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MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET  1.1.2008  ALKAEN 

Liikenne-  ja viestintäministeriö  on 5.12.2007  antanut Merenkulkulaitoksen maksullisista 
suoritteista uuden asetuksen  (1175/2007),  joka tulee voimaan  1.1.2008  ja  on  voimassa 
vuoden  2009  loppuun. 

Julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä  maksuja  on  korotettu seuraavasti:  

1) luotsin, linjaluotsin  ja itämerenluotsin  tutkinnosta perittäviä maksuja sekä luotsin-
käyttövelvollisuudesta  ja luotsauspalvelujen tarjoamisvelvollisuudesta myönnettä-
vistä vapautuksista perittäviä  maksuja  on  korotettu viidellä prosentilla (asetuksen 

 2  §,  lute 2), 
2) aikataulun mukaisessa liikenteessä olevilla yhteysaluksilla perittäviä kuljetusmak-

suja  on  korotettu  25  prosentilla; henkilöautojen kuljetusmaksuja  on  korotettu kui-
tenkin  50  prosentilla (asetuksen  2  §,  lute 4), 

3) vesiliikennelain  (463/1996) 15  ja  16  §:ssä  tarkoitetuista kieltoa  ja rajoitusta  kos-
kevista päätöksistä perittäviä maksuja  on  korotettu siten, että ne ovat samansuu-
ruisia kuin alueelliset ympäristökeskukset perivät vastaavista suoritteista (asetuk-
sen  2  §,  lute 5),  ja  

4) merenkulun tarkastustoiminnan omakustannusarvon mukaisista tuntiveloitukseen 
perustuvista suoritteista perittäviä maksuja  on  korotettu viidellä prosentilla (ase-
tuksen  3  §).  

Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden maksuja ei ole korotettu. 

• 	Lisäksi merenkulun tarkastustoiminnan kiinteämaksuisiin  ja tuntiveloitteisiin suoritteisiin  
sekä niistä perittäviin maksuihin  on  tehty eräitä muutoksia  ja  tarkennuksia. 

Uusi asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  on  oheisena.  
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Liikenne-  ja viestintäministeriön  asetus 
Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  

Annettu Helsingissä  5  päivänä joulukuuta  2007  

Liikenne-  ja viestintäministeriön  päätöksen mukaisesti säädetään  21  päivänä helmikuuta 
 1992  annetun valtion maksuperustelain  (150/1992) 8  §:nja  viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta  21  päivänä toukokuuta  1999  annetun  lain (621/1999) 34 §:n  nojalla, sellaisina kuin ne 
ovat, edellinen laissa  348/1994  ja  jälkimmäinen laissa  495/2005: .  

LE 
Soveltamisala  

Tässä asetuksessa säädetään Merenku Iku-
laitoksen maksullisista suoritteista  ja  niiden 
maksuperusteista sekä julkisoikeudell isista 
suoritteista perittävistä maksuista.  
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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:  

1) merenkulun tarkastustoiminnan suorit
-teet  (lute 1); 

2) luotsin, linjaluotsin  ja itämerenluotsin 
 tutkinto sekä vapautukset luotsinkäyttövel-

vollisuudesta  ja luotsauspalvelujen  tar-
joamisvelvollisuudesta (lute 2); 

3) alusrekisterisuoritteet,  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 

Maksull isia julkisoikeudellisia suoritteita, 
 joista Merenkulkulaitos perii suoritteen oma-

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

-teet:  
1)  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 ympäristön pilaan - 
tumisen  ehkäisemisestä annetussa valtioneu-
voston asetuksessa  (635/1993); 

f) painelaitelaissa  (869/1999); 
g) laivaväen asuintiloista  aluksella annetus-

sa asetuksessa  (518/1976); 
h) alusten varalaidasta koti maan  1 iikentees-

sä  annetussa asetuksessa  (855/1988);  
i) kansainvälisessä lastivi ivayleissopimuk

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

 (925/1998); 

S  
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k)  Suomen tasavallan hallituksen  ja  Sosia-
lististen neuvostotasavaltojen liiton hallituk-
sen välisessä Itämeren lastiviivoista tehdyssä 
sopimuksessa (SopS  26/1988); 

1) maantielautoista  annetussa liikenne-  ja 
viestintäministeriön asetuksessa  (20/2006); 

m) laivanisännän turvallisuusjohtamisjär-
jestelmästä  ja  aluksen turvalliseen käyttöön 
liittyvistä johtamisjärjestelyistä annetussa 
asetuksessa  (66/1996); 

2) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella 
öljysuojarahastosta annetun  lain (1406/2004) 
5 §:ssä  tarkoitettu kaksoispohja;  

3) tarkastus alusturvallisuuden valvonnasta 
annetun  lain (370/1995) 21 a §:ssä  tarkoite-
tuissa tapauksissa;  

4) satamien  ja satamarakenteiden  turva- 
arvioinnit, satamien  ja satamarakenteiden 
turvasuunnitelmien  hyväksyminen  ja  alusten 
katsastukset, joista säädetään eräiden alusten 

 ja  niitä palvelevien satamien turvatoimista  ja 
turvatoi  mien  valvonnasta annetun  lain 
(485/2004) 4 §:n 1  kohdassa  ja  tarkastukset 
mainitun  lain 21 §:n 2  momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa;  

5) tarkastus eräiden irtolastialusten turvalli-
sesta lastaamisesta  ja lastin  purkamisesta an-
netun  lain (1206/2004) 24 §:n 1  momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa;  

6) tarkastus eräiden huviveneiden turvalli-
suudesta  ja päästövaatimuksista  annetun  lain 
(621/2005) 32 §:ssä  tarkoitetuissa tapauksis-
sa;  

7) satama-alueen turvallisuusselvityksen 
hyväksyminen  ja  sataman toiminnan tarkas-
tammen sekä poikkeuksien myöntäminen, 
joista säädetään vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta  ja  tilapäisestä säilytyksestä satama- 
alueella annetussa valtioneuvoston asetuk

-sessa  (251/2005);  sekä  
8) merenkulkualan oppilaitoksen laatujär-

jestelmän arviointi. 
Omakustannusarvon  mukaisen tuntiveloi-

tuksen perustana ovat katsastus-  ja  tarkastus- 
työhön, laivanisännän turvallisuusjohtamis-
järjestelmän  ja  aluksen johtamisjärjestelyjen 
tarkastukseen, satamien  ja satamarakenteiden 

 turva-arviointien suorittamiseen  ja  turva- 
suunnitelmien hyväksyntään, satama-alueen 
turvallisuusselvityksen hyväksyntään, sata-
man toiminnan tarkastamiseen  ja poikkeuksi

-en myöntämiseen  sekä merenkulkualan oppi-
laitoksen laatujärjestelmän arviointiin koh- 

dennetut  kustannukset jaettuna laskutetuilla 
työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan  vain 

 aluksella, telakalla, laivanisännän luona, sa-
tamassa, satamarakenteessa, eräiden huvive-
neiden turvallisuudesta  ja päästövaatimuksis-
ta  annetun  lain 22-30 §:ssä tarkoitettuihin 
valvontatoimenpiteisiin liittyvillä  tarkastus-
käynneillä, satama-alueella sekä merenkul-
kualan oppilaitoksessa tehdyt varsinaiset kat-
sastus-, tarkastus-  ja  muut työtunnit sekä nii-
hin liittyvät valtion matkustussäännön mu-
kaiset korvaukset. Lisäksi asiakkaalta lasku-
tetaan ne Merenkulkulaitoksessa tehdyt työ-
tunnit, jotka liittyvät alusten katsastukseen  ja 

 tarkastukseen kuuluvien piirustusten  ja  muun 
materiaalin hyväksymiseen. 

Kansainvälisen liikenteen alusten tuntive-
loitus  on: 

1) virastotyöaikana  239 euroa  ensimmäisel-
tä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta  sen 

 jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta  120 
euroa; 

2) muuna kuin virastotyöaikana  359 euroa 
ens immäiseltä aloitetulta työtunnilta  sekä jo-
kaiselta  sen  jälkeen aloitetulta puolelta työ- 
tunnilta  180 euroa; 

3) katsastukseen  ja  tarkastukseen kuuluvien 
piirustusten  ja  muun materiaalin hyväksymi-
sestä  76 euroa  jokaiselta alkavalta tunnilta. 

Kotimaanliikenteen  alusten  ja kalastusalus
-ten  sekä huviveneiden tuntiveloitus  on: 

I) virastotyöaikana 174 euroa  ensimmäisel-
tä aloitetulta työtunnilta sekä  sen  jälkeen jo-
kaiselta aloitetulta puolelta työtunnilta  87 eu

-roa;  
2) muuna kuin virastotyöaikana  261 euroa 

 ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jo-
kaiselta  sen  jälkeen aloitetulta puolelta työ- 
tunnilta  131 euroa; 

3) katsastukseen  ja  tarkastukseen kuuluvien 
piirustusten  ja  muun materiaalin hyväksymi-
sestä  76 euroa  jokaiselta alkavalta tunnilta. 

