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MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET 

Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  annettuun liikenne-  ja viestintäministeriön 
 asetukseen  (1308/2003) on 1.7.2004  lisätty eräiden alustenja niitä palvelevien satama- 

• 	rakenteiden turvatoimista  ja turvatoimien  valvonnasta annetussa laissa  (485/2004) säädetyistä 
satamarakenteiden  turva-arvioinneista, alusten  ja satamarakenteiden turvasuunriitelmien 

 hyväksymisestä sekä katsastuksista  ja  tarkastuksista perittävät maksut. 

Asetukseen  on  lisätty myös alusrekisterilain  (512/1993)  muuttamisesta annetun  lain (486/2004) 
 mukaisesti annettavasta historiatiedot-asiakirj asta perittävä maksu. 

Oheisena  olevat uudet säännökset tulevat voimaan  15.7.2004.  

Johtava lakimies 	 Hannu Makkonen 
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627/2004  

Liikenne-  ja viestintäministeriön  asetus 
Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  annetun liikenne-  ja  viestintäministeriön  ase- 

tuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  I  päivänä heinäkuuta  2004  

Liikenne-  ja viestintärninisteriön  päätöksen mukaisesti 
muutetaan  Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  30  päivänä joulukuuta  2003  anne-

tun liikenne-ja viestintäministeriön  asetuksen  (1308/2003)2 §:n 1  kohta,  3 §:n 1  momentin  3 
 ja  4  kohta  ja  2  momentti sekä liitteet  1  ja  3  sekä 

lisätään  3 §:n I momenttiin  uusi  5  kohta sekä  3 §:ään  uusi  3-5  momentti seuraavasti: 	 S  
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Kiinteämaksuisetjulkisoikeudelliset suorit- 
teet  

Valtion maksuperustelain  (150/1992) 6 §:n 
2  momentissa tarkoitettuja maksullisia  jul-
kisoikeudellisia suoritteita,  joista Merenkul-
kulaitos perii oheisissa liitteissä olevien  mak-
sutaulukoiden  mukaiset kiinteät maksut, ovat 
seuraavat suoritteet:  

I)  merenkulun tarkastustoiminnan suorit
-teet,  alusten  ja satamarakenteiden turvatoi-

mun  liittyvät suoritteet sekä merimieskatsel-
muksiin liittyvät suoritteet  (lute 1); 

3 

Omakusiannusarvon  mukaiset  julkisoikeudel- 
liset suoritteet 

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, 
 joista Merenkulkulaitos perii suoritteen oma-

kustannusarvon mukaisen maksun, ovat seu-
raavat merenkulun tarkastustoiminnan suorit

-teet:  

3)  tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella 
öljysuojarahastosta annetun  lain (379/1974) 2 
§:n 1  momentissa tarkoitettu kaksoispohja;  

4) tarkastus alusturvalli suuden valvonnasta 
annetun  lain (370/1995) 21 a §:ssä  tarkoite-
tuissa tapauksissa; sekä  

5) satamarakenteiden  turva-arvioinnit, alus-
ten  ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien 

 hyväksyminen  ja  alusten katsastukset, joista 
säädetään eräiden alusten  ja  niitä palvelevien 
satamarakenteiden turvatoimista annetun  lain 
(485/2004) 4 §:n 1  kohdassa  ja  tarkastukset 
mainitun  lain 21 §:n 2  momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa. 

Omakustannusarvon  mukaisen tuntiveloi-
tuksen perustana ovat katsastus-  ja  tarkastus- 
työhön, alusten turvasuunnitelmien hyväk-
syntään sekä satamarakenteiden turva- 
arvioiden suorittamiseen  ja turvasuunnitel

-mien hyväksyntään kohdennetut  kustannuk-
set jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiak-
kaalta laskutetaan  vain  aluksella  ja satamara-
kenteessa  tehdyt varsinaiset katsastus-, tar-
kastus-  ja  muut työtunnit sekä niihin liittyvät 
valtion matkustussäännön mukaiset korvauk-
set. 

