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VÄYLÄMAKSULAKI (30.12.1980/1028)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. Merenkulussa käytettävien julkisten kulkuväylienja vesiliikenteelle tarpeellisten turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle
aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi kannetaan valtiolle väylämaksua sen mukaan kuin tässä
laissa säädetään.
Luotsaustoiminnasta valtiolle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi kannettavasta luotsausmaksusta ja merenkulkulaitoksen alusten suorittamasta hinauksesta perittävästä maksusta
säädetään erikseen.
2 §. Väylämaksua on velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa kauppamerenkulkua
Suomen aluevesillä rekisteröidyllä suomalaisella aluksella taikka ulkomaalaisella aluksella.
Asetuksella säädettävinä talvikuukausina väylämaksua voidaan korottaa perimällä erityinen
talvilisä.
Velvollisuutta suorittaa väylämaksua ei ole, milloin alus matkalla ulkomaisesta satamasta toiseen
kulkee Suomen aluevesien kautta poikkeamatta Suomessa satamaan.
3 §. Väylämaksun suuruus säädetään asetuksella ottaen huomioon aluksen nettovetoisuus ja
1 §:ssä tarkoitettujen merenkulussa soveltuaikns.Väylmaukten
käytettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteen turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta
hoidosta sekä jäänmurtaj ien avustustoiminnasta aiheutuneet kustannukset. Jäänmurtajien
ja
avustustoiminnasta valtiolle aiheutuvista kustannuksista voidaan kuitenkin osa jättää huomioon
ottamatta yksityiskohtaisia maksuperusteita ja maksuja asetuksella säädettäessä.
Aluksen nettovetoisuuden ja talviliikenteeseen soveltuvuuden lisäksi voidaan väylämaksun
suuruutta määrättäessä ottaa huomioon muitakin aluksen rakenteeseen ja liikeimöintiin vaikuttavia
tekijöitä.
Väylämaksu voidaan suorittaa erikseen kultakin matkalta, kuukaudelta tai kalenterivuodelta.
4 §. Ulkomaanliikennettä harjoittavasta aluksesta on annettava alusilmoitus sekä muut
asetuksessa tarkemmin mainittavat tiedot ja asiakirjat siihen tullitoimipaikkaan, jossa aluksen
tuloselvitys tapahtuu. (23. 10.1998/761)
Kotimaanliikennettä harjoittavasta aluksesta on annettava vastaavat tiedot aluksen kotipaikkaa
lähinnä olevaan tullitoimipaikkaan. Tiedot on annettava kunakin vuonna vuosimaksun
suorittamista varten maaliskuun loppuun mennessä tai, jos alus ei ole silloin liikenteessä,
välittömästi aluksen aloittaessa liikenteen. Kuukausimaksua varten ilmoitus on tehtävä vastaavasti
välittömästi aluksen lähtiessä matkaan.
5 §. Väylämaksusta vapautettuja ovat alukset:
1)joita käytetään yksinomaan sisävesiliikenteessä;
2) jotka valtio omistaa ja joita ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin; (23.10.1998/761)
3) jotka pakottavista syistä tai ainoastaan saadakseen määräyksiä jatkettavaa matkaa varten tai
kuntoonpanoa taikka sen tarpeellisuuden tutkimista varten poikkeavat Suomen satamaan jättämättä
taikka ottamatta lastia tai matkustajia; tai
4) jotka ovat suorittaneet asetuksessa tarkemmin säädettävän määrän matkoja, joista on kertynyt
sanottuja matkoja vastaava väylämaksumäärä.
Toiseen kertaan suoritettavasta väylämaksusta vapautettuja ovat myös alukset, jotka yhden ja
matkan aikana poikkeavat Suomessa tapahtuvien lastausten välillä täydentämään lastia samn
lastaus- tai ahtausteknisistä syistä ulkomaan satamassa.

