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Lak i

N:o 1141

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain
(1231/1996) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 319/2001, seuraavasti:

6 §

Oikeus vuosilomaan

Edellä 4 §:ssä tarkoitetulla maatalousyrit-
täjällä on oikeus hakemuksesta saada lomi-

tuspalveluja kalenterivuoden aikana vuosilo-
maa varten 24 päivän ajaksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

HE 259/2002
StVM 40/2002
EV 212/2002

167—2002 420301

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2002/20020259


Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1142

Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

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:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Merenkulku-
laitoksen maksullisista suoritteista ja niiden
maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista.

2 §

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n
2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkis-
oikeudellisia suoritteita, joista Merenkulku-
laitos perii oheisissa liitteissä olevien mak-
sutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut, ovat
seuraavat suoritteet:
1) luotsaus (liite 1);
2) linjaluotsin tutkinto sekä vapautukset
luotsinkäyttövelvollisuudesta (liite 2);
3) alusrekisterisuoritteet sekä muut yleisen
osaston suoritteet (liite 3);
4) merenkulun tarkastustoiminnan suorit-
teet sekä muut merenkulkuosaston suoritteet
(liite 4);
5) aikataulun mukainen yhteysalusliikenne
(liite 5); sekä
6) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja
16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus (liite 6).

3 §

Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudel-
liset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joista Merenkulkulaitos perii suoritteen oma-

kustannusarvon mukaisen maksun, ovat seu-
raavat merenkulun tarkastustoiminnan suorit-
teet:
1) katsastukset ja tarkastukset, joista sää-

detään tai määrätään:
a) alusten katsastuksista annetussa asetuk-

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

vien matkustaja-alusten turvallisuudesta an-
netussa 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 anne-

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

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

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

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

lististen neuvostotasavaltojen liiton hallituk-
sen välisessä Itämeren lastiviivoista tehdyssä
sopimuksessa (SopS 26/1988);
l) yleisillä teillä olevien lauttojen varus-

teista ja niiden liikenteen valvomisesta anne-
tussa liikenneministeriön päätöksessä
(221/1988);
2) aluksen jäämaksuluokan määrääminen;
3) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella

öljysuojarahastosta annetun lain (379/1974)
2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kaksoispohja;
sekä
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4) tarkastus ulkomaisten alusten tarkastuk-
sesta Suomessa annetun asetuksen (325/1997)
13 §:n 1 momentissa ja 17 §:ssä tarkoitetuissa
tapauksissa.
Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloi-
tuksen perustana ovat katsastus- ja tarkastus-
työhön kohdennetut kustannukset jaettuna
laskutetuilla työtunneilla. Ulkomaanliiken-
teen alusten tuntiveloitus on 190 euroa
ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jo-
kaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työ-
tunnilta 95 euroa. Kotimaan liikenteen ja
kalastusalusten tuntiveloitus on 138 euroa
ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jo-
kaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työ-
tunnilta 69 euroa. Jos työ on suoritettu muuna
kuin virastotyöaikana, peritään edellä mainit-
tu tuntiveloitus 50 prosentilla korotettuna.
Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella tehdyt
varsinaiset katsastus- sekä tarkastustunnit
sekä katsastukseen ja tarkastukseen liittyvät
valtion matkustussäännön mukaiset korvauk-
set. Ulkomaanliikenteen alusten peruskatsas-
tukseen kuuluvan piirustusten hyväksymisen
tuntiveloitus on 60 euroa jokaiselta alkavalta
tunnilta.

4 §

Maksulliset liiketaloudelliset 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, luotauk-
set, haraukset ja muut työsuoritukset;
2) Merenkulkulaitoksen aluksen, kulkuneu-
von tai tukialusretkikunnan toimeksiannosta

suorittama kuljetus, hinaus, avustustehtävä tai
muu työsuoritus sekä alusten vuokraus ja
rahtaus;
3) merenkulun turvalaitteet;
4) painotuotteet ja muu tietoaineisto;
5) valokopiot, telekopiot, sähköiset tallen-

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

kulkulaitoksen suoritteet.

