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L a k i

N:o 979

tullilain 9 a §:n kumoamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan 29 päivänä joulu-

kuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994)
9 a §, sellaisena kuin se on laissa 876/2000.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 980

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopi-
mukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä

vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleis-
sopimukseen (SopS 11/1981) Lontoossa 20
päivänä toukokuuta 2004 Kansainvälisen me-
renkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean
päätöslauselmalla MSC.157(78) tehdyt muu-
tokset, jotka tasavallan presidentti on hyväk-
synyt 27 päivänä toukokuuta 2005, tulevat
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2006.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa niistä
tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 981

Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta
21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat,
edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

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) merenkulun tarkastustoiminnan suorit-
teet sekä merimieskatselmuksiin liittyvät suo-
ritteet (liite 1);

2) luotsin, linjaluotsin ja itämerenluotsin
tutkinto sekä vapautukset luotsinkäyttövel-
vollisuudesta ja luotsauspalvelujen tarjoamis-
velvollisuudesta (liite 2);

3) alusrekisterisuoritteet, merenkulun edis-
tämiseen liittyvät suoritteet sekä henkilöstö-
hallinnon suoritteet (liite 3);

4) aikataulun mukainen yhteysalusliikenne
(liite 4); sekä

5) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja
16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus (liite 5).

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 liiken-
nöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta
annetussa 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);
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f) painelaitelaissa (869/1999);
g) laivaväen asuintiloista aluksella anne-

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

teessä 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);

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

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

öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004)
5 §:ssä tarkoitettu kaksoispohja;

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

5) satamarakenteiden turva-arvioinnit, sa-
tamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväk-
syminen ja alusten katsastukset, joista sää-
detään 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;

6) tarkastus eräiden irtolastialusten turval-
lisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta
annetun lain (1206/2004) 24 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuissa tapauksissa;

7) tarkastus eräiden huviveneiden turvalli-
suudesta ja päästövaatimuksista annetun lain
(621/2005) 32 §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa;

8) satama-alueen turvallisuusselvityksen
hyväksyminen ja sataman toiminnan tarkas-
taminen sekä poikkeuksien myöntäminen,
joista säädetään vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-
alueella annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (251/2005); sekä

9) merenkulkualan oppilaitoksen laatujär-
jestelmän arviointi.

Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloi-
tuksen perustana ovat katsastus- ja tarkastus-
työhön, laivanisännän turvallisuusjohtamis-
järjestelmän ja aluksen johtamisjärjestelyjen
tarkastukseen, satamarakenteiden turva-arvi-
ointien suorittamiseen ja turvasuunnitelmien
hyväksyntään, satama-alueen turvallisuussel-
vityksen hyväksyntään, sataman toiminnan
tarkastamiseen ja poikkeuksien myöntämi-
seen sekä merenkulkualan oppilaitoksen laa-
tujärjestelmän arviointiin kohdennetut kus-
tannukset jaettuna laskutetuilla työtunneilla.
Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella, tela-
kalla, laivanisännän luona, satamaraken-
teessa, eräiden huviveneiden turvallisuudesta
ja päästövaatimuksista annetun lain
22—30 §:ssä tarkoitettuihin valvontatoimen-
piteisiin liittyvillä tarkastuskäynneillä, sa-
tama-alueella, merenkulkualan oppilaitok-
sessa sekä Merenkulkulaitoksessa asiakkaan
läsnä ollessa tehdyt varsinaiset katsastus-,
tarkastus- ja muut työtunnit sekä niihin
liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset
korvaukset.

Ulkomaanliikenteen alusten tuntiveloitus
on 228 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työ-
tunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta
puolelta työtunnilta 114 euroa. Kotimaan
liikenteen ja kalastusalusten sekä huvivenei-
den tuntiveloitus on 166 euroa ensimmäiseltä
aloitetulta työtunnilta sekä sen jälkeen jokai-
selta aloitetulta puolelta työtunnilta 83 euroa.
Ulkomaanliikenteen alusten peruskatsastuk-
seen kuuluvan piirustusten ja niihin liittyvän
muun materiaalin hyväksymisen tuntiveloitus
on 72 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

Edellä 1 momentin 5 ja 8 kohdassa
tarkoitettujen satamarakenteita ja satama-
alueita koskevien suoritteiden tuntiveloitus on
228 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtun-
nilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta
puolelta työtunnilta 114 euroa.

Jos työ on suoritettu muuna kuin virasto-
työaikana, peritään työtuntiveloitukset 50
prosentilla korotettuina.

Jos työtä ei ole voitu katsastajasta tai
tarkastajasta riippumattomasta syystä suorit-
taa sitä varten sovittuna aikana tai työ
peruuntuu kokonaan, peritään työtuntiveloi-
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tuksista 50 prosenttia sekä valtion matkus-
tussäännön mukaiset korvaukset.