6 §. (23.10.1998/761) Merenkulkulaitos voi asetuksella säädettävillä perusteilla
yksittäistapauksessa myöntää alennuksen väylämaksuun tai vapautuksen väylämaksun
suorittamisesta taikka määrätä jo suoritetun väylämaksun tai osan siitä maksettavaksi takaisin.
Asianomainen ministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.
Edellä 1 momentin nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.
7 §. Maksun suorittamisesta vastaa aluksen omistaja. Sama vastuu on myös sillä, joka omistajan
puolesta ilmoittaa aluksen tuloselvitettäväksi. (23.10.1998/761)
Maksuvelvollisella, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisella maksuvelvollisella tulee olla
piiritullikamarin hyväksymä Suomessa asuva edustaja, joka on vastuussa tämän lain mukaan
maksuvelvolliselle johtavista velvoitteista ja seuraamuksista,
8 §. (23.10. 1998/761) Tullilaitos huolehtii väylämaksun määräiimisestä, maksuunpanosta ja
kannosta.
Väylämaksun suorittamisesta 7 §:n mukaan vastuussa olevan on annettava maksun
määräämiseksi tarvittavat tiedot 4 § :n mukaisesti. Kirjallisen ilmoituksen asemesta voidaan tiedot
antaa myös elektronisesti tai muussa automaattiseen tietojenkäsittelyyn sopivassa muodossa.
Tullihallitus voi antaa tarkempia määräyksiä väylämaksun maksamiseen liittyvästä menettelystä.
9 §. (23.10.1998/761) Merenkulkulaitoksen on toimitettava tullilaitokselle tämän lain
ja lausuntoja sekä annettava tarvittaessasoveltami r nestoa,lviykä muutakin
-apua.
virka
10 §. (23.10.1998/761) Väylämaksun maksamiseen, maksamisen viivästysseuraamuksiin,
perimiseen ulosottotoimin ja perimisen turvaamiseen sovelletaan, jollei tässä laissa muuta säädetä,
mitä tullista tullilain (1466/1994) 29 ja 30 §:ssä säädetään.
11 §. (23.10.1998/761) Jos väylämaksu laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi
taikka sen vuoksi, että tulliviranomainen ei ole asiaa joltakin osin tutkinut, on maksuvelvollisen
tai osaksi määräämättä tai sitä on palautettu liikaa, piiritulli- sitäaheumjnykoa
kamarin on, jollei asia muutoin ole vireillä tai valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu,
oikaistava antamaansa päätöstä(oikaisu maksunsaajan hyväksi).
Oikaisu on tehtävä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jona väylämaksu tai
palautus määrättiin tai olisi maksuvelvollisen ilmoituksen perusteella pitänyt määrätä.
sen
11 a §. (23.10.1998/761) Jos piiritullikamari oikaisuvaatimuksesta, valituksen johdosta tai
mutoinea,ävylmksu on
on määrätty liikaa tai palautettu liian vähän, piiritullikamarin
oikaistava antamaansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu (oikaisu
maksuvelvollisen hyväksi).
Oikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa väylämaksun tai sen palautuksen mäiiräämistä
tai sanotun ajan kuluessa tehdyn kirjallisen vaatimuksen
seuravnkltiodusa
perusteella myöhemminkin.
11 b §. (23.10.1998/761) J05 väylämaksu on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä sen vuoksi,
että maksuvelvollinen on kokonaan tai osittain laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa taikka
antanut väylämaksun määräämistä varten puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen taikka
muun tiedon tai asiakirjan, tai väylämaksua on sanotusta syystä palautettu liikaa, piiritullikamarin
määrättävä määräämättä jäänyt väylämaksu maksuvelvollisen suoritettavaksi (jälkimaksatus). on
Jälkimaksatus on toimitettava kolmen vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta,
jolloin väylämaksu tai sen palautus määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

