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HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2019

SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3

SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6

MATKUSTAJAMAKSU s.8

ALUSTEN JÄTEHUOLTOMAKSU s.8

ALUSTEN KIINNITYS JA IRROTUSMAKSU s.10

SATAMANOSTURIMAKSUT s.12

MOOTTORIVENEMAKSU s.15

MUUT PALVELUMAKSUT s.15  
 
VARASTOALUEIDEN TILAPÄISVUOKRAT s.17

MUUT KÄYTTÖMAKSUT s.18

SATAMAN KULUNVALVONTA s.19

Hinnastossa mainitut maksut ovat ilman arvonlisäveroa. Kaikkiin maksuihin lisätään voimassa 
olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista.

HaminaKotka Satama Oy voi liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella soveltaa 
voimassa olevaan hinnastoon nähden poikkeavia hintoja.

Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen. HaminaKotka Satama Oy perii 10 %:lla korotettua 
talvitariffia 1.1.–31.3.2019 ja 15.12.–31.12.2019. Talvitariffi koskee tavaramaksua, alusmaksua 
sekä alusten kiinnitys- ja irrotusmaksua.
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SATAMAMAKSU TAVARASTA

Vesitse HaminaKotkan sataman kautta tuodusta tai viedystä tavarasta veloitetaan tavaramaksua 
alla olevan maksutaulukon mukaisesti. Ajalla 1.1.–31.3.2019 ja 15.12.–31.12.2019 peritään 10 
%:lla korotettua talvitariffia, joka koskee tavaramaksua, alusmaksua sekä alusten kiinnitys- ja 
irrotusmaksua. Talvitariffin mukaiset yksikköhintojen korotukset lasketaan kolmen desimaalin 
tarkkuudella normaalista yksikköhinnasta.

HINTALUOKKA EUR/tonni

 Kaikki sataman kautta kuljetetut tavarat, 2,48
 joilla ei ole erikseen mainittua yksikköhintaa
  
26,27,33,34   Kuiva joukkotavara (paitsi metalliromu) 1,14
35,38,39,40,41

28 Epäjalot metallit, rauta, teräs (ei teokset) 1,71

20,21 Puutavara 0,53/m3

22,24 Selluloosa, rakennuslevyt 1,36

23 Paperi, paperituotteet, pahvi 1,39

36,37 Nestemäinen irtotavara säiliöaluksessa 1,92
 kuljetettuna, muut kemianteollisuuden tuotteet 

31,32 Öljytuotteet 1,30

36.1 Metanoli (CN 29.05.11.00) 1,28

32.1 Maaöljykaasut 1,44

 Lastissa olevat kontit, kuorma-autot ja   46,62 EUR/ kpl
 irtoperävaunut yksikön painosta riippumatta   
 
 Veneet 0 – 5 000 kg  76,40  EUR/ kpl
  5 000  –  20 000 kg 152,80 EUR/ kpl
    yli 20 000 kg 229,10 EUR/ kpl
  
 Mikäli veneen säilytys satama-alueella on yli 30 pv, 
 veloitetaan yksikköhinta kaksinkertaisena aina 30 päivän välein.

 Henkilöautot (CN 87.03)     5,90 EUR/kpl
 Muut ajoneuvot (ei työkoneet) –  5000 kg      11,80 EUR/kpl
 Muut ajoneuvot (ei työkoneet)  yli  5000 kg  14,85 EUR/kpl

 Vähimmäisveloitus on 20,00 euroa.
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2  YLEISIÄ EHTOJA 
 

2.1 Tavaramaksu on suoritettava tämän hinnaston maksutaulukon mukaisesti HaminaKotka 
sataman kautta vesitse tuodusta tai viedystä tavarasta.

2.2 Maksun on velvollinen suorittamaan se, joka on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten,
 tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies, varustamo tai tavarasta kuljetuksen 

aikana vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu. Se, joka on velvollinen suorittamaan 
tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan HaminaKotka Satama Oy:lle tarvittavat 
veloitustiedot.

