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ASETUS 
ERÄISTÄ ALUSTEN KATSASTUKSIIN  JA TARKASTUKSIIN  SEKÄ 

JÄÄMAKSULUOKAN MÄÄRÄÄMISEEN LIITTYVISTÄ 
PALKKIOISTA  JA KORVAUKSISTA (10.5.1985/381)  

Kauppa-ja  teollisuusministerin esittelystä säädetään  16  päivänä syyskuuta  1983  alusten 
katsastuksista armetun asetuksen  (748/83) 36  §:nja  20  päivänä toukokuuta  1983  vuokra- 
veneiden turvallisuudesta annetun asetuksen  (43 8/83) 14 §:n  nojalla:  

I  luku. Yleisiä säännöksiä  

1 §.  Merenkulkuhallituksen nimittämä aluksen merikelpoisuuden, koneiston  tai  rungon katsastaja 
saa periä alusten katsastuksista annetussa asetuksessa  (748/83)  ja vuokraveneiden  turvallisuudesta 
annetussa asetuksessa  (438/83)  tarkoitetuista katsastuksistaja tarkastuksista palkkiotaja korvausta 

 sen  mukaisesti kuin jäljempänä  on  säädetty.  

2  luku.  Meriturvallisuuskatsastukset  

2 §. (10.10.1986/731)  Määräaikaisessa katsastukessa  ja  välikatsastuksessa  peritään paikkiota 
yli  15  metriä pitkän aluksen varustuksen, koneiston  ja  rakenteen katsastuksesta, kustakin erikseen, 
aluksen tyypin  ja koon  perusteella seuraavasti: 

Aluksen bruttovetoisuus 	 Lastialus 	 Matkustaja-alus 
Proomu' 	Muu lastialus 
euroa 	euroa 	 euroa  

Alle  150 	 61 	 73 	 121 
150-500 	 73 	 121 	 170 
yliSOO 	 97 	 157 	 217 

proomulla  tarkoitetaan lastialusta, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa 
 (20.12.2001/1354)  

Edellä  I  momentissa säädettyä paikkiota korotetaan jokaiselta aluksen bruttovetoisuusluvun 
täydeltä tuhannelta proomun katsastuksen osalta  24 euroa,  muun lastialuksen katsastuksen osalta 

 61 euroa  ja  matkustaja-aluksen katsastuksen osalta  73 euroa.  Suurin määräaikaisessa 
katsastuksessa  ja väl ikatsastuksessa  aluksen varustuksen, koneiston  ja  rakenteen katsastuksesta, 
kustakin erikseen, suoritettava palkkio  on  kuitenkin proomun osalta  242 euroa,  muun lastialuksen 
osalta  363 euroaja  matkustaja-aluksen osalta  484 euroa. (20.12.2001/1354)  

Määräaikaisessa katsastuksessaja välikatsastuksessa peritään palkkiota enintään  15  metrin 
pituisen aluksen varustuksen, koneiston  ja  rakenteen katsastuksesta aluksen tyypin perusteella 
seuraavasti: 

Proomu 	Muu alus 	Matkustaja-alus 

	

euroa 	euroa 	 euroa  
Palkkio aluksen varustuksen, 
koneiston  ja  rakenteen 
katsastuksesta  yhteensä 	61 	 73 	 121 
(20. 12.200 1/1354) 
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Peruskatsastu/csessa  peritään palkkiota aluksen  varustuksen,  koneiston  ja  rakenteen 
 katsastuksesta  1, 2  ja  3  momenteissa  määräaikaisesta  katsastuksesta  ja välikatsastuksesta 

 säädettyjen perusteiden mukaisesti.  Paikkio  on  kaksi kertaa niin suuri kuin  1, 2  ja  3  momenttien 
 perusteella  määräytyvä paikkio. 