11 c §. (23.10.1998/761) Ennen oikaisua maksunsaajan hyväksi ja ennen jälkimaksatusta on
väylämaksun suorittamisesta 7 §:n mukaan vastuussa olevalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
11 d §. (23.10.1998/761) Väylämaksua voidaan korottaa (maksunkorotus):
1)jos maksuvelvollinen on antanut väylämaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot
puutteellisina tai virheellisinä taikka kokonaan tai osittain laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa,
enintään 30 prosentilla; taikka
2) jos maksuvelvollinen on tahallaan tai tärkeästä huolimattomuudesta antanut väylämaksun
määräämistä varten puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen taikka muun tiedon tai
asikrjn
tai jättänyt antamatta tietoja väylämaksun määraami..varten tai muutoin laiminlyönyt
tiedonantovelvollisuutensa ja menettely on ollut omiaan aiheuttamaan sen, että maksuvelvolliselle
olisi voinut jäädä maksua määräämättä, enintään 50 prosentilla.
Jos 1 momentm 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä on sillä saavutettavissa ollut hyöty ja muut
asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen pidettävä tärkeänä, väylämaksua on korotettava
vähintään 50 prosentilla ja enintään 100 prosentilla.
11 e §. (23.10.1998/761) Jos 11 d §:n 1 momentissa tarkoitettu menettely koskee toimenpidettä,
jossa väylämaksua ei määrätä maksettavaksi, tai jos maksun määrä on vähäinen, eikä maksunkorotusta ole määrätty, voidaan kantaa virhemaksua vähintään 50 markkaa ja enintään
15 000 markkaa.
11 f §. (23.10.1998/761) Joka laiminlyö tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
tai muun velvollisuuden tai muuten rikkoo tätä lakia tai sen märystenukailotai määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä
nojaletusäöki
ankarampaa rangaistusta, väylämaksurikkomuksesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi
vankeuteen.
11 g §. (23.10.1998/761) Väylämaksua tai sen palautusta koskevaan taikka muuhun tämän lain
nojaletupäöksnhamuto,jleiäsa ndt,ouae
soveltuvin osin, mitä muutoksenhausta tullilaissa säädetään.
12 §. Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.
Tässä laissa tarkoitetun maksun kantamisesta Saimaan kanavalla säädetään asetuksella.
13 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.
Tällä lailla kumotaan maj akkamaksun suorittamisesta 19 päivänä elokuuta 1921 annettu laki
(196/2)
ja jäämaksun suorittamisesta talvisaikaisesta kauppamerenkulusta 23 päivänä joulukuuta
annettu laki (324/20) sekä merenkulkumaksujen perimisestä suojakansialuksista eräissä
1920
tapauksissa 25 päivänä lokakuuta 1963 annettu asetus (463/63).

Väylämaksulain 11 e §:ssä mainitut virhemaksua koskevat markkamäärät muutetaan
euromääräiseksi käyttäen vahvistettua muuntokerrointa 5,94573.
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VÄYLÄMAKSUASETUS (16.12.1983/1016)
Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin
30 päivänä joulukuuta 1980 annetun väylämaksulain (1028/80) 2, 3, 6ja
esitlyädn
12 §:n nojalla:
§. (20.12.2001/1352) Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna
kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 5 euroa 80 senttiä, kerrotaan
aluksen nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava luku on
1 000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.
ale
Matkaa suomalaisesta satamasta toiseen pidetään kotimaanliikenteenä, jollei sen kestäessä
poiketa ulkomaiseen satamaan lastaamista tai purkamista taikka matkustajien ottamista tai
jätmisvaren.

S

2 §. (20.12.2001/1352) Ulkomaanliikenteen väylämaksu suoritetaan kertamaksuna aluksen
saapuessa ulkomailta. Kertamaksu määräytyy aluksen jäämaksuluokan ja nettovetoisuuden
perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Kertamaksua ei kuitenkaan kanneta siltä osin kuin
kertamaksu ylittää 109 140 euroa.
Ulkomaanliikenteen kertamaksun perusmaksut (pm) ja maksuyksiköt (my):
Aluksen nettovetoisuutta osoittava luku
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Jäämaksuluokka

