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MERENKULKULAITOS 	MÄÄRÄYS 	 Antopäivä:  1.3.2002 
Dnro:  8/00/2002 

Sisältöalue: 	 Merenkulkulaitoksen  kaluston käytöstä perittävät maksut 

Säädösperusta: 	Valtion maksuperustelaki  (150/1992) 8 §  
Liikenne-  ja viestintäministeriön  asetus Merenkulkulaitoksen 
maksullisista suoritteista  (1199/2001)4 §  

Voimassaoloaika: 	15.3.2002 -  toistaiseksi 

Kumoaa määräyksen: 	Merenkulkuhallituksen päätös Merenkulkulaitoksen liiketaloudellisista 
suoritteista perittävistä  maksuista  
30.12.1994, Dnro 2 1/00/94 

. 

MERENKULKULAITOKSEN  MÄÄRÄYS 
MERENKULKULAITOKSEN KALUSTON KÄYTÖSTÄ 

PERITTÄ  VISTA  MAKSUISTA 

Annettu Helsingissä  I  päivänä maaliskuuta  2002 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt  21  päivänä helmikuuta  1992  annetun valtion maksuperustelain 
 (150/1992) 8 §:n ,  sellaisena kuin  se on  laissa  348/1994  sekä Merenkulkulaitoksen maksullisista 

suoritteista  5  päivänä joulukuuta  2001  annetun liikenne-  ja viestintäministeriön  asetuksen 
 (1199/2001)4 §:nnojalla:  

Yleisiä määräyksiä 
	

S 

Merenkulkulaitoksen  kaluston käyttö hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.  
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Tämä määräys ei koske tavanomaiseen jäänmurtajatoimintaan kuuluvaa täysin kulkukelpoisen 
aluksen avustamista.  

Jos  pohjoismaiden välinen sopimus jäänmurtajien yhteistoiminnasta sisältää hinaus -ja 
avustusmaksusta  tästä määräyksestä poikkeavan säännöksen, sovelletaan sitä. 



Merenkulkulaitoksen  kaluston käyttö  
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Merenkulkulaitoksen  aluksen, kulkuneuvon  tai tukialusretkikunnan  toimeksiannosta 
suorittamasta kuljetuksesta, hinauksesta, avustustehtävästä  tai  muusta työsuorituksesta peritään 
maksua seuraavasti, jollei jäljempänä toisin määrätä: 

Jokaiselta alkavalta 
puolelta tunnilta 

euroa  

Jäänmurtaja 	 2 010 
Väyläalus (Seili  ja  Lonna) 	 429 
Väyläalus  (Sektori  ja Kummeli) 	 202 
Öljyntorj  unta-alus (Linja-luokka) 	 261 • 	Oljyntorjunta-alus (Oili-luokka)  109 
Merenmittauksen tukialusretkikunta,  suuri  824 
Merenmittauksen tukialusretkikunta,  pieni  530 
Merenmittausalus  345  
Merenmittauksen  tukialus  463 
Merenmittausvene  156 
Yhteysalus  (yli  150 GT) 362 
Yhteysalus  (muut)  177 
Raskaskuijetusalus  118 
Luotsikutteri  93  
Nopea yhteysvene  70 
Rakennusalus  156 
Väylänhoitovene  59  
Viitta-  ja työvene  29 
Oljyntorjuntavene,  suuri  39 
Oljyntorjuntavene,  pieni  19 
Hydrokopteri  49 
Moottorikeikka  tai auto 19  

Maksu peritään vähintään yhdeltä tunniltaja  sen  jälkeen jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. 
Maksua määrättäessä otetaan huomioon tarpeellinen meno-  ja paluuaika  sekä varsinaisen 
suoritteen tuottamiseen käytetty aika.  
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Edellä  3 §:n  mukaan määräytyvistä yhteysalusten  ja raskaskuijetusalusten tilausliikenteeseen 
käyttämisesta perittävistä  maksuista  on  saariston kehityksen edistämisestä annetun  lain (494/1981) 
5 §:n 1 mornentti  huomioon ottaen vapautettu:  

1) yhteysaluksen  reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuva henkilö  ja  hänen 
omistamansa ajoneuvo;  

2) henkilö  ja  ajoneuvo, kun kysymys  on palvelutehtävän  suorittamisesta saaristossa; sekä  
3) yhteysaluksen  reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuvien henkilöiden tavara- 

toimitukset sekä tällaisia kuljetuksia suorittavat henkilöt  ja ajoneuvot.  
Oikeuden maksuttomaan kulj etukseen ratkaisee yksittäistapauksessa yhteysaluksen päällikkö. 
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Monitoimimurtajien  vuokraus  ja rahtaus 

Monitoimimurtaj ien  vuokraus  ja rahtaus  hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. 
Varsinaisen vuokraus-  ja rahtauskauden  aikana, kun aluksia ei käytetä jäänmurtotehtävissä 

Suomessa, niiden liiketaloudellista kannattavuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki vuokraus - 
ja rahtausajan  käyttökustannukset,  se  osa pääomakustannuksista,  joka kohdistuu muuhun kuin  
j äänmurtotoimintaan  tehtyihin investointeihin sekä osuus yleiskustarmuksista. 

Maksujen perintä  
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Tämän määräyksen mukaiset maksut peritään suoritteen tilauksen yhteydessä, suoritetta 
luovutettaessa  tai  välittömästi suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena. 

Maksu  on  suoritettava  14  päivän kuluessa siitä, kun lasku  on  toimitettu suoritteen tilaajalle 
 tai suoritteen  vastaanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle  tai 

vastaanottaj  alle  seitsemäntenä päivänä  sen  jälkeen. kun lasku  on  annettu  postin kuljetettavaksi.  
Jos  maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 

 (633/1982)4 §:n 3  momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

Voimaantulo  
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Tämä määräys tulee voimaan  15  päivänä maaliskuuta  2002.  
Tällä määräyksellä kumotaan Merenkulkuhallituksen  30  päivänä joulukuuta  1994  antama päätös 

Merenkulkulaitoksen li iketaloudel lisi  sta suorittei sta perittävistä  maksuista (Dnro  21/00/94). 

1-lelsingissä I  päivänä maaliskuuta  2002 
	 S  

Pääjohtaja 	 Jukka  Hirvelä  

Oikeustoimiston  päällikkö 	 Hannu Makkonen 
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