Vuosikatsastuksessa  ja  ylimääräisessä  katsastuksessa  peritään  paikkiota  aluksen  varustuksen, 
 koneiston  ja  rakenteen  katsastuksesta  1, 2  ja  3  momenteissa mä,äräaikaisesta katsastuksesta  ja 

välikatsastuksesta sä.ädettyjen  perusteiden mukaisesti. Palkkio  on  puolet  1, 2  ja  3  momenttien 
 perusteella  määräytyvästä paikkiosta,  kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin pienin  kyseiselle 

alustyypille  1 tai 3  momentin  mukaan  määräytyvä  palkkio. 
Hallinnollisen aluksen  ja  lautta-aluksen  meriturvallisuuskatsastuksista  peritään  paikkiota  tässä 

pykälässä säädettyjen perusteiden mukaisesti ottaen huomioon aluksen käyttötarkoitus. 
Edellä  1  -  6  momentissa säädetty  katsastuspalkkio  ei sisällä aluksen  meriturvallisuuskatsas-

tukseen  kuuluvasta erillisestä radioaseman  perus-  ja määräaikaiskatsastuksesta suoritettavaa 
 palkkiota, vaan siitä  on  säädetty erikseen.  

3  §.  (20.12.2001  /  1354)  Jäljempänä mainittujen laitteiden  ja  varusteiden tarkastamisesta  tai 
 tyyppihyväksymisestä  niissä tapauksissa, jotka perustuvat ihmishengen turvallisuudesta merellä  

• 

	

	
Lontoossa vuonna  1974  tehtyyn kansainväliseen  yleissopimukseen (SopS  11/1981),  suoritetaan 

 paikkiota,  kustakin  erilaatuisesta toimenpiteestä  erikseen, seuraavasti:  
1) tutkan  käyttötarkastamisesta  aluksen ensimmäiseltä  tutkalta  86  euroaja  kultakin samassa 

aluksessa olevalta muulta  tutkalta  44  euroa;  
2) kaikuluotaimen käyttötarkastamisesta  44  euroa;  
3) hyrräkompassin käyttötarkastamisesta  44  euroa,  jos  tarkastus tapahtuu  magneettikompassin 

 tarkastuksen yhteydessä,  ja  muussa tapauksessa  86  euroa;  
4) radiosuuntimalaitteen eksymän määrittämisestä  86  euroa;  
5) kompassin kompensoimisesta ja eksymäkäyrän  teosta aluksesta, jonka  bruttovetoisuus  on 

 vähintään  1600, 172  euroa  ja  muusta aluksesta  86  euroa;  
6) uuden  pelastusliivin  tarkastamisesta  ja  leimaamisesta  0,32  euroa kappaleelta;  sekä  
7) uuden  pelastuslaitteen tyyppihyväksymiskokeen  valvonnasta  86  euroa laitteelta.  

4  §.  (20.12.2001/1354)  Aluksen  merkkilyhtyjen  erillisestä tarkastamisesta suoritetaan palkkiota 
kultakin  lyhdyltä  sen  luokan mukaan, mihin  lyhty vahvistettujen  määräysten mukaan kuuluu, 
yli  20  metriä pitkien alusten  merkkilyhdyistä  19  euroaja  enintään  20  metriä pitkien alusten  

• 	merkkilyhdyistä  kymmenen  euroa.  
Aluksen  äänimerkkilaitteiden  erillisestä  tarkastuksesta  suoritetaan palkkiota  17  euroa.  

3  luku. Vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi suoritettavat katsastukset  

5  §.  Vesien  pilaantumisen  ehkäisemiseksi suoritettavat katsastukset toimitetaan  meriturvallisuus
-katsastusten yhteydessä eikä niistä peritä  lisäpaikkiota.  