alle 2000
my

IA Super
IA
lB
IC
II
III

1,68
3,36
5,65
7,55
8,49
9,44

2000 - 9 999
pm
my
3 360
6 720
11300
15100
16 980
18 880

1,43
2,86
4,81
6,42
7,22
8,02

10 000 tai isompi
pm
my
14 800
29 600
49780
66460
74 740
83 040

1,26
2,52
4,24
5,67
6,37
7,08

pm = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun alarajan kohdalla
my = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun yksiköltä, joka ylittää alarajan
Koneettoman aluksen kertamaksun maksuyksikkö on puolet jäämaksuluokan III kertamaksun
maksuyksiköstä.
4 mom. on kumottu A:lla 15.11.1985/861.
3 § on kumottu A:lla 29.12.1994/1509.
4 §. (29.12.1994/1509) Jos alus, josta on suoritettu kotimaanliikenteen väylämaksu, saapuu
saman kalenterivuoden aikana ulkomailta, kannetaan alukselta puolet 2 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetystä kertamaksusta.
5 §. Väylämaksu kannetaan aluksen mittakirjassa tai kansallisuustodistuksessa mainitun
nettovetoisuuden sekä aluksen jäämaksuluokkatodistuksen perusteella.
Ulkomaisesta aluksesta, jolle ei ole annettu suomalaista mittakirjaa tai jonka mittakirjaa tai
kansallisuustodistusta ei Suomessa tunnusteta, kannetaan väylämaksu suomalaisen aluksenmittaajan aluksen vetoisuudesta antaman todistuksen perusteella. Jollei mittakirjassa

7
11 §. Väylämaksun määräämistä varten alukset luetaan jäämaksuluokkiin seuraavasti:
1) erikoisjäämaksuluokkaan (jäiimaksuluokka 1 A Super) alus, jonka rakenteen lujuus aluksen
jäissäkulkukyvyn tärkeinimissä kohdissa olennaisesti ylittää jäämaksuluokan 1 A vaatimukset ja
jokamyösutn
ja konetehonsa puolesta pystyy kulkemaan vaikeissa jäiiolosuhteissa;
2) jäämaksuluokkaan 1 A, 1 B ja 1 C jäävahvistuksen ja konetehon mukaan alus, joka täyttää
säädetyt talviliikennevaatimukset ja on vahvistettu jäissä kulkua varten;
3) jäämaksuluokkaan II alus, joka täyttää säädetyt talviliikennevaatimukset, mutta ei ole
vahvistettu jäissä kulkua varten; sekä
4) jäämaksuluokkaan III alus, joka ei täytä säädettyjä talviliikennevaatimuksia.
Merenkulkulaitos päättää aluksen määräämisestä jäämaksuluokkaan ja antaa tarkemmat
määräykset jäämaksuluokista. (23.12.1998/1146)
12 §. Kuitit väylämaksujen suorittamisestaja maksuvapautustodistus on vaadittaessa esitettävä
tulli- ja merenkulkuviranomaisille.

S

13 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984 ja sitä sovelletaan sanottuna
päivänä ja sen jälkeen tapahtuvaan liikenteeseen.
Tällä asetuksella kumotaan 13 päivänä helmikuuta 1981 annettu väylämaksuasetus (121/81)
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

ASETUS
HELPOTUKSISTA SAIMAAN KANAVAN JA VESISTOALIJEEN
VÄYLÄMAKSIJIHIN (13.3.1981/203)
Liikenneministerin esittelystä sädetään:
1 § on kumottu A:lla 23.12.1992/1509.
2 §. (29.12.1994/15 10) Väylämaksulain (1028/80) mukaista väylämaksua ei peritä alukselta,
laitteelta tai lautalta sen saapuessa Suomeen Saimaan kanavan kautta ja lähtiessä Suomesta
poikkeamatta Suomen rannikon satamaan.
Edellä 1 momentissa mainitulta alukselta, laitteelta tai lautalta peritään Saimaan kanavalle
suuntautuvan matkan yhteydessä puolet väylämaksulain mukaan määräytyvästä väylämaksusta
sekä silloin, kun alus samalla tuo ulkomailta lastia Suomen rannikon satamaan, että silloin, kun
alus vie lastia ulkomaille Suomen rannikon satamasta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1981 ja sillä kumotaan 10 päivänä joulukuuta
197
annettu asetus helpotuksesta Saimaan kanavan ja vesistöalueen luotsaus- ja maj akkamaksuihin (850/71) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 2 päivänä joulukuuta 1977
(869/77).
anetusSimkanvutleöinasjämkuepoitas
Asetuksen nimi muutettu A:lla 23.12.1992/1509.