Edellä  I  momentin  4, 5, 7  ja  8  kohdassa 
tarkoitettujen suoritteiden tuntiveloitus  on: 

1) virastotyöaikana  239 euroa  ensimmäiset- 
tä aloitetulta tyotunnilta  sekä jokaiselta  sen 

 jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta  120 
euroa; 

2) muuna kuin virastotyöaikana  359 euroa 
 ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jo-

kaiselta  sen  jälkeen aloitetulta puolelta työ- 
tunnilta  180 euroa. 



Jos  työtä ei ole voitu katsastajasta  tai tar-
kastajasta riippumattomasta  syystä suorittaa 
sitä varten sovittuna aikana  tai  työ peruuntuu 
kokonaan, peritään työtuntiveloituksista  50 

 prosenttia sekä valtion matkustussäännön 
mukaiset korvaukset.  

jen  kopioiden  ja tulosteiden  antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää Merenkulkulaitos 
ottaen huomioon, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun  lain 34 §:ssä 

 säädetään.  
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Maksulliset  muut suoritteet 

Valtion maksuperustelain  7 §:ssä  tarkoitet-
tuja suoritteita, jotka Merenkulkulaitos  hin-
noittelee  liiketaloudellisin perustein, ovat:  

1) Merenkulkulaitoksen  toimialaan kuulu-
vat suunnittelu-, rakentamis-  ja rakennutta-
mistehtävät,  tutkimukset, mittaukset, luota-
ukset, haraukset  ja  muut työsuoritukset;  

2) Merenkulkulaitoksen  aluksen, kulku- 
neuvon  tai tukialusretkikunnan  toimeksian-
nosta suorittama kuljetus, hinaus, avustusteh-
tävä  tai  muu työsuoritus;  

3) Merenkulkulaitoksen kiinteistövaralli-
suuden  vuokraus, lukuun ottamatta valtion 
maaomaisuutta;  

4) merenkulun turvalaitteet;  
5) painotuotteet  ja  muu tietoaineisto;  
6) kopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet  ja 

 muut jäljennökset, lukuun ottamatta  2  mo-
mentissa tarkoitettuja kopioita  ja tulosteita; 

 sekä  
7) toimeksiantoon perustuvat muut Meren-

kulkulaitoksen suoritteet. 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun  lain (621/1999) 34 §:n 2  momentissa 
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 
saman  lain 34 §:n 3  momentissa tarkoitettu- 

Helsingissä  5  päivänä joulukuuta  2007 

Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun 
peri ntää koskevia säännöksiä 

Peruutetusta  tai täydentämättä jätetystä ha-
kemuksesta  peritään tehtyä työmäärää vas-
taava osuus liitteen mukaisesta maksusta, 
jollei toisin säädetä. 

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

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

Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voimaan  I  päivänä tam-
mikuuta  2008  ja  on  voimassa vuoden  2009 

 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. 

.  

S  

Liikenne-  ja viestintäministeri  Anu Vehviläinen 

Merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena  Nyman 



Lute 1  

MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET 

Turvallisuusasiakirjat euroa  

Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja  175 
Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja  175 
Lastialuksen vamsteturvallisuuskirja  175 
Lastialuksen radioturvallisuuskirja  175 
Lastiviivakirja  175 
Aluserivapaus  ja vapautuskirja  264 
Vaatimuksenmukaisuustodistus (laivanisäntä) 

Ulkomaanliikenne  175 
Kotimaanliikenne  88 

Turvallisuusjohtamistodistus  (alus) 
Ulkomaanliikenne  175 
Kotimaanliikenne  88 

Kotimaanliikenteen  matkustaja-alus, turvallisuuskirja  88 
Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m  ja  yli  88  
Muut turvallisuuskirjat  175 
Lastinkiinnityskäsikirja  

Hyväksyminen  439 
Lastinkiinnityskäsikirjan  uudelleen arviointi  175  

Todistus  tai  asiakirja, joka uudistetaan aluksen nimen  tai kotipaikan  
muuttumisen vuoksi  88  
Muut todistukset  ja  päätökset  88 

Lastinkiinnityskäsikirjan  yksittäisten sivujen korjaaminen 
yhteystietojen päivittärniseksi  tai  vastaavasta syystä  on  maksuton toimenpide. 