Mikäli vesien  pilaantumisen  ehkäisemiseksi suoritettava katsastus kuitenkin toimitetaan 
 laivanisännän  pyynnöstä erillään  meriturvallisuuskatsastuksesta,  peritään siitä  paikkiota  puolet 

 lastialuksen meriturvallisuuskatsastuksesta  2 §:n  mukaan  määräytyvästä palkkiosta,  kuitenkin 
vähintään  73  euroa.  (20.12.2001/1354) 

4  luku.  Kemikaali-  ja  kaasusäiliöalusten  katsastukset  

6  §. Kemikaali -ja kaasusäiliöalusten  katsastuksista perittävä palkkio määräytyy  2 §:n 
 mukaisesti.  
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4 a  luku.  (27.3.1987/343)  Kemikaalilastien  tarkastus  

6 a §.  Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen  32 §:n 
2  momentissa tarkoitetusta täydellisestä tarkastuksesta, johon sisältyy aluksen säiliöiden  ja 
putkistojen pesun  valvonta, peritään palkkiota kuten meriturvallisuuskatsastuksesta  2 §:n 
1  ja  2 momenttien  mukaan. 

Mikäli tarkastukseen ei sisälly aluksen säiliöiden  ja putkistojen pesun  valvontaa, peritään 
paikkiota kuten meriturvallisuuskatsastuksesta  2 §:n 5  momentin  mukaan.  

5  luku.  Vuokraveneiden  katsastukset  

7 §. (20.12.2001/1354) Vuokraveneen katsastuksesta  niissä tapauksissa, joista säädetään vuokra- 
veneiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa, peritään palkkiota seuraavasti:  

1) vuokraveneen,  jonka bruttovetoisuus  on  alle  50,  katsastuksesta 61 euroa;  sekä  
2) muun vuokraveneen katsastuksesta  86 euroa. 

6  luku.  Jäämaksuluokan määrääminen  

8 §. (20.12.2001/1354)  Aluksen jäämaksuluokan määräämisestä perittävä palkkio  on  puolet  2 §:n 

1  ja  2  momentissa säädetystä paikkiosta, kuitenkin vähintään  61 euroa. Jos jäämaksuluokan 
määrääminen  suoritetaan säännönmukaisen pohjakatsastuksen yhteydessä,  on  palkkio  24 euroa. 

6 a  luku.  (21.5.1999/600)  Kaksoispohjan  toteaminen  ja  kemikaalilastien  tarkastukset  

8 a §. (20.12.2001/1354)  Sellaisesta lausunnosta, jolla todetaan onko aluksella öljysuoja-
rahastosta annetun  lain (379/1974) 2 §:n 1  momentin  tarkoittama kaksoispohja, perittävä palkkio 

 on  puolet  2 §:n 1  ja  2  momentissa säädetystä paikkiosta, kuitenkin vähintään  61 euroa.  
Samansuuruinen palkkio pentään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 

annetun asetuksen  (635/1993) 17 § :ssä  tarkoitetuista vaarallista nestemäistä ainetta sisältäviin 
lasteihin liittyvistä tarkastuksista.  

7  luku. Erinäisiä säännöksiä  

9 §. Katsastuksessa  todetun puutteen korjaamisen tarkistamisesta peritään puolet kysymyksessä 	S  
olevasta katsastuspalkkiosta.  

10 §. (10.10.1986/731)  Jollei katsastusta  tai  tarkastusta, johon katsastaja  on  kutsuttu, ole voitu 
katsastajasta riippumattomasta syystä sitä varten määrättynä aikana toimittaa,  on katsastajalla 

 oikeus saada puolet katsastuspalkkiosta sekä  11 § :n  mukainen korvaus matkasta  ja  tarpeellisten 
katsastusvälineiden kuljetuksesta.  

11 §. Katsastajalla on  oikeus saada aluksen omistaj alta korvaus matkakuluistaan sekä päivä-
rahaa voimassa olevan valtion virkamiesten matkustusohjesäännön mukaan. Jollei alus ole 
satamalaiturissa,  on katsastaja  joko hakijan toimesta kuijetettava alukseen  tai  oikeutettu saamaan 
kuljetuksen järjestämisestä aiheutuvat kulunsa korvatuiksi.  