 Terminaali-ilmoituksen antaja vastaa tavaramaksun maksutietojen oikeellisuudesta. 
Virheellisestä ilmoituksesta veloitetaan terminaali-ilmoituksen antajalta ylimääräisinä 
laskutuskuluina 20,00 euroa.

2.3 Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei hinnastossa ole toisin 
mainittu.

2.4 Jos kauttakulkuliikenteessä vientiin menevä, nestemäinen tai kuiva irtotavara saapuu 
aluksella, veloitetaan saapuessa hinnaston mukainen maksu ja lähtiessä puolet hinnaston 
mukaisesta tavaramaksusta, mikäli ahtausoperaattori on yksi ja sama yhtiö.

2.5 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
 • matkustajien matkatavarat
 • kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen 
  apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita
 • pyyntialuksilla tuodut kalat ja muu saalis sekä niistä aluksella valmistetut tuotteet
 • telakkateollisuuden rannikkosiirrot
 • aluksen omaan käyttöön hankitut tarvikkeet ja muona, ei kuitenkaan vesitse
  ja suoraan aluksesta toiseen siirretty polttoaine tai muu tavara.

2.6 Tavaramaksu on maksettava HaminaKotka Satama Oy:n laskussa mainittuun eräpäivään 
mennessä. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksua 20,00 euroa 
sekä korkolain mukainen viivästyskorko.

2.7 Mikäli sataman tai satamanosan turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta
 (ISPS koodin taso 1) tavaralähetyksestä (tai tavaran kuljetusyksiköstä) johtuvasta 

syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka 
velvollisuutena on tavaramaksun suorittaminen.

 



HaminaKotka Satama Oy  Palveluhinnasto 1.1.2019 5

TAVARAMAKSUTAULUKON JA CN-NIMIKKEIDEN VÄLINEN YHTEYS 

Hinta-
luokka  Selite CN-nimike 
20 Sahaamaton puu, hake 44.01, 44.03-04  
21 Sahattu puutavara 44.06-07, 44.09  
22 Selluloosa, puuhioke, jätepaperi 47 
23 Paperi, paperituotteet, pahvi 48 
24 Vaneri, muut puuraaka-aineet, levyt 44.10-13  
25 Muut puuteollisuustuotteet 44.05, 44.08, 44.14-21  
26 Rautamalmi, rikaste 26.01-02, 26.18-19 
27 Muu malmi, rikaste 26.03-17, 26.20-21   
28 Rauta, teräs, 72 - 73.01-07, 74.01-12, 75.01-07, 76.01-09, 
  epäjalot metallit (ei teokset) 78.01-05, 79.01-06, 80.01-06, 81.04  
28.1 Muut metallit, metalliseokset 73.08-26, 74.13-19, 75.08, 76.10-16, 
    78.06, 79.07, 80.07, 81.01-03, 81.05-13    
29 Koneet, laitteet,  
  kuljetusvälineet (ei alukset) 84-86, 87.12-16, 88, 90-93  
29.1 Moottoriajoneuvot 87.01-11 
30 Muut metallituotteet 82, 83 
31 Raakaöljy 27.09 
32 Öljytuotteet 27.10-15 
33 Kivihiili, koksi 27.01-02, 27.04 
34 Polttoturve 27.03 
35 Lannoitteet, sooda 25.10, 28.36, 31 
36 Hiilikemikaalit, terva 27.05-08, 29 
36.1 Metanoli 29.05.11.00 
37 Muut kemianteollisuuden tuotteet 28, 30, 32-38, 39.01-14, 22.07 
38 Raakamineraalit 25.01-09, 25.11-21, 25.24-30 
39 Sementti, kalkki, teollisesti  
  valmistetut mineraalituotteet 25.22-23, 68, 69.01-03 
40 Vilja 10 
41 Sokerijuurikas 12.12 
42 Tuoreet, kuivatut, jäädytetyt ja säilötyt   
 hedelmät, vihannekset, peruna 7, 8 
43 Elävät eläimet 1 
44 Ruoka-aineet, eläinten rehu 2 - 4, 9, 11, 12.13-14, 16 - 24 
45 Öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat 12.01-11, 15 
46 Tekstiiliraaka-aineet, vuodat, kumi 5, 13, 14, 40.01-06, 41, 50.01-03 
    51.01-05, 52.01-03, 53.01-05, 55.01-07  
47 Nahat, tekstiilit, vaatteet 42, 43, 50.04-07, 51.06-13, 52.04-12, 
    53.06-11, 54, 55.08-16, 56-67  
48 Lasi, keramiikkatuotteet 69.04-14, 70 
49 Muut teollisuustuotteet 39.15-26, 40.07-17, 44.02, 45, 46, 49, 94-96 
50 Erittelemätön kappaletavara  
51 Sekalaiset tuotteet 6, 71, 97 
56 Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset  
  sekä niihin rinnastettavat   
 kuljetusvarusteet 89 
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SATAMAMAKSU ALUKSESTA

Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu HaminaKotka sataman 
satamajärjestyksen mukaiselle satama-alueelle veloitetaan alusmaksu seuraavasti: (Ajalla 1.1.–
31.3.2019 ja 15.12.–31.12.2019 peritään 10 %:lla korotettua talvitariffia, joka koskee tavaramaksua, 
alusmaksua sekä alusten kiinnitys- ja irrotusmaksua. Talvitariffin mukaiset yksikköhintojen 
korotukset lasketaan kolmen desimaalin tarkkuudella normaalista yksikköhinnasta.)

1  LASTIALUKSET EUR
 
 Lastialukset veloitetaan 0,57
 nettovetoisuuden yksiköltä

 Vähimmäismaksu on 227,00

2  MATKUSTAJA-ALUKSET EUR

2.1 Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia,
 veloitetaan maksu kohdan 1 mukaisesti.

2.2 Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa 
 matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät
 säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 40 %:n alennus.
  
 Vähimmäismaksu on  137,00
 
2.3 Risteilyliikenteessä noudatetaan sopimushinnoittelua.

 Vähimmäismaksu on  227,00

3  MUUT ALUKSET EUR

 Muista kuin lasti- tai matkustaja-aluksista, jotka satunnaisesti käyvät
 satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti:
  
 • alle 15 m pitkä  62,00
 • 15–30 m pitkät 123,00
 • yli 30 m pitkät 184,00

 Hinaaja-proomu yhdistelmästä veloitetaan alusmaksu proomun osalta sen  
            nettovetoisuuden mukaan.
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4  TELAKALLA RAKENNETUT TAI KORJATTAVAT ALUKSET  

Alusmaksusta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

5  HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT  EUR

Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai mie-
histön vaihtoa varten, veloitetaan 40 % kohdan 1 mukaisesta maksusta.

 Vähimmäismaksu on  100,00   
 

6  YLEISIÄ EHTOJA  

6.1 Silloin kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen 
mittakirjan nettovetoisuuden mukaan ilman kymmenesosia.

6.2 Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta 
nettovetoisuutta..

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

6.4 Alusmaksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta satama-alueella, ellei toisin 
sovita. Maksuun sisältyy mainitun maksujakson aikana oikeus yhteen siirtoon satamanosi-
en välillä.

6.5 Aluksista, jotka pitävät HaminaKotkan satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, 
vesibussit, kotimaanliikenteen matkustaja-alukset yms.) sekä huvialuksista veloitetaan 
alusmaksu erikseen sovitun laiturimaksun mukaisesti.

6.6 Alusten jätehuollosta veloitetaan erillinen hinnaston mukainen jätehuoltomaksu.

6.7 Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja 
HaminaKotka Satama Oy:n kesken.

6.8 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 20,00 euroa  
sekä korkolain mukainen viivästyskorko.