5 §

Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun
perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä
työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta
maksusta.
Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä

peritään 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.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003 ja on voimassa vuoden
2003 loppuun.
Suoritteista, joita koskeva asia on tullut

vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

Hallitusneuvos Aila Salminen
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Liite 1 
 
 
 
 

LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ 

 
Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 

 
 

LUOTSAUSTAKSA 

Luotsattavan  
aluksen netto- 
vetoisuus   Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk)   

 (yli – enintään)    alle 1   1 - 10   11 - 20   21 - 30   31 - 40  41 - 50  51 - 70   71 - 100 
 

         0 -     200      185    370     656      891   1 160  1 430  1 816    2 472  
     200 -   1 000     235    471     774   1 043   1 379  1 665  2 119    2 809  
  1 000 -   3 000     286    572     925   1 245   1 615  1 951  2 472    3 196  
  3 000 -   6 000     336    673  1 110   1 514   1 917  2 304  2 910    3 700  
  6 000 - 10 000     387    774  1 312   1 749   2 203  2 674  3 313    4 188  

          
Lisämaksu       97     193     328     437      551     669     828    1 047  

euroa jokaiselta nettovetoisuuden alkavalta seuraavalta 10 000:lta luotsausmatkasta riippuen. 
 

Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta on  
97 euroa. 
 
 
Odotusraha 
 

Jos luotsi on saapunut alukseen kutsusta, mutta luotsaus ei ala tunnin kuluessa hänen saa-
pumisestaan, peritään alukselta odotusraha jokaiselta mainitun tunnin ylittävältä alkavalta tun-
nilta, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu alukselta. 

Jos luotsi kutsusta on saapunut määräaikana sovittuun paikkaan odottamaan alusta, mutta 
alus ei ole saapunut kahden tunnin kuluessa, peritään alukselta odotusraha jokaiselta mainitun 
kahden tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu odotuspai-
kalta. 

Jos luotsille ilmoitetaan alukselle tullessa tai odotusaikana, ettei alus käytäkään luotsia, peri-
tään alukselta odotusraha vähintään kahdelta tunnilta. 

Odotusraha on 454 euroa kultakin kuudelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seuraavalta 
tunnilta odotusraha on 227 euroa. 

 
 

Kaksi luotsia 
 

Kun kaksi luotsia joko määräysten mukaisesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, kanne-
taan luotsausmaksu 50 prosentilla korotettuna. 
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Alusyhdistelmä 
 

Hinaajasta, puskijasta, hinattavasta tai puskettavasta aluksesta tai laitteesta samoin kuin 
työntökytkyeestä kannetaan luotsausmaksu yhdistelmän yhteenlasketun vetoisuuden mukaan. 
 
Tukkilautta 
 

Tukkilautan luotsausmaksu määrätään siten, että vetoisuutena pidetään puolta kiintokuutio- 
metrimäärästä. 
 
Valtion alus 
 

Ulkomaiselta valtionalukselta ei peritä luotsausmaksua sen ollessa valtiovierailulla Suomes-
sa. 
 
Alennus ja vapautus luotsausmaksusta 
 

Luotsauslain (90/1998) 13 a §:ssä tarkoitetusta päätöksestä peritään 84 euroa. 
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LUOTSAUSMAKSUT SAIMAAN KANAVASSA JA 

SAIMAAN VESISTÖALUEELLA  

 
Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 
 

LUOTSAUSTAKSA 

Luotsattavan 
aluksen netto-  Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk) 
vetoisuus  1 - 10  11 - 20     21 - 30      31 - 40 41 - 50        51 - 70     71 - 100 
 
alle 200        97    168   231   316   370   471   639 
200 - 1 000 122    202   269   357   429   547   727 
yli 1 000 147    240   324   416   505   639   828 

   
Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta on  

25 euroa. 
 