12 §.  Tämän asetuksen mukainen paikkio  ja  muu korvaus  on  ilman tuomiota  ja  päätöstä 
ulosottokelpoinen. 



13 §.  Tämä asetus tulee voimaan  15  päivänä toukokuuta  1985.  
Tällä asetuksella kumotaan kauppa-alusten katsastamisesta  ja  jäämaksuluokan  määräämisestä 

suoritettavista palkkioista  18  päivänä kesäkuuta  1964  annettu asetus  (36 1/64)  siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen.  

S 

S  



ASETUS 
ALUKSENMITTAUKSEEN  LIITTYVISTÄ PALKKIOISTA, 

KORVAUKSISTA  JA  MAKSUISTA  (6.11.1987/829)  

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn  ministerin 
 esittelystä, valtiolle tulevan maksun osalta  29  päivänä joulukuuta  1973  annetun valtion maksu-

perustelain  (980/73) 5 §:n  nojalla, säädetään:  

1 §. (21.12.2001/1351) Aluksenmittauksesta  vuoden  1969  kansainvälisen aluksenmittaus-
yleissopimuksen mukaan annetussa asetuksessa  (522/1982)  tarkoitetusta aluksenmittauksesta 
suoritetaan aluksenmittaajalle peruspalkkiona  107 euroaja  sen  lisäksi  0,31 euroa kerrottuna 

 aluksen bruttovetoisuudella. Palkkio  on  kuitenkin enintään  1 610 euroa. 

2 § on  kumottu A:lla  21.5.1999/601 

3 §. Aluksemnittaajalla on  oikeus saada korvaus matkakustannuksistaan valtion virkamiesten 
matkakustannusten korvauksesta annettujen säännösten  ja  määräysten mukaan. Jollei alus ole 
satamalaiturissa, hakijan  on  kuljetettava aluksenmittaaja  tai  korvattava tälle kuljetuksesta 
aiheutuvat kulut.  

4 § on kumoutunut  valtion maksuperustelain  (150/1992) 14 §:n  nojalla  1.1.1994  lukien.  

5  §. Aluksenmittaajan  palkkiot  ja  matkakustannusten  korvaukset sekä  4 §:ssä  mainitut maksut 
suorittaa laivanisäntä.  

6 §.  Tämän asetuksen mukaan suoritettava palkkio, korvaus  ja  maksu saadaan periä ulosotto-
toimin ilman tuomiota  tai  päätöstä noudattaen mitä verojen  ja  maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa  (367/61) on  säädetty.  

7 §.  Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä joulukuuta  1987. 

. 
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ASETUS 
SUEZIN KANAVAN MITTAKIRJASTA  (10.6.1955/316)  

Kauppa-  ja  teollisuusministerin esittelystä säädetään:  

1 §. Laivanisännän  pyynnöstä voi merenkulkuhallitus,  sen  jälkeen kun alus  on  jäljempänä 
mainitulla tavalla mitattu, antaa suomalaiselle alukselle englanninkielellä laaditun Suezin 
kanavan mittakirjan  (Suez Canal Special Tonnage Certificate).  

Tällainen mittakirja voidaan antaa myös Suomen satamassa olevalle ulkomaalaiselle alukselle, 
 jos  aluksen omistaja sitä merenkulkuhallitukselta pyytää. 

Merenkulkuhallitus  voi sallia, että suomalainen aluksenmittaaja suorittaa  1  momentissa 
tarkoitetun mittauksen ulkomaan satamassa. Merenkulkuhallitus voi myös pyytää ulkomaan 
aluksenmittausviranomaista suorittamaan sanotun mittauksen.  

2 §.  Aluksen mittaaminen  ja sen vetoisuuden  laskeminen  on  suoritettava merenkulkuhallituksen  

S antamien ohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden tulee olla yhdenmukaiset Suezin kanavan aluksen-
mittaussääntöjen kanssa. 