Meriympäristön  suojeluun liittyvät todistukset  ja  asiakirjat euroa 

IAPP-todistus  175 
IOPP-todistus säiliöaluksille  175 
IOPP-todistus muille aluksille  175 
ISPP-todistus  175 
CLC-todistus  175 
IGC-,  GC- tai eGC-koodin mukainen todistus  175  
TBC-  tai BCH-koodin mukainen todistus  439 
NLS-todistuskirja  88 
Alusjäte-erivapaus  88 
Menettelytapaohjekirjan  (täydellisen) tarkastus  878 
Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun)  tarkastus  439 
Oljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP)  tarkastaminen  439 
Oljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) päivitys  175 
Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon  varalle (SMPEP) 

Tarkastus  439 
Päivitys  175 



INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja  175  
INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelnia 

Tarkastus  439 
Päivitys  175  

Vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa  264  
Vaarallisten aineiden kuljetustodistus 

Annettaessa  todistus alukselle ensimmäisen kerran 
Perusmaksu  175 
Lisämaksu  kultakin lastitilalta  88 

Lastitilaa  koskeva muutos  88  
Todistuksen uusiminen  88 
Lastitilaa  koskeva poikkeuslupa  264  

Todistus  tai  asiakirja, joka uudistetaan aluksen nimen  tai kotipaikan  
muuttumisen vuoksi  88  
Muut todistukset  ja  päätökset  88 

Mittakirjat  ja vetoisuustodistukset 

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

 peritään maksua  0,08 euroa kerrottuna  aluksen bruttovetoisuudella. Maksu  on  kuitenkin 
vähintään  181 euroa. 

Mittakirjasta  tai vetoisuustodistuksesta,  joka uudistetaan aluksen nimen  tai kotipaikan 
 muuttumisen vuoksi, peritään  88 euroa. 

Vakavuustietojen  hyväksyminen 	 euroa 

Matkustaja-alus, uudisrakennus  703 
Lastialus,  uudisrakennus  703 
Vuotovakavuus  ja  Tukholman sopimuksen mukainen todistus  703 
Sisaralus  235  
Muutos  439  
Määräaikainen kallistuskoe  235  
Pienen lastialuksen  (alle  80 m) vakavuuslaskelmat 439  
Viljan lastauslupa  439  
Yksittäisen lastitapauksen hyväksyminen  175  
Muut todistukset  ja  päätökset  88 

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

Ennakkolausunto  miehityksestä  tai miehitystodistus 
Ulkomaanliikenne 	 175  

Uudistaminen 	 88 
Kotimaanliikenne 	 88  

Uudistaminen 	 44 
Jos miehitystodistus  vastaa ennakkolausuntoa, peritään 
miehitystodistuksesta  puolet edellä mainitusta maksusta.  
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Pätevyyskirja  lukuun ottamatta vahtimiehen, kansimiehen, 
laivakokin  ja talousapulaisen pätevyyskirjaa  88  

Uudistaminen  44 
Lisäpätevyystodistus  ja sen  uudistaminen  44 
Erivapaus  toimia ylemmässä tehtävässä  264 
Pätevyyskirja; vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin  ja talousapulaisen  44 
Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus  88  

Uudistaminen  44 
Alusliikennepalvelun  esimiehen peruskoulutuksen hyväksymismerkintä  44  
Oikeus toimia merimieslääkärinä  146 
Poikkeuslupa  terveydellisistä syistä  88  

Uudistaminen  44 
STCW-kelpoisuustodistus  88  

Uudistaminen  44 
Käsisammuttimien huoltajatodistus  44  
Muut todistukset  59 

Pätevyyskirjaa, lisäpätevyystodistusta, alusliikenneohjaajan  pätevyys- 
todistusta, terveydellisistä syistä myönnettävää poikkeuslupaa  ja STCW- 
kelpoisuustodistusta  koskevasta peruutetusta  tai täydentämättä jätetystä 
hakemuksesta  tai kielteisestä  päätöksestä ei peritä maksua. 