Odotusraha 
 

Jos luotsi on saapunut alukseen kutsusta, mutta luotsaus ei ala tunnin kuluessa hänen saa-
pumisestaan, peritään alukselta odotusraha jokaiselta mainitun tunnin ylittävältä alkavalta tun-
nilta, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu alukselta. 

Jos luotsi kutsusta on saapunut määräaikana sovittuun paikkaan odottamaan alusta, mutta 
alus ei ole saapunut kahden tunnin kuluessa, peritään alukselta odotusraha jokaiselta mainitun 
kahden tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu odotuspai-
kalta. 

Jos luotsille ilmoitetaan alukselle tullessa tai odotusaikana, ettei alus käytäkään luotsia, peri-
tään alukselta odotusraha vähintään kahdelta tunnilta. 

Odotusraha on 202 euroa kultakin kuudelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seuraavalta 
tunnilta odotusraha on 101 euroa. 
 
Kaksi luotsia 
 

Kun kaksi luotsia joko määräysten mukaisesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, kanne-
taan luotsausmaksu 50 prosentilla korotettuna. 
 
Alusyhdistelmä 
 

Hinaajasta, puskijasta, hinattavasta tai puskettavasta aluksesta tai laitteesta samoin kuin 
työntökytkyeestä kannetaan luotsausmaksu yhdistelmän yhteenlasketun vetoisuuden mukaan. 
 
Tukkilautta 
 

Tukkilautan luotsausmaksu määrätään siten, että vetoisuutena pidetään puolta kiintokuutio- 
metrimäärästä. 
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Valtion alus 
 

Ulkomaiselta valtionalukselta ei peritä luotsausmaksua sen ollessa valtiovierailulla Suomes-
sa. 
 
Alennus ja vapautus luotsausmaksusta 
 

Luotsauslain (90/1998) 13 a §:ssä tarkoitetusta päätöksestä peritään 84 euroa. 
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Liite 2 
 
 
 
 
LINJALUOTSIN TUTKINTO SEKÄ VAPAUTUKSET LUOTSINKÄYTTÖ- 
VELVOLLISUUDESTA 
 
 
 

LINJALUOTSIN TUTKINTOON LIITTYVÄT SUORITTEET 

 
Merenkulkulaitos perii linjaluotsin tutkinnosta seuraavat maksut: 

 
Linjaluotsin teoreettinen tutkinto  336 euroa 
Linjaluotsin tutkintoajo    168 euroa alkavalta tunnilta 
Linjaluotsinkirja     135 euroa 
 
 

Tutkintoajosta peritään maksu vähintään kahdelta tunnilta. Lisäksi peritään toimenpiteestä 
aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset sekä mahdolliset valtion aluksen 
käytöstä aiheutuneet kustannukset. 
 
 

ALUSKOHTAINEN VAPAUTUS LUOTSINKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA 

Luotsausasetuksen (92/1988) 9 a §:ssä tarkoitetusta päätöksestä, jolla alus vapautetaan luot-
sinkäyttövelvollisuudesta, peritään 252 euroa. 

 
 

MUU VAPAUTUS LUOTSINKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA 

Luotsausasetuksen 9 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä, jolla yksittäistapauksessa tai erityisten 
sää- tai jääolosuhteiden vuoksi myönnetään poikkeuksia luotsinkäyttövelvollisuutta koskevista 
säännöksistä, peritään 118 euroa. 
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Liite 3 
 
 
 
 
ALUSREKISTERISUORITTEET SEKÄ MUUT YLEISEN OSASTON SUORITTEET 
 
 
 
ALUSREKISTERISUORITTEET 
 
 
Toimenpidemaksut       euroa  
 
Rekisteröinti        120   
Muutos rekisteritietoihin         60   
Kiinnityksen vahvistaminen       120   
Kiinnityksen uudistaminen        60   
Kiinnityksen kuolettaminen         60   
Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen      60   
Kiinnitystiedon merkitseminen velkakirjaan         3,60   
 
Aluksen tai alusrakennuksen poistaminen  
rekisteristä on maksuton toimenpide. 
 