4 §

Muut maksulliset 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;

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 tarkoitettujen

kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittä-
vistä maksuista päättää Merenkulkulaitos ot-
taen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun
perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä
hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vas-
taava 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 2006 ja on voimassa vuoden
2007 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman
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  Liite 1 

 
 
 
MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET 
SEKÄ MERIMIESKATSELMUKSIIN LIITTYVÄT SUORITTEET  
 
 
TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT 
 
Turvallisuusasiakirjat       euroa 
 
Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja       175 
Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja      175 
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja       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 
Harjoitusopas (hengenpelastuslaitteet, palosuojelu, suurnopeusmatkustaja-alus 
tai kalastusalus)  

Hyväksyminen       439 
Harjoitusoppaan uudelleen arviointi     175 
Muut todistukset ja päätökset         88 
 
Lastinkiinnityskäsikirjan tai harjoitusoppaan yksittäisten sivujen korjaaminen 
yhteystietojen päivittämiseksi 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 
IBC tai BCH-koodin mukainen todistus          439 
NLS-todistuskirja         88 
Alusjäte-erivapaus         88 
Menettelytapaohjekirjan (täydellisen) tarkastus     878 
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Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun) tarkastus       439 
Öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) tarkastaminen    439 
Öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) päivitys   175 
Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP)   

Tarkastus       439 
             Päivitys        175 
INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja    175 
INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelma 
             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 
Muut todistukset ja päätökset         88 
 
Mittakirjat ja vetoisuustodistukset    
 
Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, joka ei 
ole liittynyt vuoden 1969 kansainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen (SopS 31/1982), 
suoritetaan maksua 0,08 euroa kerrottuna aluksen bruttovetoisuudella. Maksu on kuitenkin 
vähintään 181 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 miehitys- 
todistuksesta 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  
  Myönteinen päätös             88 
 Uudistaminen         44 
 Kielteinen päätös on maksuton.  
STCW-kelpoisuustodistus        88 
 Uudistaminen           44 
Käsisammuttimien huoltajatodistus       44 
Muut todistukset         59 
 
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 
            Mallikoeraporttien tarkastus     504 
             Koneteholaskelmien tarkastus     216 
Veneily-yhdistyksen lippupäätös       88 
Ammattiveneen tyyppihyväksyntä       88 
Muut todistukset ja päätökset        88 
 
Aluksen 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 
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Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja 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 
 
 
MERIMIESKATSELMUKSET      euroa 
                             
Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta      10,60 
Perusmaksu kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä    12,10 
Laivapäiväkirjan sinetöiminen, lehdeltä            0,20 
Työtodistuksen tarkastus ja leimaus, milloin se ei  
tapahdu katselmuksen yhteydessä        3,00 
Todistus tai ote              4,60 
 

Merenkulkulaitos perii merimieskatselmukseen liittyvästä toimenpiteestä valtion matkustus-
säännön mukaiset korvaukset.  
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    Liite 2 
 
 

LUOTSIN, LINJALUOTSIN JA ITÄMERENLUOTSIN TUTKINTO SEKÄ 
VAPAUTUKSET LUOTSINKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA JA 
LUOTSAUSPALVELUJEN TARJOAMISVELVOLLISUUDESTA 

LUOTSIN JA LINJALUOTSIN TUTKINTOON LIITTYVÄT SUORITTEET 
 

Merenkulkulaitos perii luotsin ja linjaluotsin tutkinnosta seuraavat maksut: 
 

Luotsin tutkinto    
 
Kirjallinen tutkinto 
 Kirjallinen koe      493 euroa 
 Peitepiirroskoe          20 euroa jokaiselta kartalta 
Koeluotsaus       197 euroa alkavalta tunnilta    
Luotsin ohjauskirja       166 euroa 
                                                                                                            
Linjaluotsin tutkinto 
 
Kirjallinen tutkinto 
 Kirjallinen koe      393 euroa 
 Peitepiirroskoe        10 euroa jokaiselta kartalta 
Koeluotsaus       197 euroa alkavalta tunnilta    
Linjaluotsinkirja       166 euroa 
 

Koeluotsauksesta peritään maksu vähintään kahdelta tunnilta. Lisäksi peritään toimenpitees-
tä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset sekä mahdolliset alusten käytös-
tä aiheutuneet kustannukset. 
 

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

Itämerenluotsin tutkinnosta, joka sisältää kirjallisen kokeen ja itämerenluotsin ohjauskirjan, 
peritään 166 euroa. 
 