Muut todistukset  ja  asiakirjat  euroa  

Kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja  88  
Uudistaminen  44  

Kansainvälinen huvivenetodistus  88  
Uudistaminen  44  

Todistus vuokraveneiden kuljettamiseksi  88  
Uudistaminen  44  

Todistus vuokraveneiden koneenhoitamiseksi  88  
Uudistaminen  44 

Lossinkuljettajan kuulustelutodistus  88  
Todistus suoritetusta kuljettajan kuulustelusta, kalastusalukset  88 
Kaksoispohjalausunto  88  
Aluksen paineastioiden rekisteritodistus  

• 
88 

Jääluokat  
Aluksen jääluokan vahvistaminen  504 
Mallikoeraporttien  tarkastus konetehon osalta  504 
Koneteholaskelmien  tarkastus  216  

Veneily-yhdistyksen lippupäätös  88 
Ammattiveneen tyyppihyväksyntä  88  
Laiva-  ja konepäiväkirjan sinetöiminen,  lehdeltä  0,20  
Muut todistukset  ja  päätökset  88 

Lossinkuljettajan kuulustelutodistusta  ja kalastusaluksen kuijettajan kuulustelutodistusta  
koskevasta peruutetusta  tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta tai kielteisestä 

 päätöksestä ei peritä maksua. 
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Aluksen, sataman  ja satamarakenteen turvatoimiin  liittyvät 
turva-asiakirjat 	 euroa 

Aluksen turvasuunnitelma 
Hyväksyminen 	 439 
Turvasuunnitelman  uudelleen arviointi 	 175  

Aluksen kansainvälinen turvatodistus 	 175  
Väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus 	 175 
Satamarakenteen vaatimuksenmukaisuusvakuutus 	 175  
Sataman turvapäällikön  ja  muun turvahenkilöstön vaatimuksenmukaisuusvakuutus 	88 

Irtolastialusten  turvallisen lastaamisenja  lastin  purkamisen 
valvontaan liittyvät asiakirjat 	 euroa 

Äskettäin perustetulle terminaalille annettu tilapäinen toimintalupa 	 175 
Arviointilaitoksen  nimeämistä koskeva päätös 	 439  

Satama-alueen vaarallisten aineiden kuljetukseen  ja  tilapäiseen 
säilytykseen  liittyvät suoritteet 	 euroa 

Satama-alueen turvallisuusselvitys 
Hyväksyminen ensimmäisen kerran 	 439  
Muutoksen hyväksyminen 	 175  
Hyväksymisen uusinta 	 175  
Poikkeus 	 264 

Laivaväen luettelointi 
euroa  

Ote merimiesluettelosta 	 10 
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Lute 2  

LUOTSIN, LINJALUOTSIN  JA  ITÄMERENLUOTSIN  TUTKINTO 
SEKÄ VAPAUTUKSET LUOTSINKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA  JA  LUOTSAUS- 

PAL  VELUJEN TARJOAMISVELVOLLISUUDESTA  

LUOTSIN  JA  LINJALUOTSIN  TUTKINTOON LIITTYVÄT SUORITTEET 

Merenkulkulaitos perii luotsin  ja linjaluotsin  tutkinnosta seuraavat maksut: 

Luotsin tutkinto 

.  

Kirjallinen tutkinto 
Kirjallinen koe 
Peitepiirroskoe 

Koeluotsaus  
Luotsin ohjauskirja  

Linjaluotsin  tutkinto 

Kirjallinen tutkinto 
Kirjallinen koe 
Peitepiirroskoe 

Koeluotsaus 
Linjaluotsinkirja  

518 euroa 
21 euroa  jokaiselta kartalta  

207 euroa alkavalta  tunnilta  
174 euroa 

413 euroa 
11 euroa  jokaiselta kartalta  

207 euroa alkavalta  tunnilta  
174 euroa 

Koeluotsauksesta  peritään maksu vähintään kandelta tunnilta. Lisäksi peritään toimenpiteestä 
aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset sekä mandolliset alusten käytöstä 
aiheutuneet kustannukset.  

Jos koeluotsaus  peruutetaan myöhemmin kuin vuorokautta ennen sovittua koeluotsausta, peri-
tilän maksu kandella  tunnilla  sekä muut peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset siltä osin 
kun ne ovat syntyneet ennen kuin tieto peruuntumisesta  on  saatu. 

ITAMERENLUOTSIN  TUTKINTO 

Itämerenluotsin  tutkinnosta, joka sisältää kirjallisen kokeen  ja itämerenluotsin ohjauskirjan, 
 peritään  174 euroa. 

ALUSKOHTAINEN  ERI VAPAUS LUOTSINKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA 

Luotsauslain  (940/2003) 16 §:ssä  tarkoitetusta päätöksestä, jolla alus vapautetaan luotsinkäyt-
tövelvollisuudesta, peritään  310 euroa. 

