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Liikenne-  ja  viestintä ministeriön asetus  
Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  

Annettu Helsingissä  30  päivänä joulukuuta  2003  

Liikenne-  ja viestintäministeriön  päätöksen mukaisesti säädetään  21  päivänä helmikuuta 
 1992  annetun valtion maksuperustelain  (150/1992) 8 §:n  nojalla, sellaisena kuin  se on  laissa 

 348/1994: 

Soveltam isa/a  

Tässä asetuksessa säädetään Merenkulku- 
laitoksen maksullisista suoritteista  ja  niiden 
maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista 
suoritteista perittävistä maksuista.  
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Kiinteämaksuisetjuikisoikeudel/iset suoril- 
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  sekä meri mieskatselmuksiin liittyvät 

suoritteet  (lute I); 
2) luotsin tutkinto  ja linjaluotsin  tutkinto 

sekä vapautukset luotsi nkäyttövel vollisuu-
desta  ja luotsauspalvelujen tarjoamisvelvolli-
suudesta  (lute 2); 

3) alusrekisteri suoritteet,  merenkulun edis-
tämiseen liittyvät suoritteet sekä henkilöstö-
hallinnon suoritteet  (lute 3); 

4) aikataulun mukainen yhteysalusliikenne 
 (lute 4);  sekä  

5) vesiliikennelain 	(463/1996) 15  ja 
 16 §:ssä  tarkoitettu kielto  tai  rajoitus  (lute 5). 
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Omakustannusarvon  mukaiset julkisoikeudel- 
liset suoritteet 

Maksullisia  j ulkisoikeudellisia suoritteita, 
 joista Merenkulkulaitos perii suoritteen oma- 

kustannusarvon  mukaisen maksun, ovat seu-
raavat merenkulun tarkastustoi minnan suorit

-teet:  
I)  katsastukset  ja  tarkastukset, joista sääde-

tään  tai  määrätään:  
a) alusten katsastuksista annetussa asetuk

-sessa  (1123/1999); 
b) eräiden kotimaan matkoilla liikennöivi

-en  matkustaja-alusten turvallisuudesta anne-
tussa asetuksessa  (1307/1999); 

c) eräiden kalastusalusten turvallisuudesta 
annetussa asetuksessa  (65/2000); 

d) vuokraveneiden  turvallisuudesta anne-
tussa asetuksessa  (438/1983); 

e) aluksista aiheutuvan vesien pilaantumi
-sen  ehkäisemisestä annetussa asetuksessa 

 (635/1993); 
f) paineastia-asetuksessa  (549/1973); 
g) laivaväen asuintiloista  aluksella annetus-

sa asetuksessa  (518/1976); 
h) alusten varalaidasta kotimaan liikentees-

sä annetussa asetuksessa  (855/1988);  
i) kansainvälisessä lastiviivayleissopimuk

-sessa,  1966 (SopS 52/1968); 
j) lai vavarusteista  annetussa asetuksessa 

 (925/1998); 
k) Suomen tasavallan hallituksen  ja  Sosia-

lististen neuvostotasavaltojen liiton hallituk-
sen välisessä Itämeren lastiviivoista tehdyssä 
sopimuksessa (SopS  26/1988);  sekä  

I)  yleisillä teillä olevien lauttojen varusteis-
taja niiden liikenteen valvomisesta annetussa 
liikenneministeriön päätöksessä  (221/1988); 

2) aluksen jääluokan vahvistaminen;  
3) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella 

öljysuojarahastosta annetun  lain (379/1974) 2 
§:n I  momentissa tarkoitettu kaksoispohja: 
sekä  

4) tarkastus ulkomaisten alusten tarkastu  k - 
sesta 	Suomessa 	annetun 	asetukc 