S

LAKI
LÄSTIMAKU (8.5.1936/189)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:
1 §. (14.12.1990/1140) Jokaisesta suomalaisesta rekisterivelvollisesta aluksesta, jota käytetään
kauppamerenkulkuun ulkomaan liikenteessä, niin myös ulkomaisesta aluksesta, jolla harjoitetaan
kauppamerenkulkua Suomeen, on suoritettava kalenterivuosittain lästimaksu, joka on 60 penniä
kerrottuna aluksen nettovetoisuutta osoittavalla kokonaisluvulla.
2 §. (30.12.1980/1 106) Milloin lästimaksu on peritty sen vetoisuuden mukaan, joka aluksella
avoimin suojakansin, ja alus sen jälkeen samalla matkalla tai myöhemmin samana vuonna on
selvitetään ulkomaanliikenteessä suijetuin suojakansin, on lästimaksua perittävä lisää vetoisuuden
lisäystä vastaava määrä.

S

12.11.1954/4 10) Lästimaksuina suoritetut varat käytetään ammatissaan toimivien
(
merimiesten hyväksi tapahtuvaa huoltotoimintaa varten sekä meripelastustoiminnan edistämiseksi.
.

otetaan arviomääräraha lästimaksuista suoritettavia avustuksia varten.

Tulo-jamenrvi

3 a §. (12. 11.1954/410) Tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleva lästimaksurahasto lakkautetaan
siirretään valtiovarastoon.
jasenvrt
4 §. (12.11.1954/4 10) Tarkemmat määräykset lästimaksun kantamisesta sekä lästimaksuna
suoritettujen varojen jakamisesta annetaan asetuksella.
Ensimmäisenä vuonna sen jälkeen, kun tämä laki on tullut voimaan, tulo- ja menoarvioon 3 §:n
sen lakatessa olevia varoja
mukanotevriäahlstnimkuraos
vastaavalla määrällä.
5 §. Tämän lain kautta kumotaan 15 päivänä huhtikuuta 1921 annettu laki lästimaksun
suorittamisesta.
Suorittamatta olevat erät ennen tämän lain voimaantulemista maksettaviksi käyneistä
lästimaksuista on kuitenkin säädetyssä järjestyksessä Merimieseläkelaitoksen hyväksi perittävä
jaeläkitos v.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1937.

