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Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön
(1399/2004) on lisätty 26.9.2005 annetulla asetuksella (766/2005) uusia
asetukn
maksullisia suoritteita, jotka perustuvat alusjätelainsäädännön ja alusten katsastuksista
annetun asetuksen (1123/1999) muutoksiin sekä 1.10.2005 voimaantulevien
alusliikennepalvelulain (623/2005) ja eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja
päästövaatimuksista annetun lain (621/2005) säännöksiin.
Kiinteämaksuisiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin on lisätty uusina suoritteina alukselle
annettava kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja (IAPP-todistus), alusliikenneohjaajan
pätevyystodistus ja sen uudistaminen sekä alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutuksen
hyväksymismerkintä (lute 1).
Uusia omakustannusarvon mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat tarkastukset, jotka
ovat olleet tarpeen Merenkulkulaitoksen ryhdyttyä eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja
päästövaatimuksista annetun lain 22 - 30 §:ssä tarkoitettuun valvontatoimenpiteeseen.
Oheisena olevat uudet säännökset tulevat voimaan 1.10.2005 ja ovat voimassa vuoden 2005
ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista
lopun.Likesuoritteista tullaan uusimaan kokonaisuudessaan vuoden 2006 alusta.

S

Apulaisjohtaja

Matti Eronen

Asiaa koskevat tiedustelut

Merenkulun tukipalvelut

Tämä tiedotuslehti
täydentää tiedotuslehteä:

1/7.1. 2005

Dnro 1/00/2005
ISSN 1455-9048

Tilaukset
ja myynti:

Merenkulkulaitos
Julkaisumyynti

Kyntiosoite
Porkkalankatu 5
00180 Helsinki

Postiosoite
PL 171
00181 Helsinki

Puhelin
0204 481

Faksi
0204 48 4355
keskushallintoöfrna S

766/2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1399/2004) 3 §:n I mornentin 1 kohdan e alakohta, 5 ja 6 kohta, 2 momentti ja asetuksen lute 1, sekä
lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:
3
Otnakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
kustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suorit
-te:
1) katsastukset ja tarkastukset, joista säädetään tai määrätään:

joistaMernkul pisotenma-

e) aluksista aiheutuvan ympäristön pilaan tumisen ehkäisemisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (635/1993);
5) satamarakenteiden turva-arvioinnit, alusten ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien
ja alusten katsastukset, joista hyväksmine
säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien
satamarakenteiden turvatoimista annetun lain
(485/2004) 4 §:n 1 kohdassa ja tarkastukset
mainitun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;
6) tarkastus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta an-

netun lain (1206/2004) 24 §:n I momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa; sekä
7) tarkastus eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain
(621/2005) 32 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.
Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloituksen perustana on katsastus- ja tarkastustyöhön, alusten turvasuunnitelmien hyväksyntään sekä satamarakenteiden turvaarvioiden suorittamiseen ja turvasuunnitel
kustannuk--mienhyväkstodeu
set jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella ja satamarakenteessa sekä eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain
22-30 § : ssä tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin liittyvissä tarkastuskäynneissä tehdyt varsinaiset katsastus-, tarkastus- ja muut
työtunnit sekä niihin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Merenkulkuneuvos Sirkka -l-leleena Nyman

Lute I

MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET,
ALUSTEN JA SATAMARAKENTEIDEN TURVATOIMIIN LIITTYVÄT SUORITTEET
SEKÄ MERIMIESKATSELMUKSIIN LIITTYVÄT SUORITTEET

TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT
TurvaUisuusasiakirjat

euroa

Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja
Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja
Lastialuksen radioturvallisuuskirja
Lastiviivakirja
Aluserivapaus ja vapautuskirja
Turvallisuusjohtamistodistus
Ulkomaanliikenne, varustamo
Ulkomaanliikenne, alus
Kotimaanliikenne, varustamo
Kotimaanliikenne, alus
Kotimaanli ikenteen matkustaja-alus. turvallisuuskirja
Certificate of Compliance, kalastusalus. 24 mjay!i
Muut turvallisuuskirjat
Lastinkiinnityskäsikirja
Hyväksyminen
Korjatut sivut
Harjoitusopas, hengenpelastuslaitteet
Hyväksyminen
Korjatut sivut
Harjoitusopas, palosuojelu
Hyväksyminen
Korjatut sivut
Muut todistukset ja päätökset