Merenkulkuhallitus  vahvistaa mittalomakkeen  ja mittakirjan  kaavan.  

3 §.  Milloin aluksessa,  sen  jälkeen kun  se on  saanut tässä asetuksessa tarkoitetun mittakirjan, 
 on  tapahtunut  sen vetoisuuteen  vaikuttava rakenteellinen muutos  tai  milloin siinä olevia tiloja 

käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mikä oli ilmoitettu niiden tarkoitukseksi aluksen  brutto- 
ja nettovetoisuutta määritettäessä,  on mittakirja  viipymättä palautettava merenkulkuhallitukselle. 

Laivanisännän  pyynnöstä voidaan tällainen alus tarpeellisessa määrin uudelleen mitata  ja  sille 
antaa uusi Suezin kanavan mittakirja.  

4 §. (6.11.1987/830)  Tässä asetuksessa tarkoitetusta aluksenmittauksesta suoritetaan aluksen-
mittaajalle palkkiota aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista  ja  maksuista annetun 
asetuksen  (829/87) 2 §:n 1  momentin  1  kohdan mukaan, mikäli alus  on  mitattu ainoastaan aluksen- 
mittauksesta  vuoden  1969  kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetun 
asetuksen  (522/82)  mukaisesti  ja  mainitun  momentin  2  kohdan mukaan, mikäli alus  on  mitattu 
aluksenmittauksesta annetun asetuksen  (306/55)  mukaisesti.  

5  §. (6.11 . 1987/830) Mittakirj asta suoritettavasta  maksusta  on  voimassa, mitä siitä  on  aluksen- 
mittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista  ja  maksuista annetun asetuksen  4 § : ssä  säädetty.  

6 §. (6.11.1987/830)  Edellä säädetyn lisäksi  on soveltuvilta  osin noudatettava aluksen-
mittauksesta vuoden  1969  kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetun 
asetuksen säännöksiä.  

7 §.  Merenkulkuhallituksen tulee valvoa tämän asetuksen noudattamista sekä tarvittaessa antaa 
tarkempia määräyksiä  sen  soveltamisesta.  

8 §.  Tämä asetus tulee voimaan  19  päivänä heinäkuuta  1955.  

Asetuksen  4 § : ssä  mainittu aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista  ja  maksuista 
annetun asetuksen  (829/1987) 2 § on  kumottu. Aluksenmittauksesta suoritetaan aluksenmittaajalle 
paikkiota asetuksen  (829/1987) 1 §:n  mukaisesti. 



ASETUS 
 PANAMAN  KANAVAN MITTAKIRJASTA  (10.6.1955/317)  

Kauppa-  ja  teollisuusministerin esittelystä säädetään:  

1 §. Laivanisännän  pyynnöstä voi merenkulkuhallitus,  sen  jälkeen kun alus  on  jäljempänä 
mainitulla tavalla mitattu, antaa suomalaiselle alukselle englanninkielellä laaditun  Panaman 

 kanavan mittakirjan  (Panama Canal Tonnage Certificate).  
Tällainen mittakirja voidaan antaa myös Suomen satamassa olevalle ulkomaalaiselle alukselle, 

 jos  aluksen omistaja sitä merenkulkuhallitukselta pyytää. 
Merenkulkuhallitus  voi sallia, että suomalainen aluksenmittaaja suorittaa  1  momentissa 

tarkoitetun mittauksen ulkomaan satamassa. Merenkulkuhallitus voi myös pyytää ulkomaan 
aluksenmittausviranomaista suorittamaan sanotun mittauksen.  

2 §.  Aluksen mittaaminenja  sen vetoisuuden  laskeminen  on  suoritettava merenkulkuhallituksen 
antamien ohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden tulee olla yhdenmukaiset  Panaman  kanavan 
aluksenmittaussääntöjen kanssa. 

Merenkulkuhallitus  vahvistaa mittalomakkeen  ja mittakirjan  kaavan.  

