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JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO
1.4.2019 ALKAEN
Saimaan Satamat Oy:n hallituksen hyväksymä 13.12.2018
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1.
TAVARAMAKSUT
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Yleiset perusteet
1§

Tavaramaksu veloitetaan Joensuun sataman kautta vesitse kuljetettavasta
tavarasta tämän hinnaston maksutaulukon mukaisesti.

2§

Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen
asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei
toisin ole erikseen sovittu.
Maksuvelvollisen on annettava satamalle maksun veloittamista varten
tarvittavat tiedot.

3§

Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei hinnastossa
ole toisin määrätty.

4§

Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
a)
b)
c)

d)

takavarikoitu tavara,
matkustajien matkatavarat,
saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat
samoin kuin tuotteet, jotka tuodaan kaupunkiin torilla tai
satamassa myytäviksi,
kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu
kuljetusten apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä
kauppatavaroita.

Erityisen painavasta syystä voi Saimaan satamat Oy myöntää helpotusta
tavaramaksun maksamisessa tai vapauttaa siitä kokonaan.

5§

Tavaramaksu on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.
Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen.
Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Saimaan satamat Oy:n
voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu
kultakin perintäkerralta.

TAVARALIIKENTEEN MAKSUTAULUKKO
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Väylän:n
nimike

Selite

HS-nimike

20

Sahaamaton puutavara

44.01, 44,03-04

0,76
0,54/m3

€/tonni

pylväät, pelletit
21

Sahattu puutavara

44,06-07, 44.09

22, 24

Selluloosa, puuhioke, jätepaperi

26.01-21,

26 - 28.1

vaneri, muut puuraaka-aineet, levyt

30, 48

rautamalmi, muu malmi, rikaste, romu
muut metallit ja -tuotteet ja

44.10-13, 47
68.06, 68.10, 69.02,
69.04-14,
70, 72, 73.01-26, 74.0119,

metalliteokset, rauta, teräs ja epäjalot

75-01-07, 76.01-16,

metallit, lasi ja keramiikkatuotteet

78.01-06, 79.01-07,

betonituotteet

80.01-07, 81, 94.06

Paperi, paperituotteet, pahvi

48

1,16

2 - 4 (ei 5.04, 5.06, 5.08,
5.11)

3,15

23

0,99

YLEISMAKSU
25
29-29.1

Muut puuteollisuustuotteet,

6 -11, 12.01-11, 12.13-14,

42 - 47

koneet, laitteet, kuljetusvälineet, uudet

13 - 14, 15 - 22, 17.01,

(ei 44.01)

moottoriajoneuvot, autojen osat,

39.15-26,

49 - 51,

kotimaiseen valmistukseen,

54

tuoreet hedelmät, vihannekset, perunat,

40.01-17, 41, 42, 43,
44.02, 44.05, 44.08,
44.14-21,

56

elävät eläimet, ruoka-aineet, öljykasvit,
kasviöljyt, eläinrasvat, tekstiiliraaka-

45, 46, 49
50.01.-07, 51.01-13,
52,01-12,

aineet, vuodat, kumit, nahat, tekstiilit,

53.01-11, 54, 55.01-16,

vaatteet, jalkineet, muut teollisuustuotteet 56 - 67, 71,

31 - 35

muu erittelemätön tavara, sekalaiset

84 - 86, 87.01-16, 88, 89

tuotteet, alukset ja veneet

90 - 97

Raakaöljy, öljytuotteet, kivihiili koksi

5.04, 5.06, 5.08, 5.11

38, 39,40 - 41 polttoturve

10, 12.12,

44.1

Raakamineraalit, kaoliini, suola, liitu

21,02-20, 23, 25.01-21,
25.24-30, 27.01.04, 27.0915

Vilja, tekninen tärkkelys, sokerijuurikas,

31, 35.05,

Lannoitteet

0,76

eläinten rehu
talkki, sora, rikki, sementti
36 - 37

Kemianteollisuuden tuotteet,

27.05-08, 29

hiilikemikaalit, terva, muoviraaka-aineet

28, 30, 32 - 35, 37, 38

37.02

Räjähteet

36

39

sementti
Vähin maksu

1,60

0,76
20,00

2. ALUSMAKSU
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1§
Yleiset perusteet
Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Joensuun satamaalueelle, veloitetaan alusmaksu tämän palveluhinnaston mukaisesti.
1.

Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan
maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta.

2.

Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä
ollutta nettovetoisuutta.

3.

Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies
velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.

4.

Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 4 vuorokautta
satama-alueella.

5.

Erityisestä syystä voi Joensuun satama alentaa alusmaksua tai vapauttaa
siitä kokonaan.

6.

Aluksen jätehuollosta veloitetaan
jätehuoltomaksun mukaan.

7.

Aluksista, jotka pitävät Joensuun satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat,
vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset yms.) veloitetaan alusmaksu
jäljempänä määritellyn laiturimaksun mukaisesti.

maksu

jäljempänä

määritellyn

2§
Lastialukset, matkustaja-alukset, risteilyalukset sekä telakalla rakennetut ja korjatut
alukset
1.

Alusmaksu on 0,43 €/nettotonni
Vähin maksu on kuitenkin 240,00 €.