 (325/1997) 13 :n 1 monientis'a  ja  17 
 tarkoitetuissa tajiL  H 

. 
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Omakustannusarvon  mukaisen tuntiveloi-
tuksen perustana ovat katsastus-  ja  tarkastus- 
työhön kohdennetut kustannukset jaettuna 
laskutetuilla työtunneilla. Ulkomaanliiken-
teen alusten tuntiveloitus  on 190 euroa en-
simniäiseltä aloitetulta työtunnilta  sekä jokai-
selta  sen  jälkeen aloitetulta puolelta työtun-
nilta  95  euroa.  Kotimaan liikenteen  ja kalas

-tusalusten  tuntiveloitus  on 138 euroa  ensim-
mäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta 

 sen  jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta  69 
euroa. Jos  työ  on  suoritettu muuna kuin  vi-
rastotyöaikana,  peritään edellä mainittu  tan-
tiveloitus 50  prosentilla korotettuna. Asiak-
kaalta laskutetaan  vain  aluksella tehdyt var-
sinaiset katsastus- sekä tarkastustunnit sekä 
katsastukseen  ja  tarkastukseen liittyvät valti-
on matkustussäännön mukaiset korvaukset. 
Ulkomaanliikenteen alusten peruskatsastuk

-seen  kuuluvan piirustusten hyväksymisen 
tuntiveloitus  on 60 euroa  jokaiselta alkavalta 
tunnilta. 

Maksulliset  liike taloudelliset suoritteet  

Valtion maksuperustelain  7 § : ssä  tarkoitet-
tuja suoritteita, jotka Merenkulkulaitos  hin

-noittelee  liiketaloudellisin perustein, ovat:  
1) Merenkulkulaitoksen  toimi alaan kuulu-

vat suunnittelu-, rakentamis-  ja  rakennutta-
mistehtävät,  tutkimukset, mittaukset, luota-
ukset, haraukset  ja  muut työ suoritukset;  

2) Merenkulkulaitoksen  aluksen, kulku- 
neuvon  tai tukialusretkikunnan  toimeksian-
nosta suorittama kuljetus, hinaus, avustusteh-
tävä  tai  muu työsuoritus; 
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3) Merenkulkulaitoksen kiinteistövaralli-
suuden  vuokraus lukuunottamatta valtion 
maaomaisuutta;  

4) merenkulun turvalaitteet;  
5) painotuotteet  ja  muu tietoaineisto;  
6) valokopiot, telekopiot,  sähköiset  tallen- 

teet ja  muut jäljennökset; sekä  
7) toimeksiantoon perustuvat muut Meren-

kulkulaitoksen suoritteet. 

Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun 
perintää koskevia säännöksiä 

Peruutetusta hakemuksesta  peritään tehtyä 
työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta 
maksusta. 

Myönteisestä  ja  kielteisestä  päätöksestä pe-
ritään saman suuruinen maksu, jollei toisin 
säädetä. 

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta 
uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian 
käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa 
asiassa aikaisemmin annetusta Merenkulku- 
laitoksen päätöksestä  on  peritty. 
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Voimaantulo 

Tarna asetus tulee voimaan  I  päivänä tam-
mikuuta  2004  ja  on  voimassa vuoden  2004 

 loppuun. 
Suoritteista,  joita koskeva asia  on  tullut  vi-

reille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti. 

Liikenne-  ja  viestintäministeri  Leena Luhtanen 

Merenkulkuneuvos Raimo Kurki 



Lille 1  

MERENKULUN  TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET  SEKÄ  MERIMIESKAT- 
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 vapautuskirja  220 
Turvallisuusjohtamistodistus 

Ulkomaanliikenne,  varustamo  146 
Ulkomaanliikenne,  alus  146 
Kotimaanliikenne,  varustamo  73 
Kotimaanliikenne,  alus  73 

Kotimaanliikenteen  matkustaja-alus, turvallisuuskirja  73 
Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 mja  yli  73  
Muut turvallisuuskirjat  146 
Lastinkiinnityskäsikirjan  hyväksyminen  366 
Lastinkiinnityskäsikirja, korjatut  sivut  146  
Muut todistukset  ja  päätökset  73 