6.9 Mikäli sataman tai satamanosan turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta 
(ISPS koodin taso 1) aluksesta johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat 
kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuus on alusmaksun suorittaminen.
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MATKUSTAJAMAKSU  
  
1 Ulkomaanliikenteessä oleva matkustaja-alus suorittaa jokaisesta  
 saapuvasta ja lähtevästä matkustajasta matkustajamaksua 1,00 EUR

2  YLEISIÄ EHTOJA 

2.1. Mikäli matkustaja-alus jää satama-alueelle asuntokäyttöön, veloitetaan matkustajasta 
(asukkaalta) 50 % kohdan 1 mukaisesta maksusta alkavalta vuorokaudelta.

2.2 Maksua ei veloiteta
 • alle 12-vuotiaista lapsista
 • ei säännöllisessä linjaliikenteessä olevien risteilyalusten matkustajista, 
  jotka ulkomailta saavuttuaan jatkavat matkaansa samalla laivavuorolla 
  toiseen ulkomaan satamaan
 • henkilöistä, jotka viranomaisten määrääminä tai muutoin asianmukaisesti 
  ovat aluksella tarkastamassa tai valvomassa sen laitteiden toimintaa
 • aluksen miehistön jäsenet tai vastaavat, joiden matka liittyy toimen 
  hoitamiseen (siirtomiehistö)

2.3 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 20,00 euroa  
sekä korkolain mukainen viivästyskorko.

ALUSTEN JÄTEHUOLTOMAKSU  
  
Aluksen jätehuollosta veloitetaan käyntikerralta seuraavat maksut:

1  KIINTEÄ JÄTE EUR

 Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 0,07
 • vähimmäismaksu 43,00
 • korkein maksu  126,00

2  KONEHUONEESTA PERÄISIN OLEVA ÖLJYINEN JÄTE EUR

 Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 0,16  
 • vähimmäismaksu 213,00
 • korkein maksu  1 520,00 

Mikäli öljyisten jätteiden pumppausaika on laivasta johtuvasta syystä pidempi kuin 
4 tuntia, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten kustannusten mukaan.
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3  MUU JÄTE 

Aluksen satamaan jättämän muun jätteen vastaanotosta ja käsittelystä veloitetaan syntyneiden 
kustannusten perusteella.

Muulla jätteellä tarkoitetaan esim. lastijäämiä, lastitilojen pesuvesiä, käymälävesiä, painolastivesiä 
ja rikkipesurista syntyvää jätettä.

Näiden jätteiden vastaanotosta ilmoitetaan erikseen, mikäli kansalliset määräykset tarkentuvat tai 
muuttuvat.

4  YLEISIÄ EHTOJA 

4.1 Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta.

4.2 Arkipäivinä klo 16.00–7.00, arkiperjantaista klo 16.00 seuraavaan maanantaihin 
 klo 7.00 ja arkipyhinä veloitetaan kohdan 2 maksun lisäksi ylityön aiheuttamat kulut.
 Arkipyhä alkaa arkipyhän aattona klo 16.00 ja päättyy arkipyhän jälkeisenä päivänä  

klo 7.00.

4.3 Mikäli sataman henkilökunta joutuu siirtämään jätteitä aluksesta tai laiturilta
 jätteenkeräyspisteeseen, veloitetaan alusta palveluhinnaston Muut palvelumaksut 
 tuntihinnaston mukaisesti.
 
4.4 Aluksen, joka jättää satamaan aluksesta peräisin olevaa jätettä, on annettava jäteilmoitus
 satamalle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä 
 satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia.

4.5 Kuiva jäte sekä vaarallinen jäte on lajiteltava ja toimitettava ohjeen mukaisesti vastaanotto-
 pisteissä oleviin jäteastioihin. Lajittelemattoman jätteen aiheuttamat kulut peritään laivalta.

4.6 Jätehuoltomaksua ei peritä aluksilta, joille Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on
 myöntänyt vapautuksen jätteiden jättöpakosta. Mikäli jätehuoltomaksusta vapautettu alus
 jättää jätteitä satamaan, HaminaKotka Satama Oy:llä on oikeus toimittaa jäte edelleen
 käsiteltäväksi/hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun.