Ulkomaanliikenteen alusten tuntiveloitus 
 on 190 euroa  ensimmäiseltä aloitetulta työ- 

tunnilta sekä jokaiselta  sen  jälkeen aloitetulta 
puolelta työtunnilta  95 euroa.  Kotimaan lii-
kenteen  ja kalastusalusten  tuntiveloitus  on 
138 euroa  ensimmäiseltä aloitetulta työtun-
nilta sekä  sen  jälkeen jokaiselta aloitetulta 
puolelta työtunnilta  69 euroa. Ulkomaanlii-
kcnteen al usten peruskatsastukseen  kuuluvan  

. 



piirustusten hyväksymisen tuntiveloitus  on 
60 euroa  jokaiselta alkavalta tunnilta. 

Satamarakenteiden  tuntiveloitus  on 190 j- 
roa  ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä 
jokaiselta  sen  jälkeen aloitetulta puolelta työ- 
tunnilta  95 euroa. 

Jos  työ  on  suoritettu muuna kuin virasto- 

työaikana, peritään työtuntiveloitukset  50 
 prosentilla korotettuina. 

Tämä asetus tulee voimaan  15  päivänä hei-
näkuuta  2004  ja  on  voimassa vuoden  2004 

 loppuun. 

Helsingissä  I  päivänä heinäkuuta  2004  

Liikenne-  ja viestintäministeri  Leena Luhtanen  

S 	 Hallitusneuvos Aila Salminen 



Lute 1  

MERENKULUN  TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET  SEKÄ  MERINHESKAT-
SELMUKSIIN  LIITTYVÄT  SUORITTEET  

TODISTUKSET  JA  MUUT ASIAKIRJAT  

Turvallisuusasiakirjat 	 euroa  

Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja 	 146 
Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja 	 146 
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja 	 146 
Lastialuksen radioturvallisuuskirja 	 146 
Lastiviivakirja 	 146 
Aluserivapaus  ja  vapautuskiija 	 220 
Turvallisuusjohtamistodistus 
Ulkomaanliikenne,  varustamo 	 146 
Ulkomaanliikenne,  alus 	 146 
Kotimaanliikenne,  varustamo 	 73 
Kotimaanliikenne,  alus 	 73 
Kotimaanliikenteen  matkustaja-alus, turvallisuuskirja 	 73 
Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m  ja  yli 

	
73 

Muut turvallisuuskirjat 	 146 
Lastinkiinnityskäsikirjan  hyväksyminen 	 366 
Lastinkiinnityskäsikirja, korjatut  sivut 

	 146 
Muut todistukset  ja  päätökset 

	
73 

Meriympäristön  suojeluun liittyvät todistukset  ja  asiakirjat 	 euroa  

JOPP-todistus säiliöaluksille 	 146 
IOPP-todistus muille aluksille 	 146 
ISPP-todistus 	 146 
CLC-todistus 	 146 
IGC-,  GC-, tai eGC-koodin mukainen todistus 	 146 
IBC- tai BCH-koodin mukainen todistus 	 366 
NLS-todistuskirja 	 73 
Alusjäte-erivapaus 	 73 
Menettelytapaohjekirjan  (täydellisen) tarkastus 	 732 
Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun)  tarkastus 	 366 
Oljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP)  tarkastaminen 	 366 
Oljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) päivitys 	 146 
Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon  varalle (SMPEP) 

Tarkastus 	 366 
Päivitys 	 146 

JNF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja 	 146 
INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelma 

Tarkastus 	 366 
Päivitys 	 146 

Vaarallisten lastien kuijettamista koskeva poikkeuslupa 	 220 

.  
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Vaarallisten aineiden  kuijetustodistus 
Annettaessa  todistus alukselle ensimmäisen kerran  

perusmaksu 	 146  
lisämaksu  kultakin  lastitilalta 	 73  

Lastitilaa  koskeva muutos 	 73  
Todistuksen uusiminen 	 73  
Lastitilaa  koskeva  poikkeuslupa 	 220  

Muut todistukset  ja  päätökset 	 73  

Mittakirjat  ja vetoisuustodistukset 

Mittakirjasta  sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen  vetoisuustodistuksesta,  joka ei 
ole liittynyt vuoden  1969  kansainväliseen  aluksenmittausyleissopimukseen (SopS  3 1/1982), 

 suoritetaan maksua  0,07  euroa kerrottuna  aluksen  bruttovetoisuudella.  Maksu  on  kuitenkin 
vähintään  151  euroa. 