3§
Hinaajat sekä hinaaja-proomu-yhdistelmät
Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella veloitetaan 135,00 €.
Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 §:n 2 kohdassa tarkoitettu
hinaaja-proomu-yhdistelmä, suoritetaan alusmaksu proomun osalta sen
nettovetoisuuden mukaan.

3. JÄTEHUOLTOMAKSU
Jätehuoltomaksuna veloitetaan muiden kuin ongelmajätteiden osalta maksu
on 70,00 €. Jätehuoltomaksu peritään, vaikka alus ei jätä satamaan jätteitä.
Maksu peritään myös kotimaan liikenteen aluksilta, mikäli ne jättävät jätteitä
Joensuuhun.
Aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perustella.
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4. LAITURIMAKSUT
Säännöllisessä päivittäisessä risteilyliikenteessä olevilta aluksilta
laiturimaksu on 18,50 €/aluksen pituusmetri ja vähin maksu on 500,00
€/purjehduskausi.
Aluksilta, joilla ei ole säännöllistä päivittäistä risteilyliikennettä (tekevät
lähinnä tilausajoja), peritään 45,00 €/aluksen pituusmetri, vähin maksu
1400,00 €/purjehduskausi.
Ravintolalaivojen laiturimaksu purjehduskaudelta on 51,00 €/aluksen
pituusmetriltä ja vähin maksu 1.750 €/purjehduskausi.
Kunkin aluksen talvisäilytysmaksu on puolet purjehduskausimaksusta.

5. LAIVOJEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSU
Kaikki alukset, klo 07.00 – 16.00
Kaikki alukset, klo 16.00 – 07.00, sekä la, su ja
arkipyhät

62,00
170,00

Tilauksesta puolen tunnin jälkeen alkaneelta tunnilta
veloitetaan odotuksesta

62,00

Alusten kiinnitys- ja irrotusmaksut peritään vaikka
aluksen henkilökunta olisi hoitanut kiinnityksen ja
irrotuksen.

6. VARASTO-, LAITURI- JA RANTA-ALUEIDEN VUOKRAT
VARASTOALUEIDEN VUOKRAUS
Jari Räsänen 050 469 8791
Janne Korhonen 050 401 6127

TERASSIPAIKKOJAN VUOKRAT
Satama-alue, asiakaspaikka/€/kk

16,80

VIERASVENEPAIKAT, sis. arvonlisäveron
PUULAITURI (normaalit veneet)
Vähin maksu,
€/vrk
Vuokra
1 viikko

18,00
80,00

BETONILAITURI (suuret alukset)
Vähin maksu,
€/vrk
Vuokra
1 viikko

36,00
180,00

7. LAIVOILLE MYYTÄVÄSTÄ VEDESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU
Perusmaksu
Vesimaksu, m3

70,00
4,00

Ylityönä tapahtuvasta veden jakelusta peritään
lisäksi ylityökorvaukset kohdan 11. Tuntityön mukaan.
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8. SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSUT
Sähkö, kWh-veloitus, yleismaksu
Sähkö, kWh-veloitus, pitkäaikaiskäyttäjät

0,22
0,16

9. AHTAAJIEN SOSIAALITILOISTA PERITTÄVÄ MAKSU
€/laivaustonni

0,035

10. SATAMARAITEEN KÄYTTÖMAKSU
Sataman ratapihan käytöstä maaliikenteessä
peritään käyttömaksu
Vähin maksu

1,05 €/tn
0,63 €/m3
31,50 €/vaunu

Raiteen käyttömaksu peritään toimitusjohtajan harkinnan
mukaan niistä tavaraeristä, mitä ei lastata laivaan tai
pureta niistä.

11. TUNTITYÖ
Normaalina työaikana
Ylityö 50 %
Ylityö 100 %
Ylityö 150 %
Ylityö 200 %

Miestyö
€/tunti

Työnjohto
€/tunti

42,00
63,00
84,00
126,00
168,00

70,00
105,00
140,00
210,00
280,00

Sataman oma traktori lisälaitteineen

55,00

Muista työkoneista veloitetaan syntyneiden
kustannusten mukaan.

12. SIIVOUSMAKSU
Ahtaustoimintaa suorittavat ovat velvollisia kustannuksellaan suorittamaan
kaikesta käsittelemättömästä tavarasta aiheutuvan siivouksen ja sen
jätteen pois siirtämisen. Laiturialueet on puhdistettava 24 h kuluessa
aluksen purkauksesta ja lastauksesta. Mikäli Joensuun satama joutuu
suorittamaan siivouksen, peritään korvaus todellisten kustannusten
perusteella lisättynä 20 % yleiskuluilla.
Milloin on mahdollisuus tavaraa käsiteltäessä, että tavaraa joutuu
sadevesijärjestelmään, tulee käsittelyalueen sadevesikaivot peittää tavaran
käsittelijän toimesta. Mikäli tavaraa joutuu sadevesijärjestelmään, peritään
tavarankäsittelijältä järjestelmän tyhjennys- ja puhdistuskulut lisättynä 20 %
yleiskuluilla.
Arvonlisäverollisiin maksuihin ja vuokriin lisätään kulloinkin voimassa oleva
arvonlisävero.