4.7 HaminaKotka Satama Oy voi myöntää alennusta jätehuoltomaksuun aluksille, joilla
 on käytössään laitteita, menetelmiä tai polttoainelaatuja, joilla on jätteen määrään
 merkittävästi vähentäviä vaikutuksia.

4.8 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 20,00 euroa sekä
 korkolain mukainen viivästyskorko.
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ALUSTEN KIINNITYS JA IRROTUSMAKSU

Aluksen kiinnityksestä laituriin tai irrotuksesta laiturista veloitetaan seuraavat maksut:
(Ajalla 1.1.–31.3.2019 ja 15.12.–31.12.2019 peritään 10 %:lla korotettua talvitariffia, joka koskee
tavaramaksua, alusmaksua sekä alusten kiinnitys- ja irrotusmaksua. Talvitariffin mukaiset
yksikköhintojen korotukset lasketaan kolmen desimaalin tarkkuudella normaalista yksikköhinnasta.)

1  KIINNITYS TAI IRROTUS EUR

Aluksen nettovetoisuus    
 0 –   2000                               163,00
 2001 –   4000                               236,00
 4001 –   6000                               300,00
 6001 –   8000                               358,00
 8001 – yli                               421,00

Arkiöinä ma 23.00–la 6.00 lisätään perustaksaan 25%:n työaikalisä sekä
la 23.00–ma 6.00 ja arkipyhinä lisätään perustaksaan 50%:n työaikalisä.

2  ODOTUSAIKA  JA YLITYÖKORVAUS                                    EUR

Jos työ on tilattu määrätyksi kellonajaksi, mutta ei ala puolen tunnin sisällä 
veloitetaan jokaiselta alkavalta odotustunnilta 106,00

Mikäli työvuorossa olevat eivät ehdi suorittaa kaikkia tilattuja irrotuksia ja kiinnityksiä,
eikä alus halua odottaa, veloitetaan kutakin ylityöhön kutsuttua kohti jokaiselta
 
 alkavalta tunnilta 68,00
 sekä matkakuluna 45,00

3  YLEISIÄ EHTOJA 

3.1  Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta.

3.2 Maksua ei veloiteta sellaiselta alukselta, joka kuuluu Suomen valtiolle ja jota ei käytetä  
kauppamerenkulkuun.

3.3 Maksu veloitetaan siirron yhteydessä kiinnityksestä ja irrotuksesta erikseen. Samassa 
laiturissa aluksen siirrosta myönnetään 50 % alennus edellä mainituista maksuista, mikäli 
alus käyttää siirrossa omaa konevoimaa. Mikäli aluksen asiamies vaihtuu siirron aikana, 
alennettu maksu jaetaan asiamiesten kesken.
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3.4 Mikäli irrotus peruuntuu, mutta peruutusta ei ole ilmoitettu ennen kuin työvuorossa olevat 
ovat saapuneet tilattuna kellonaikana laiturille, peritään puolet irrotusmaksusta.

3.5 Aluksen on käytettävä sataman henkilöstöä kiinnityksessä/irrotuksessa, ellei toisin 
etukäteen erikseen sovita. Muun henkilöstön käyttö ei vapauta ko. maksusta.

3.6 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 20,00 euroa sekä 
korkolain mukainen viivästyskorko.

3.7 Mikäli aluksen kiinnityksessä ja/tai irrotuksessa on käytettävä moottorivenettä, 
veloitetaan veneestä erikseen hinnaston mukaan ja tarvittavista apumiehistä aiheutuneet 
kustannukset erikseen kohdan Moottorivenemaksu mukaisesti.
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SATAMANOSTURIT

Satamanosturien käytöstä veloitetaan seuraavat maksut:

1  TUNTIMAKSUT EUR/h

 •  nosturikohtainen käyttötunti 169,00
 •  erikoisnostot 355,00
 •  muu työ kuin kontinkäsittely konttinosturilla                             355,00

 Erikoisnostot ovat erityisen painavia tai muodoiltaan sen laatuisia, 
 että ne tehdään yhteisnostona ja/tai vaativat erillisen nostosuunnitelman 
 laadinnan, sekä edellyttävät nostotyön valvojaa.