3 §.  Milloin aluksessa,  sen  jälkeen kun  se on  saanut tässä asetuksessa tarkoitetun mittakirjan, 
 on  tapahtunut  sen vetoisuuteen  vaikuttava rakenteellinen muutos  tai  milloin siinä olevia tiloja 

käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mikä oli ilmoitettu niiden tarkoitukseksi aluksen  brutto- 
ja nettovetoisuutta määritettäessä,  on mittakirja  viipymättä palautettava merenkulkuhallitukselle. 

Laivanisännän  pyynnöstä voidaan tällainen alus tarpeellisessa määrin uudestaan mitata  ja  sille 
antaa uusi  Panaman  kanavan mittakirja.  

4 §. (6.11.1987/831)  Tässä asetuksessa tarkoitetusta aluksenmittauksesta suoritetaan aluksen-
mittaajalle paikkiota aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista  ja  maksuista annetun 
asetuksen  (829/87) 2 §:n 1  momentin  1  kohdan mukaan, mikäli alus  on  mitattu ainoastaan aluksen-
mittauksesta vuoden  1969  kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetun 
asetuksen  (522/82)  mukaisesti  ja  mainitun  momentin  2  kohdan mukaan, mikäli alus  on  mitattu 
aluksenmittauksesta  annetun asetuksen  (306/55)  mukaisesti. 	

•  
5  §. (6.11.1987/831) Mittakirjasta suoritettavasta  maksusta  on  voimassa, mitä siitä  on  aluksen- 

mittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista  ja  maksuista annetun asetuksen  4 § :ssä  säädetty.  

6 §. (6.11.1987/831)  Edellä säädetyn lisäksi  on soveltuvilta  osin noudatettava aluksen-
mittauksesta vuoden  1969  kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetun 
asetuksen säännöksiä.  

7 §.  Merenkulkuhallituksen tulee valvoa tämän asetuksen noudattamista sekä tarvittaessa antaa 
tarkempia määräyksiä  sen  soveltamisesta.  

8 §.  Tämä asetus tulee voimaan  19  päivänä heinäkuuta  1955.  

Asetuksen  4 §:ssä  mainittu aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksistaja maksuista 
annetun asetuksen  (829/1987) 2 § on  kumottu. Aluksenmittauksesta suoritetaan aluksenmittaajalle 
palkkiota asetuksen  (829/1987) 1 §:n  mukaisesti. 



ASETUS 
ALUKSEN  LAST WHVOJEN MAARAAMISESTÄ JA MERIUTSEMISESTÄ 

SUORITETTAVASTA  MAKSUSTA  (21.5.1999/602)  

Liikenneministerin esittelystä säädetään aluksen lastiviivojen määräämisestä  ja merkitsemisestä 
suoritettavasta  maksusta  20  päivänä toukokuuta  1932  annetun  lain (168/1932)  nojalla:  

1 §. (20.12.2001 /  1355)  Kansainväliseen liikenteeseen käytettävän aluksen lastiviivakirjan 
antamista  ja lastiviivan määräämistä  varten toimitettavasta peruskatsastuksesta suoritetaan sama 
toimituspalkkio kuin konealuksen täydellisestä mittauksesta kulloinkin  on  säädetty. 

Kansainväliseen liikenteeseen käytettävän aluksen lastiviivakirjan uudistamista varten 
toimitettavasta määräaikaisesta katsastuksesta sekä lastiviivakirjanja lastimerkin vuosittain 
tapahtuvasta määräaikaistarkastuksesta suoritetaan  25  prosenttia  1  momentissa määrätystä 
palkkiosta, kuitenkin vähintään  64 euroa.  

Kansainväliseen liikenteeseen käytettävän aluksen puutavaralastiviivojen määräämistä varten 
. 	toimitettavasta katsastuksesta,  jos  katsastus toimitetaan yleisten lastiviivojen määräämisen 

yhteydessä, ei suoriteta erityisiä palkkioita, mutta muutoin  25  prosenttia  1  momentissa määrätystä 
paikkiosta. 