Meriympäristön  suojeluun liittyvät todistukset  ja  asiakirjat  euroa 

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

Tarkastus  366 
Päivitys  146  

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

Tarkastus  366 
Päivitys  146 
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Vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa  220  
Vaarallisten aineiden kuljetustodistus 

Annettaessa  todistus alukselle ensimmäisen kerran 
perusmaksu  146 
lisämaksu  kultakin lastitilalta  73 

Lastitilaa  koskeva muutos  73  
Todistuksen uusiminen  73 
Lastitilaa  koskeva poikkeuslupa  220  

Muut todistuksetja päätökset  73 

Mittakirjat  ja vetoisuustodistukset 

Mittakirjasta  sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, joka ei 
ole liittynyt vuoden  1969  kansainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen (SopS  31/1982), 

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

Vakavuustietojen  hyväksyminen 	 euroa 

Matkustaja-alus, uudisrakennus  586 
Lastialus,  uudisrakennus  586 
Vuotovakavuus  ja  Tukholman sopimuksen mukainen todistus  586 
Sisaralus  196  
Muutos  366  
Määräaikainen kallistuskoe  196  
Pienen lastialuksen  (alle  80 m) vakavuuslaskelmat 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 • 	
Ulkornaanliikenne  146  

uudistaminen  73 
Kotimaanliikenne  73  

uudistaminen  37 
Pätevyyskirja  lukuun ottamatta vahtimiehen, kansimiehen, 
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 
Lossinkuljettajan kuulustelutodistus  73 
111-luokan vuokraveneen henkilömäärän vahvistaminen  49  
Todistus suoritetusta kuijettajan kuulustelusta, kalastusalukset  73 
Kaksoispohjalausunto  73 
Jääluokat 

Mallikoeraporttien  tarkastus  420 
Koneteholaskelmien  tarkastus  180  

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

MERIMIESKATSELMUKSET 	 euroa 

Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta 	 8,80 
Perusmaksu  kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä 	 10,10 
Laivapäiväkirjan sinetöiminen,  lehdellä 	 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 2  

LUOTS1N  JA LINJALUOTSIN  TUTKINTO SEKÄ VAPAUTUKSET LUOTSIN- 
KÄYTTÖ VEL VOLLISUUDESTA  JA LUOTSAUSPALVELUJEN TARJOAMISVEL- 

VOLLISUIJDESTA 

LUOTS1T4  JA L1NJALUOTSIN  TUTKINTOON LIITTYVÄT SUORITTEET 

Merenkulkulaitos perii luotsin  ja  linjaluotsin  tutkinnosta seuraavat maksut: 

Luotsin tutkinto 

Kirjallinen tutkinto 
Kirjallinen koe 
Peitepiirroskoe 

Koeluotsaus 
Luotsin ohjauskirja 

Linjaluotsin  tutkinto  

Kiijallinen  tutkinto 
Kirjallinen koe 
Peitepiirroskoe 

Koeluotsaus 
Linjaluotsinkirja  

493 euroa 
20 euroa  jokaiselta kartalta  

197 euroa alkavalta  tunnilla  
166 euroa 

393 euroa 
10 euroa  jokaiselta kartalla  

197 euroa alkavalta  tunnilta  
166 euroa 

Koeluotsauksesta  peritään maksu vähintään kandelta tunnilta. Lisäksi peritään toimenpitees
-tä  aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset sekä mandolliset alusten käytös-

tä aiheutuneet kustannukset.  

Jos koeluotsaus  peruutetaan myöhemmin kuin vuorokautta ennen sovittua koeluotsausta, pe-
ritään maksu kandelta tunnilta sekä muut peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset siltä osin 
kun ne ovat syntyneet ennen kuin tieto peruuntumisesta  on  saatu. 

ALUSKOHTA1NEN ER1VAPAUS LUOTS1NKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA 

Luotsauslain  (940/2003) 16 § :ssä  tarkoitetusta päätöksestä, jolla alus vapautetaan luotsin-
käyttövelvollisuudesta, peritään  295 euroa. 