Lästimaksusta annetun lain 1 §:ssä mainittu markkamääräinen lästimaksu muutetaan
euromääräiseksi käyttäen vahvistettua muuntokerrointa 5,94573.
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ASETUS
LÄSTIMAKSUSTA (17.12.1954/468)
Kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä säädetäiin lästimaksusta 12 päivänä marraskuuta
1954 annetun lain(410/54)4 §:n nojalla seuraavaa:
(Huom. Johtolauseessa tarkoitetaan lästimaksusta annetun lain muuttamista koskevaa lakia.)
1 §. Lästimaksun kantaa tullitoimisto, kun alus ensimmäisen kerran kalenterivuotena tulo- tai
menoselvitetään ulkomaan liikenteessä.
Maksu on suoritettava samalla kertaa kuin tullitoimiston aluksesta kannettavat muut maksut.
2 §. Lästimaksun suorittamisesta on vapautettu alus, joka pakosta, riisuttavaksi tahi ainoastaan
matkamääräyksiä saadakseen taikka korjaamista varten tai sen tarpeellisuutta tutkituttaakseen
poikkeaa Suomen satamaan purkamatta siellä muuta lastia kuin sen, jonka se jälleen lastaa, tai
otamuvrkinmoaj,pltehiavrktomean
varten.
3 §. Tullihallituksen tulee kuukausittain valtiokonttorille ilmoittaa, kuinka paljon edellisen
kuukauden aikana on kannettu lästimaksua, sekä hyvittää valtiokonttoria lähetteiden tilissä
vastaavalla rahamäärällä.
4 §. (23.12.1987/1151) Merenkulkuhallituksen asiana on harkintansa mukaan jakaa avustuksina
menoarviossa lästimaksuista suoritettavia valtionavustuksia varten osoitettu arviomäärä- tulo-ja
raha.
Lästimaksuista suoritettavaa avustusta haetaan kirjallisesti merenkulkuhallitukselta, joka myös
antaa tarkemmat ohjeet hakumenettelystä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1955 ja sillä kumotaan lästimaksun
kantamisesta sekä lästimaksurahastosta 8 päivänä toukokuuta 1936 annettu asetus (190/36).
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7 §. Lupamaksuja ei suoriteta aluksen lastina kuijetettavasta aluksesta eikä aluksen varusteisiin
kuuluvasta veneestä.
8 §. Lupamaksut suoritetaan Järvi-Suomen merenkulkupiirin konttoriin, joka on Mustolan
sululla Lappeenrannan kaupungissa. Merenkulkuhallitus antaa tarkemmat määräykset maksujen
perimisestä.
Aluksen, lautan tai laitteen päällikkö tai asiamies on velvollinen maksunkantoa ja kanavaliikennetilaston pitoa varten ilmoittamaan kaikki tarpeelliset alusta tai laitetta sekä lastia ja
koskevat tiedot. Ilmoituksen paikkansapitävyys on vaadittaessa todistettava. kulreitä
Alukselta, lautalta tai laitteelta voidaan kieltää poistuminen kanavasta ennen kuin tämän
asetuksen mukaiset lupamaksut tai muut kanavaliikennettä koskevat merenkulkumaksut on
tai niiden suorittamiseksi jälkikäteen on myönnetty 10 §:ssä mainittu lupa.
suorite,
9 §. Lupamaksun määräämistä varten on rekisteröidyn aluksen päällikön tai asiamiehen
vaadittaessa esitettävä aluksen kansallisuus- tai mittakirja sen nettovetoisuutta osoittavan luvun
toteamiseksi sekä todistus jääluokasta.
Rekisteröimättömän aluksen, lautan tai laitteen päällikön tai asiamiehen tulee esittää
merenkulkupiirin hyväksymä todistus aluksen tai laitteen kokonaispituudesta, tai milloin on
sen sisältämästä puutavaramäärästä. Tällaisen todistuksen puuttuessa kysmeälaut,
merenkulkupiiri mittaa aluksen, lautan tai laitteen ennen lupamaksun maksamista.
10 §. Merenkulkupiiri voi myöntää luvan lupamaksujen suorittamiseksi jälkikäteen, jos hakija
asettaa niiden ja 2 momentissa mainitun viivästyskoron suorittamisesta merenkulkupiirin
hyväksymän takauksen tai muun vakuuden. Vakuudeksi voidaan hyväksyä merenkulkupiirin
nimiin tehty rahatalletus tai raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus.
Viivästyneestä 1 momentin mukaisesta maksusuorituksesta on erääntymispäivän jälkeiseltä
ajalta maksupäivään suoritettava [16 prosentin suuruinen vuotuinen viivästyskorko].
2 luku
Käyttöhenkilökunnan paikkiot
Il §. (20.12.2001 / 1353) Käyttäj ien on suoritettava kanavien käyttöhenkilökunnalle 8,40 euron
ja avattavien siltojen avaamisesta muuna kuin ilmoitettuna
surinepalkov
aukioloaikana.

3 luku
Erinäisiä säännöksiä
12 §. Luotsausmaksuista ja muista merenkulkumaksuista on voimassa, mitä niistä erikseen
säädetään. Näiden ja muidenkin kanavaliikenteeseen liittyvien maksujen periminen voi tapahtua
lupamaksujen perimisen yhteydessä I luvun säännösten mukaan.
13 §. Valitus lupamaksujen virheellisestä maksuunpanosta on tehtävä kirjallisesti Järvi-Suomen
merenkulkupiirille viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä maksuunpanon tiedoksi
saamisesta.
Muutoksen hakemisesta merenkulkupiirin päätökseen on voimassa mitä [muutoksenhausta
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50)] säädetään.
14 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.
Tällä asetuksella kumotaan Saimaan kanavan lupamaksuista 18 päivänä joulukuuta 1981
anetus
(958/8 1) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