 
Asiakirjat        euroa 
 
Kansallisuuskirja        120   
Väliaikainen kansallisuustodistus       60   
Rekisteriote           60   
Rasitustodistus           60   
Tunnuskirjainpäätös          50   
Muu päätös tai todistus          60   
 
 
MUUT YLEISEN OSASTON SUORITTEET    euroa 
 
Alennus tai vapautus väylämaksun suorittamisesta     84 
Aluksen merkitseminen ulkomaanliikenteen kauppa-  
alusluetteloon            84 
Sivutoimilupa           34 
Muu päätös ja todistus         34 
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Liite 4 
 
 
 
 

MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET 

SEKÄ MUUT MERENKULKUOSASTON SUORITTEET  

 
TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT 
 
Turvallisuusasiakirjat      euroa 
 
Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja    122 
Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja     122 
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja     122 
Lastialuksen radioturvallisuuskirja    122 
Lastiviivakirja        122 
Aluserivapaus ja vapautuskirja     183  
Kotimaanliikenteen matkustaja-alus, turvallisuuskirja    61 
Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m ja yli    61 
Muut turvallisuuskirjat      122 
Lastinkiinnityskäsikirjan hyväksyminen    305 
Lastinkiinnityskäsikirja, korjatut sivut    122 
SAR Manual, hyväksyminen     305 
SAR Manual, korjatut sivut     122 
Muut todistukset ja päätökset        61 
 
Meriympäristön suojeluun liittyvät todistukset ja asiakirjat euroa 
 
IOPP-todistus säiliöaluksille     122 
IOPP-todistus muille aluksille     122 
ISPP-todistus       122 
CL-todistus       122 
IGC, GC, tai eGC-koodin mukainen todistus    122 
IBC tai BCH-koodin mukainen todistus    305 
NLS-todistuskirja        61 
Alusjäte-erivapaus        61 
Menettelytapaohjekirjan (täydellisen) tarkastus   610 
Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun) tarkastus   305 
Öljyvahinkovalmiussuunnitelman tarkastaminen   305 
Öljyvahinkovalmiussuunnitelman päivitys   122 
Vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa   183 
Vaarallisten aineiden kuljetustodistus  

Annettaessa todistus alukselle ensimmäisen kerran 
  perusmaksu      122 
  lisämaksu kultakin lastitilalta      61 

Lastitilaa koskeva muutos       61 
 Todistuksen uusiminen        61 
 Lastitilaa koskeva poikkeuslupa     183 
Muut todistukset ja päätökset        61 
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Mittakirjat ja vetoisuustodistukset 
 

Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, joka ei 
ole liittynyt vuoden 1969 kansainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen (SopS 31/1982), 
suoritetaan maksua 0,06 euroa kerrottuna aluksen bruttovetoisuudella. Maksu on kuitenkin 
vähintään 126 euroa. 
 
Vakavuustietojen hyväksyminen    euroa 
 
Matkustaja-alus, uudisrakennus     488 
Lastialus, uudisrakennus      488 
Vuotovakavuus ja Tukholman sopimuksen mukainen todistus 488 
Sisaralus       163 
Muutos        305 
Määräaikainen kallistuskoe     163 
Pienen lastialuksen (alle 80 m) vakavuuslaskelmat  305 
Viljan lastauslupa      305 
Yksittäisen lastitapauksen hyväksyminen   122 
Muut todistukset ja päätökset       61 
 
 
Miehitystodistukset, pätevyyskirjat ja -todistukset sekä  
muut miehitykseen ja pätevyyteen liittyvät asiakirjat  euroa 
 