YLEISPOIKKEUKSET LUOTSAUSPALVELUJEN TARJOAMISVELVOLLISUUDESTA 
 JA LUOTSINKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA 

Luotsauslain  21 §:ssä  tarkoitetusta päätöksestä, jolla erityisten  sää- tai  jääolosuhteiden 
vuoksi myönnetään poikkeuksia Luotsausliikelaitokselle luotsauspalvelujen tarjoamisvelvolli-
suudesta  tai  aluksille luotsinkäyttövelvollisuutta koskevien säännösten noudattamisesta, peri-
tään  138 euroa. 



Lille 3  

ALUSREKISTERISUORITTEET,  MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT 
SUORITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET 

ALUSREKISTERISUORITTEET 

Toimenpidemaksut 	 euroa 

Rekisteröinti  156  
Muutos rekisteritietoihin  78  
Kiinnityksen vahvistaminen  156  
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  
Muu päätös  tai  todistus  78  

MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT 	 S  
SUORITTEET 	 euroa 

Alennus  tai  vapautus väylärnaksun suorittamisesta 	 100  
Aluksen merkitseminen ulkomaanliikenteen kauppa- 
alusluetteloon 	 100  

HENKILÖSTÖHALLINNON SUOIUTTEET 	 euroa 

Sivutoimilupa 	 34  
Muu päätös  tai  todistus 	 34 



Lille 4  

AIKATAULUN MUKAINEN YHTEYSALUSLIIKENNE 

Aikataulun mukaisessa liikenteessä olevilla yhteysaluksilla perittävät henkilö-  ja tavarankul-
jetusmaksut:  

Henkilökuljetusmaksut 

Maksu  on  kaksi euroa jokaiselta alkavalta kymmeneitä meripeninkulmalta. 

Kuljetus  on  alle neljävuotiaille  maksuton. Maksu  4-11  vuotiaalta, opiskelijalta  ja varusmie
-heitä  on 50  %  edellä mainitusta maksusta. 

Matkustaja voi maksutta kuljettaa mukanaan enintään  50  kiloa matkatavaroita. 

Kappaletavaran kuljetusmaksut 

Yksittäisen tavaran paino 	kg  

enintään 	 50 	 2 euroa  
enintään 	 100 	10 euroa  
yli 	 100 	 2 euroal20 kg  

Ajoneuvojen kuljetusmaksut 
(eivät sisällä henkilömaksuja, ellei toisin mainita) 

Henkilöauto, pakettiauto, traktori  tai  yhdistelmä 

Ajoneuvon  tai  ajoneuvoyhdistelmiin pituus -  enintään  6  metriä  6 euroa • 	-  6  metriä ylittävältä alkavalta metnitä  2 euroa  
Linja-auto 2 euroalm  
Linja-auto matkustajineen  sekä kuljettaja  4 euroa/m  
Kuorma-auto tai  yhdistelmä  2 euroalm  
Kuorma-auto tai  yhdistelmä kuormattuna 
sekä kuljettaja  4 euroalm 
Moottoripyörä  4 euroa 
Mopedi  2 euroa  
Polkupyörä  I  euro 

Kausikortti  

6  kuukauden kausikortti 

Matkustaja 	 76 euroa  
Henkilöauto 	 202 euroa 



Maksuvapautukset  

Edellä olevan mukaan maaräytyvistä yhteysalusten aikataulun mukaisessa liikenteessä  pent-
tävistä  maksuista  on  vapautettu:  

1) yhteysaluksen  reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuva henkilö  ja  hänen omis-
tamansa 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 kuljetukseen ratkaisee yksittiiistapauksessa yhteysaluksen päällik-
kö. 

.  

S  



lo 

Lute 5  

VESILIIKENNELU&IN  15 JA 16 §:SSÄ  TARKOITETTU KIELTO  TAI  RAJOITUS 

Vesililkennelain  (463/1996) 15  ja  16 §:ssä  tarkoitetusta kieltoa  tai rajoitusta  koskevasta pää-
töksestä perittävät maksut: 

Myönteinen päätös 	 390 euroa  
Kielteinen päätös 	 200 euroa 

.  
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