2  URAKKATYÖ   EUR

 Irtotavara kahmarilla tai lastauslaatikolla varustettuna 1,69/EUR/tn
 – paitsi puuhake  0,62/EUR/irto-m3

 Kontit 25,90/EUR/kpl

3  MUITA MAKSUJA EUR/h

3.1 Ylityönä tehdystä työstä veloitetaan kutakin nosturinkäyttäjää
 kohden lisäksi
  arkipäivinä 57,00
  sunnuntaina ja arkipyhinä 112,00

 Sunnuntai/arkipyhä alkaa lauantaina tai arkipyhän aattona klo 14.00 ja 
 päättyy maanantaina tai arkipyhän jälkeisenä päivänä klo 6.00.

3.2 Odotusajalta veloitetaan puolet kunkin nosturin alimmasta tuntimaksusta   
 sekä ylityönä tapahtuneesta odotuksesta lisäksi kohdassa 3.1
 mainittu maksu.

3.3 Irtotavaraa urakkatyönä käsiteltäessä veloitetaan työn ohessa kahmaria 
 irrottamatta tehdyistä työkoneiden nostoista nostojen lukumäärästä 
 riippumatta 134,00 euroa.

3.4 Ns. nonstop-työssä veloitetaan maksun lisäksi 47,40 euroa tunnilta 
 nosturia kohden.

3.5 Mussalon konttiterminaalissa toimivat ahtausoperaattorit hinnoittelevat 
 niissä tapahtuvan nostotyön itsenäisesti.

3.6 HaminaKotka Satama Oy varaa oikeuden periä ulkopuolisten nostureiden 
 käytöstä erillistä laiturimaksua.
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4  YLEISIÄ EHTOJA 

4.1 Tuntiveloitus on puolen tunnin tarkkuudella, vähimmäisveloitus on kuitenkin yhdeltä 
tunnilta.

4.2 Urakkatyö veloitetaan konossementtipainon tai -kuutiometrimäärän mukaan. Mikäli 
paljous ei ole yksiselitteisesti määritettävissä tai veloitettava maksu jää tuntiveloitusta 
pienemmäksi, käytetään tuntiveloitusta.

4.3 ISO-standardin mukaiset suurlavat luetaan konteiksi, mikäli käsittely tapahtuu 
konttikäsittelyn tapaan.

4.4 Käytettäessä kahta nosturia saman taakan nostossa, on nostotyölle oltava 
nostosuunnitelma ja käytettävä työn valvojaa.

4.5 Nosturit annetaan käyttöön tämän hinnaston liitteenä olevien käyttöehtojen mukaisesti.

4.6 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 20,00 euroa sekä 
korkolain mukainen viivästyskorko.

SATAMANOSTURIEN KÄYTTÖEHDOT 

1 HaminaKotka Satama Oy vastaa/päättää nostureiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä 
kulloinenkin sataman kokonaisliikennetilanne huomioiden.

2 Nosturin tilaus on tehtävä hyvissä ajoin etukäteen. Nosturin tilaamiseksi ylityöhön on 
noudatettava kulloinkin erikseen sovittua menettelyä.

 Tilauksen yhteydessä on mainittava:
 • paikka ja alus, jossa työskentely tapahtuu
 • työn laatu
 • aika, jonka arvioidaan kuluvan työhön
 • raskaiden nostojen laatu ja paino
 • suunnitellut tauot

3 Nosturi annetaan tilaajan käyttöön siten, että sitä saa käyttää HaminaKotka Satama Oy:n 
palveluksessa oleva ammattitaitoinen nosturinkäyttäjä. 