146
146
146
146
146
220

Meriympäristön suojeluun liittyvät todistukset ja asiakirjat

euroa

IAPP-todistus
IOPP-todistus säiliöaluksi Ile
IOPP-todistus muille aluksille
ISPP-todistus
CLC-todistus
IGC, GC, tai eGC-koodin mukainen todistus
IBC tai BCH-koodin mukainen todistus
NLS-todistuskirja

146
146
146
146
146
146
366
73

146
146
73
73
73
73
146
366
146
366
146
366
146
73

Alusjäte-erivapaus
Menettelytapaohjekirjan (täydellisen) tarkastus
Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun) tarkastus
Oljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) tarkastammen
Oljyvahinkovalm lussuunnitelman (SOPEP) päivitys
Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP)
Tarkastus
Päivitys
INF-lastia kuijettavan aluksen todistuskirja
INF-lastia kuijettavan aluksen valmiussuunnitelma
Tarkastus
Päivitys
Vaarallisten lastien kuijettamista koskeva poikkeuslupa
Vaarallisten aineiden kuijetustodistus
Annettaessa todistus alukselle ensimmäisen kerran
perusmaksu
lisämaksu kultakin lastitilalta
Lastitilaa koskeva muutos
Todistuksen uusiminen
Lastitilaa koskeva poikkeuslupa
Muut todistuksetja päätökset

73
732
366
366
146
366
146
146
366
146
220
146
73
73
73
220
73

Mittakirjat ja vetoisuustodistukset
Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, joka ei
ole liittynyt vuoden 1969 kansainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen (SopS 3 1/1982),
0,07 euroa kerrottuna aluksen bruttovetoisuudella. Maksu on kuitenkin suoriteanmk
vähintään 151 euroa.
Vakavuustietojen hyväksyminen

euroa

Matkustaja-alus, uudisrakennus
Lastialus, uudisrakennus
Vuotovakavuusja Tukholman sopimuksen mukainen todistus
Sisaralus
Muutos
Määräaikainen kallistuskoe
Pienen lastialuksen (alle 80 m) vakavuuslaskelmat
Viljan lastauslupa
Yksittäisen lastitapauksen hyväksyminen
Muut todistukset ja päätökset

586
586
586
196
366
196
366
366
146
73

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

euroa

Miehitystodistus
Ulkomaanliikenne
uudistaminen
Kotimaanliikenne
uudistaminen

146
73
73
37
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Pätevyyskirja lukuun ottamatta vahtimiehen, kansimiehen,
laivakokin ja talousapulaisen pätevyyskirjaa
uudistaminen
Lisäpätevyystodistusja sen uudistaminen
Erivapaus toimia ylemmässä tehtävässä
Pätevyyskirjaz vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin,
ja talousapulaisen
Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus
uudistaminen
Alusliikennepalve lun esim iehen peruskoulutuksen hyväksymismerkintä
Oikeus toimia merimieslääkärinä
Poikkeuslupa terveydellisistä syistä
uudistaminen
STCW-kelpoisuustodistus
Käsisammuttimien huoltajatodistus
Muut todistukset
Muut todistukset ja asiakirjat

73
37
37
220
37
73
37
37
122
73
37
73
37
49
euroa

Kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja
Kansainvälinen huvivenetodistus
Todistus vuokraveneiden kuljettamiseksi
Todistus vuokraveneiden koneenhoitamiseksi
Lossinkuljettajan kuulustelutodistus
111-luokan vuokraveneen henkilömäärän vahvistaminen
Todistus suoritetusta kuijettajan kuulustelusta, kalastusalukset
Kaksoispohjalausunto
Jääluokat
Mallikoeraporttien tarkastus
Koneteholaskelmien tarkastus
Veneily-yhdistyksen lippupäätös
Ammattiveneen tyyppihyväksyntä
Muut todistukset ja päätökset

420
180
73
73
73

Aluksen ja satamarakenteen turvatoimiin liittyvät turva-asiakirjat

euroa

Aluksen kansainvälinen turvatodistus
Väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus
Satamarakenteen vaatimuksenmukaisuusvakuutus

146
146
146

Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen
valvontaan liittyvät asiakirjat

euroa

Äskettäin perustetulle terminaalille annettu tilapäinen toimintalupa
Arviointilaitoksen nimeämistä koskeva päätös

146
366

73
73
73
73
73
49
73
73

MERIMIESKATSELMUKSET

euroa

Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta
Perusmaksu kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä
Laivapäiväkirjan sinetöiminen, lehdeltä
Työtodistuksen tarkastus ja leimaus, milloin se ei
tapandu katselmuksen yhteydessä
Todistus tai ote

8,80
10,10
0,17
2,50
3,80

Merenkulkulaitos perii merimieskatselmukseen liittyvästä toimenpiteestä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
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