Kotimaanliikenteeseen  käytettävän aluksen lastiviivakirjan antamista  ja lastimerkin määräämistä 
 varten toimitettavasta katsastuksesta suoritetaan  50  prosenttia  1  momentissa määrätystä paikkiosta, 

kuitenkin vähintään  64 euroa. 

2 §. (20.12.2001/1355) Lastimerkin  merkitsemisen valvonnasta suoritetaan palkkiota  32 euroa. 
 Sama palkkio suoritetaan puutavaralastiviivojen merkitsemisen valvonnasta,  jos  se  toimitetaan 

erikseen.  

3 §. Jos  katsastus  tai  valvonta toimitetaan muualla kuin katsastajan asemapaikalla,  on katsastaja 
 oikeutettu aluksen omistajalta toimituspalkkion lisäksi saamaan matkakulujen korvausta  ja  päivä-

rahaa voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan. 
Aluksen omistajan  on katsastajalle  annettava tarpeellista apuväkeä katsastusta  ja lastiviivojen 

 merkitsemisen valvomista varten  tai  korvattava hänelle apuväen kustannukset.  

S 4 §.  Tämän asetuksen mukaan suoritettava palkkio  ja  korvaus saadaan periä ulosottotoimin ilman 
tuomiota  tai  päätöstä noudattaen, mitä verojen  ja  maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa  (367/1961)  säädetään.  

5  §.  Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä kesäkuuta  1999  ja sillä  kumotaan aluksen lastiviivojen 
määräämisestä  ja merkitsemisestä suoritettavasta  maksusta  22  päivänä maaliskuuta  1991  annettu 
asetus  (569/1991). 
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7 §. (20.12.2001/1356) Paineastian  korjaamisen  tai  valmistamisen edellyttämästä tarkastuksesta 
suoritetaan  73 euron peruspaikkio  sekä  sen  lisäksi  0,48 euroa  jokaiselta höyrykattilan tulipinnan 
neliömetriltä  tai  muun paineastian tilavuuden kuutiometriltä.  

8 §. Jos  tässä asetuksessa mainittua tarkastusta tarkastajasta riippumattomasta syystä ei voida 
suorittaa yhdellä kertaa,  on  kustakin osatarkastuksesta suoritettava puolet kyseiselle tarkastukselle 
tämän asetuksen nuikaan määräytyvästä paikkiosta.  

9 §. Jos  tässä asetuksessa mainittua tarkastusta ei ole voitu toimittaa  sen  takia, että laivanisäntä ei 
ole noudattanut, mitä tarkastaja tarkastuksen toimittamista varten  on  määrännyt, laivanisännän  on 

 kuitenkin suoritettava puolet kyseiselle tarkastukselle tämän asetuksen mukaisesti määräytyvästä 
palkkiosta.  

10 §. Tarkastajalla on  oikeus saada laivanisännältä korvaus matkakustannuksistaan valtion 
virkamiesten matkakustannusten korvauksesta annettujen säännösten  ja  määräysten mukaan. 
Jollei alus ole satamalaiturissa, laivanisännän  on  kuljetettava tarkastaja alukseen sekä sieltä pois 

 tai  korvattava hänelle kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset.  

11 §.  Tarkastusta varten laivanisäntä  on  velvollinen vastikkeetta antamaan tarkastajalle 
tarkastuksessa tarvittavat tilat, tarvikkeet, suojavälineet  ja  laitteet sekä tarpeellisen työvoiman.  

12 §.  Kustannukset paineastia-asetuksen  (549/73) 29 §:ssä  tarkoitetusta tutkimuksesta 
suoritetaan valtion varoista.  