Miehitystodistus 

Ulkomaanliikenne     122 
uudistaminen       61 

Kotimaanliikenne       61 
uudistaminen       31 

Pätevyyskirja sekä pätevyystodistus lukuun ottamatta puoli- 
matruusin, konevahtimiehen, kansimiehen, laivakokin, laiva- 
tarjoilijan ja laivahuoltajan pätevyystodistusta     61 

uudistaminen       31 
Säiliöaluksella vaadittava lisäpätevyystodistus ja sen  
uudistaminen         31 
Erivapaus toimia ylemmässä tehtävässä    183 
Pätevyystodistus; puolimatruusin, konevahtimiehen,  
kansimiehen, laivakokin, laivatarjoilijan ja laivahuoltajan   31 
Linjaluotsinkirja      142 
Oikeus toimia merimieslääkärinä    102 
Poikkeuslupa terveydellisistä syistä      61 

uudistaminen       31 
STCW-kelpoisuustodistus       61 
Käsisammuttimien huoltajatodistus      31 
Muut todistukset        41 
 



  N:o 1142 
  
   

 

4662

Muut todistukset ja asiakirjat     euroa 
 
Kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja     61 
Kansainvälinen huvivenetodistus      61 
Todistus vuokraveneiden kuljettamiseksi     61 
Todistus vuokraveneiden koneenhoitamiseksi     61 
Lossinkuljettajan kuulustelutodistus      61 
III-luokan vuokraveneen henkilömäärän vahvistaminen    41 
Todistus suoritetusta kuljettajan kuulustelusta, kalastusalukset   61 
Kaksoispohjalausunto        61 
Veneily-yhdistyksen lippupäätös      61 
Muut todistukset ja päätökset       61 
 
 
MERIMIESKATSELMUKSET    euroa 
 
Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta       7,35 
Perusmaksu kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä     8,40 
Laivapäiväkirjan sinetöiminen, lehdeltä        0,14 
Työtodistuksen tarkastus ja leimaus, milloin se ei  
tapahdu katselmuksen yhteydessä        2,10 
Todistus tai ote           3,15 
 
 

Merenkulkulaitos perii merimieskatselmukseen liittyvästä toimenpiteestä valtion matkustus-
säännön mukaiset korvaukset. 
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Liite 5 
 
 
 
 

AIKATAULUN MUKAINEN YHTEYSALUSLIIKENNE  

Merenkulkulaitoksen aikataulun mukaisessa liikenteessä olevilla yhteysaluksilla perittävät 
henkilö- ja tavarankuljetusmaksut: 
 
 
Henkilökuljetusmaksut  
 

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

heltä 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 euroa/20 kg 
 
 
Ajoneuvojen kuljetusmaksut 
(eivät sisällä henkilömaksuja, ellei toisin mainita) 
     
Henkilöauto, pakettiauto, traktori tai yhdistelmä  
 
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän pituus 
 
- enintään 6 metriä    6 euroa 
- 6 metriä ylittävältä alkavalta metriltä   2 euroa 
Linja-auto     2 euroa/m 
Linja-auto matkustajineen sekä kuljettaja 4 euroa/m 
Kuorma-auto tai yhdistelmä   2 euroa/m 
Kuorma-auto tai yhdistelmä kuormattuna 
sekä kuljettaja     4 euroa/m 
Moottoripyörä      4 euroa 
Mopedi      2 euroa  
Polkupyörä      1 euro 
 
Kausikortti 
 
6 kuukauden kausikortti 
 
Matkustaja       76 euroa 
Henkilöauto     202 euroa 
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Maksuvapautukset 
 

Edellä olevan mukaan määräytyvistä yhteysalusten aikataulun mukaisessa liikenteessä perit-
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 yksittäistapauksessa yhteysaluksen päällik-
kö. 
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Liite 6 
 
 
 
 

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   336 euroa  
Kielteinen päätös   168 euroa 

 
 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 1143

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden
tehoaineista annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen muuttamisesta. . . . . . . . . . . . . 97/02 12.12.2002 30.12.2002

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Ylitarkastaja Tove Jern
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Komission direktiivi 2001/103/EY (32001L0103); EYVL N:o L 313, 30.11.2001, s. 37-39
Komission direktiivi 2002/48/EY (32002L0048); EYVL N:o L 148, 6.6.2002, s. 19-23
Komission direktiivi 2002/64/EY (32002L0064); EYVL N:o L 189, 18.7.2002, s. 27-32
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