YLEISPOIKKEUKSET LUOTSAUSPALVELUJEN TARJOAMISVELVOLLISUU-
DESTA  JA  LUOTSINKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA 

Luotsauslain  21 §:ssä  tarkoitetusta päätöksestä, jolla erityisten  sää- tai  jääolosuhteiden vuoksi 
myönnetään poikkeuksia Luotsausliikelaitokselle luotsauspalvelujen tarjoamisvelvol  I isuudesta 
tai  aluksille luotsinkäyttövelvollisuutta koskevien säännösten noudattamisesta, peritään  145 
euroa. 



Lute 3  

ALUSREKISTERISUORITTEET,  MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT 
SUORITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET 

ALUSREKISTERISUORITTEET 

Toimenpidemaksut 	 euroa 

Rekisteröinti  206  
Muutos rekisteritietoihin  103  
Kiinnityksen vahvistaminen  206  
Kiinnityksen uudistaminen  103  
Kiinnityksen kuolettaminen  103  
Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen  103 
Kiinnitystiedon  merkitseminen velkakirjaan  6,20  

Aluksen  tai alusrakennuksen  poistaminen 
rekisteristä  on  maksuton toimenpide. 

Asiakirjat 	 euroa 

Kansallisuuskirja  206  
Väliaikainen kansallisuustodistus  103 
Rekisteriote  103 
Ras itustodistus 103 
Tunnuskirjainpäätös  86  
Historiatiedot-asiakirja  86  
Muu päätös  tai  todistus  103  

MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT 
SUORITTEET 	 euroa 

Alennus  tai  vapautus väylämaksun suorittamisesta 	120  
Aluksen merkitseminen ulkomaanliikenteen kauppa- 
alusluetteloon 	 120  
Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun  lain 
(1707/1991) 4 §:ssä  tarkoitettu tukipäätös, aluskohtainen 	 150  

HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET 	 euroa  

Sivutoirnilupa 	 34  
Muu päätös  tai  todistus 	 34 

S 
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Lute 4  

AIKATAULUN MUKAINEN YHTEYSALUSLIIKENNE 

Aikataulun mukaisessa liikenteessä olevilla yhteysaluksilla perittävät henkilö-  ja tavarankulje-
tusmaksut:  

Henkilökuljetusmaksut 

Maksu  on 3,00 euroa  jokaiselta alkavalta kymmeneltä meripeninkulmalta. 

Kuljetus  on  alle neljävuotiaille  maksuton. Maksu  4 —11  vuotiaalta, opiskelijalta  ja varusmie-
heltä  on 1,50 euroa  jokaiselta alkavalta kymmeneltä meripeninkulmalta. 

Matkustaja voi maksutta kuljettaa mukanaan enintään  50  kiloa matkatavaroita. 

Kappaletavaran kuljetusmaksut 

Yksittäisen tavaran paino 	 kg  

enintään 	 50 	 3,00 euroa  
enintään 	 100 	 16,00 euroa  
yli 	 100 	 3,00 euroal20 kg  

Ajoneuvojen kuljetusmaksut 
(eivät sisällä henkilömaksuja, ellei toisin mainita) 

Henkilöauto, pakettiauto, traktori  tai  yhdistelmä 

Ajoneuvon  tai  ajoneuvoyhdistelmän pituus -  enintään  6  metriä  11,00 euroa -  6  metriä ylittävältä alkavalta metriltä  4,00 euroa 
Linja-auto • 	
Linja-auto matkustajineen  sekä kuljettaja  

3,00 euroalm  
6,50 euroafm  

Kuorma-auto tai  yhdistelmä  3,00 euroalm  
Kuorma-auto tai  yhdistelmä kuormattuna sekä kuljettaja  6,50 euroalm 
Moottoripyörä  6,50 euroa 
Mopedi  3,00 euroa  
Polkupyörä  2,00 euroa 

Kausikortti  

6  kuukauden kausikortti 

Matkustaja 	 119,00 euroa  
Henkilöauto 	 378,00 euroa 



Maksuvapautukset  

Edellä olevan mukaan määräytyvistä yhteysalusten aikataulun mukaisessa liikenteessä perittä-
vistä maksuista  on  saariston kehityksen edistämisestä annetun  lain (494/1981) 5 §:n 1  momen-
tissa tarkoitetuissa tapauksissa 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 yksittäistapauksessa yhteysaluksen päällikkö. 

11 
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Lute 5  

VESILIIKENNELAIN  15 JA 16  §:SSÄ  TARKOITETTU KIELTO  TAI  RAJOITUS 

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

Myönteinen päätös 	 440  euroa  
Kielteinen päätös 	 220  euroa  

S  
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