13 §.  Tämän asetuksen mukainen palkkio  ja  korvaus saadaan periä ulosottotoimin ilman 
tuomiota  tai  päätöstä noudattaen mitä verojen  ja  maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa  (367/61) on  säädetty.  

14 §.  Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä heinäkuuta  1988.  
Tällä asetuksella kumotaan alusten paineastiain tarkastuksesta suoritettavista palkkioista  

19  päivänä helmikuuta  1954  annettu asetus  (3 7/54)  siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.  

fl  
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ASETUS 
MERIMIESKATSELMUSMIEHILLE MAKSETTA  VISTA 

 PALKKIOISTA  JA LUNASTUKSISTA (22.5.1987/517)  

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn  ministerin 
 esittelystä säädetään  19  päivänä joulukuuta  1986  annetun merimieskatselmuslain  (1005/86) 4 §:n 

 nojalla:  

I §. (20.12.2001/1357) Merimieskatselmusmies  saa suorittamistaan toimituksista sekä 
antamistaan toimituskirjoista  ja lomakkeista  seuraavat paikkiot  ja lunastukset,  jollei erikseen toisin 
säädetä: 

euroa 
Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta ................... 7,05  
Perusmaksu  kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä  8,60 
Laivapäiväkirjan sinetöiminen,  lehdeltä .......................... 0,13 
Työtodistuksen  tarkastus  ja leimaus,  milloin  se  ei tapandu 
katselmuksen yhteydessä ........................................... 2,25 

 Todistus  tai  ote ....................................................... 3,55 

Jos  toimitus suoritetaan muuna kuin valtion virastoissa yleisesti noudatettavana  virka-aikana. 
peritään siitä  12 euron lisäpalkkio. Jos  toimitus kuitenkin kestää enemmän kuin kaksi tuntia, 

 on lisäpalkkio 25 euroa. 

2 §. (20.12.2001/1357) Jos  toimitus tapahtuu muualla kuin merimieskatselmusmiehen 
toimistossa,  on  hänellä oikeus saada korvaus matkustamiskustannuksistaan voimassa olevan 
valtion matkustussäännön mukaan. Lisäksi hänelle  on  suoritettava  12 euron lisäpalkkio  enintään 
kaksi tuntia kestävästä matkasta sekä sitä kauemmin kestävästä matkasta  25 euron lisäpalkkio 

 jokaiselta alkavalta vuorokaudelta.  

3 §.  Palkkion  ja lunastuksen  lisäksi  on  suoritettava merenkulkuhallituksen määräämä, hankinta- 
ja säilytyskustannuksia  vastaava korvaus merimieskatselmusmiehen antamista toimituskirjoistaja 
lomakkeista, mikäli  valtio  ei niitä kustanna.  

4 §.  Tässä asetuksessa tarkoitetun palkkion, lunastuksen  ja  korvauksen suorittaa laivanisäntä. 
Muulloin kuin katselmuksen yhteydessä suoritettavasta työtodistuksen tarkastamisesta sekä 

todistuksen  tai  otteen antamisesta suorittaa palkkion, lunastuksen  ja  korvauksen kuitenkin  se, 
 jonka pyynnöstä toimenpide suoritetaan.  

5  §. Merenkulkupiireissä virkatyönä suoritettavista katselmuksista  ei makseta palkkiota 
katselmuksen toimittajalle.  

6 §.  Merenkulkuhallituksen  on  huolehdittava siitä, että tässä asetuksessa tarkoitettuja lomakkeita 
 on  saatavana.  

7 §.  Tämän asetuksen mukaan suoritettava palkkio, lunastus  ja  muu korvaus saadaan periä 
ulosottotoimin ilman tuomiota  tai  päätöstä noudattaen mitä verojen  ja  maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa  (367/61) on  säädetty. 

8 §.  Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä kesäkuuta  1987.  
Tällä asetuksella kumotaan merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista  ja lunastuksista 

 18  päivänä lokakuuta  1957  annettu asetus  (343/5 7)  siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

. 

.  
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