ALUSKOHTAINEN ERIVAPAUS LUOTSINKÄYTTÖVELVOLLISUUDESTA 
 

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. 
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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 
Rasitustodistus         103 
Tunnuskirjainpäätös            86 
Historiatiedot-asiakirja           86 
Muu päätös tai todistus         103 
 
 
MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT  
SUORITTEET        euroa  T

   
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 
      
Sivutoimilupa              34 
Muu päätös tai todistus                 34 
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AIKATAULUN MUKAINEN YHTEYSALUSLIIKENNE  
 

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

Maksu on 2,5 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     2,5 euroa 
enintään      100  12,5 euroa 
yli                100     2,5 euroa/20 kg 
 
 
Ajoneuvojen kuljetusmaksut  
(eivät sisällä henkilömaksuja, ellei toisin mainita) 
 
Henkilöauto, pakettiauto, traktori tai yhdistelmä 
 
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän pituus 
- enintään 6 metriä       7,5 euroa 
- 6 metriä ylittävältä alkavalta metriltä      2,5  euroa 
Linja-auto        2,5  euroa/m 
Linja-auto matkustajineen sekä kuljettaja    5 euroa/m 
Kuorma-auto tai yhdistelmä      2,5 euroa/m 
Kuorma-auto tai yhdistelmä kuormattuna sekä kuljettaja   5 euroa/m 
Moottoripyörä         5 euroa 
Mopedi         2,5 euroa  
Polkupyörä         1,5 euroa 
 
Kausikortti 
 
6 kuukauden kausikortti 
 
Matkustaja          95 euroa 
Henkilöauto                          252 euroa 
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Maksuvapautukset 
 

Edellä olevan mukaan määräytyvistä yhteysalusten aikataulun mukaisessa liikenteessä perit-
tävistä maksuista on saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 5 §:n 1 mo-
mentissa 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 päällik-
kö. 
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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  390 euroa   
Kielteinen päätös  200 euroa  



Sisäasiainministeriön asetus

N:o 982

pysäköintivirhemaksusta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun lain (248/1970) 7 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
969/2001:

1 §

Pysäköintivirhemaksut ovat seuraavissa kun-
nissa ja kaupungeissa:

Kunta/kaupunki Euroa

Espoo 40
Forssa 15
Hankasalmi 30
Hanko 30
Hartola 30
Heinola 30
Helsinki 40
Hyvinkää 30
Hämeenlinna 30
Iisalmi 30
Imatra 30
Joensuu 35
Joutsa 30
Juupajoki 30
Jyväskylä 40
Jyväskylän maalaiskunta 30
Jämsä 30
Jämsänkoski 30
Järvenpää 40
Kaarina 15
Kajaani 25
Kangasala 30
Kannonkoski 25
Karjaa 25
Karstula 25
Kaskinen 20
Kauniainen 25
Kemi 20
Kerava 35
Keuruu 30
Kiikoinen 20
Kinnula 25
Kirkkonummi 25
Kivijärvi 25
Kokkola 25

Kunta/kaupunki Euroa

Konnevesi 30
Korpilahti 30
Kotka 30
Kouvola 30
Kristiinankaupunki 20
Kuhmalahti 30
Kuhmoinen 30
Kuopio 35
Kuru 30
Kuusamo 25
Kuusankoski 30
Kyyjärvi 25
Lahti 40
Lappeenranta 30
Laukaa 30
Lavia 20
Leivonmäki 30
Lohja 30
Luhanka 30
Luopioinen 30
Längelmäki 30
Mikkeli 30
Multia 30
Muurame 30
Mänttä 30
Naantali 20
Nokia 25
Närpiö 20
Orivesi 30
Oulu 40
Petäjävesi 30
Pietarsaari 20
Pihtipudas 30
Pirkkala 25
Pori 35
Porvoo 30
Punkalaidun 20
Pylkönmäki 25
Pälkäne 30
Raahe 25

4567



Kunta/kaupunki Euroa

Raisio 20
Rauma 35
Riihimäki 25
Rovaniemi 40
Ruovesi 30
Saarijärvi 25
Salo 25
Savonlinna 30
Seinäjoki 30
Siilinjärvi 30
Sipoo 25
Siuntio 25
Sumiainen 30
Suodenniemi 20
Suolahti 30
Sysmä 30
Tammisaari 30
Tampere 40
Toivakka 30
Turku 40
Tuusula 20
Uurainen 30

Kunta/kaupunki Euroa

Vaasa 30
Valkeakoski 25
Vammala 20
Vantaa 40
Varkaus 30
Viitasaari 30
Vilppula 30
Virrat 30
Ylöjärvi 15
Äetsä 20
Äänekoski 30

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan pysäköintivir-
hemaksusta 25 päivänä toukokuuta 2005
annettu sisäasiainministeriön asetus
(352/2005).

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Ylitarkastaja Riitta Aulanko
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