Vakavuustietojen  hyväksyminen 	 euroa  

Matkustaja-alus, uudisrakennus  
Lastialus,  uudisrakennus  

586  
586  

Vuotovakavuus  ja  Tukholman sopimuksen mukainen todistus  586  
Sisaralus  196  
Muutos  366  
Määräaikainen  kallistuskoe  196  
Pienen  lastialuksen  (alle  80 m)  vakavuuslaskelinat  366  
Viljan lastauslupa  366  
Yksittäisen  lastitapauksen  hyväksyminen  146  
Muut todistukset  ja  päätökset  73  

Miehitystodistukset, pätevyyskirjat  ja  -todistukset sekä muut  
miehitykseen  ja  pätevyyteen liittyvät asiakirjat  euroa 

Miehitystodistus 
Ulkomaanliikenne  146  

uudistaminen  73  
Kotimaanliikenne  73  

uudistaminen  37  
Pätevyyskirja  lukuun ottamatta  vahtimiehen, kansimiehen,  

S 	laivakokin  ja talousapulaisen pätevyyskirjaa  73  
uudistaminen  37  

Lisäpätevyystodistus  ja sen  uudistaminen  37  
Erivapaus  toimia ylemmässä tehtävässä  220  
Pätevyyskirja; vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin  
ja talousapulaisen  37  
Oikeus toimia  merimieslääkärinä  122  
Poikkeuslupa  terveydellisistä syistä  73  

uudistaminen  37  
STCW-kelpoisuustodistus  73  
Käsisammuttimien huoltajatodistus  37  
Muut todistukset  49  

Muut todistukset  ja  asiakirjat  euroa  

Kansainvälinen  huviveneen kuljettajankirja  73  



Kansainvälinen huvivenetodistus  73  
Todistus vuokraveneiden kuljettamiseksi  73  
Todistus vuokraveneiden koneenhoitamiseksi  73 
Lossinkuijettajan kuulustelutodistus  73 
111-luokan vuokraveneen henkilömärän vahvistaminen  49  
Todistus suoritetusta kuljettajan kuulustelusta, kalastusalukset  73 
Kaksoispohjalausunto  73 
Jääluokat 

Mallikoeraporttien  tarkastus  420 
Koneteholaskelmien  tarkastus  180  

Veneily-yhdistyksen lippupäätös  73 
Ammattiveneen tyyppihyväksyntä  73  
Muut todistukset  ja  päätökset  73  

Aluksen  ja satamarakenteen turvatoimlin  liittyvät turva-asiakirjat euroa  

Aluksen kansainvälinen turvatodistus  146  
Väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus  146 
Satamarakenteen vaatimuksenmukaisuusvakuutus  146 

MERIMIESKATSELMUKSET 	 euroa 

Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta 	 8,80 
Perusmaksu  kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä 	 10,10 
Laivapäiväkirjan sinetöiminen,  lehdeltä 	 0,17 
Työtodistuksen  tarkastus  ja  leimaus,  milloin  se  ei 
tapandu katselmuksen yhteydessä 	 2,50  
Todistus  tai  ote 	 3,80 

Merenkulkulaitos  perii merimieskatselmukseen liittyvästä toimenpiteestä valtion matkustus- 
säännön mukaiset korvaukset. 
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Lute 3  

ALUSREKISTERISUORITTEET,  MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT 
SUORITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET 

ALUSREKISTERISUORITTEET 

Toimenpidemaksut euroa 

Rekisteröinti  1 56  
Muutos rekisteritietoihin  78  
Kiinnityksen vahvistaminen  1 56  
Kiinnityksen uudistaminen  78  
Kiinnityksen kuolettaminen  78  
Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen  78 
Kiinnitystiedon  merkitseminen velkakirjaan  4,70  

Aluksen  tai alusrakennuksen  poistaminen rekisteristä  on  maksuton toimenpide. 

Asiakirjat 	 euroa 

Kansallisuuskirja  156  
Väliaikainen kansallisuustodistus  78 
Rekisteriote  78 
Rasitustodistus  78 
Tunnuskirjainpäätös  65 
Historiatiedot-asiakirja  65  
Muu päätös  tai  todistus  78  

MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT SUORITTEET curoa 

Alennus  tai  vapautus väylämaksun suorittarnisesta  100  
Aluksen merkitseminen ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon  100  

HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET euroa 

Sivutoimilupa  34  
Muu päätös  tai  todistus  34 
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