 Muut tarvittavat työntekijät hankkii tilaaja, jonka on annettava kaikki tarvittava apu nosturin 
siirrossa, nostolaitteiden vaihdossa yms. Tilaajan on myös pidettävä nosturikiskot sekä 
syöttökaapelialueella oleva laiturin osa puhtaana lastaus- ja purkaustyön aikana pudon-
neesta tavarasta sekä työn päätyttyä puhdistettava kahmari sekä tarvittaessa nosturi.
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4 Nosturi työskentelee tilaajan antamien ohjeiden mukaan näiden käyttöehtojen puitteissa.

5 Näiden sääntöjen mukaisesti nosturi kuljettajineen luovutetaan tilaajan määräysvaltaan 
ja käytettäväksi sellaisin ehdoin, että mahdollisen vahingon sattuessa tilaaja korvaa 
HaminaKotka Satama Oy:lle määrän, jonka suorittamiseen HaminaKotka Satama Oy 
voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan ehkä katsotaan velvolliseksi.

 HaminaKotka Satama Oy:n omaisuudelle sattuneen sellaisen vahingon, joka ei ole 
Hamina Kotka Satama Oy:n itsensä tai sen palveluksessa olevan tuottama, on tilaaja 
velvollinen korvaamaan. Nosturin joutuessa epäkuntoon tilaaja ei ole oikeutettu 
kohdistamaan HaminaKotka Satama Oy:öön vaatimusta kustannuksesta, joka aiheutuu 
aluksen odotusajasta, rautateiden vaunuvuokrasta tms. välillisestä vahingosta.

6 Korvaus nosturin käyttämisestä on maksettava HaminaKotka Satama Oy:n hyväksymän 
palveluhinnaston mukaan HaminaKotka Satama Oy:n esittämää laskua vastaan. Tilaajan 
on vaadittaessa esitettävä konossementti, manifesti tms. käsitellyn tavaran määrän 
toteamiseksi.



HaminaKotka Satama Oy  Palveluhinnasto 1.1.2019 15

MOOTTORIVENEMAKSU

1  MOOTTORIVENEMAKSU EUR
   
 Pilot-alus kultakin alkavalta tunnilta                    119,00
 • Apumies                      68,00

2  TYÖLAUTTAMAKSU EUR

 Katamaraani tai hara kultakin alkavalta tunnilta 88,00 
 Apumiehet tuntityöhinnaston mukaan

MUUT PALVELUMAKSUT

1  TUNTITYÖ  EUR/h/hlö

HaminaKotka Satama Oy:n suorittamissa korjaus yms. töissä käytettävä tuntihinnasto:

 Perustuntimaksu 44,00
                         - ylityö 50 % 66,00
                         - ylityö 100 % 88,00
                         - ylityö 150 % 110,00
                         - ylityö 200 % 132,00

Työnjohto ja asiantuntijapalvelu sekä viralliset dokumentit

                         Perustuntimaksu 64,00
                         - ylityö 50 % 96,00
 - ylityö 100 % 128,00
                        - ylityö 150 % 160,00
                        - ylityö 200 % 192,00

2  RATATYÖYKSIKKÖHINTALUETTELO EUR/h

 • Työnjohto 64,00
 • Miestyö 44,00
 • Traktorikaivuri Lännen 8800K   80,00
 • Monitoimikone Lundberg 6300             79,00
 • Traktori 59,00

 Koneiden tuntivuokra sisältää käyttäjän 
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3  HÖYRYTYSPALVELUT EUR 89,00/h

HaminaKotka Satama Oy tarjoaa höyrytyspalvelua mm. jään poistoon laivojen
rakenteista sekä kansilastien ja konttien sulatukseen. Höyrytyspalveluun kuuluu
laitteen käyttöhenkilö ja tarvittavat pyörillä tapahtuvat kuljetukset.

Höyrynkehitin käyttäjineen voidaan myös nostaa työskentelykontissa alukseen. 
Höyrytyspalveluja tarjotaan ensisijaisesti meriliikenteen liittyviin tehtäviin, mutta
se on myös varsin kätevä satama-alueella suoritettaviin muihin sulatus- ja lämmitystehtäviin. 
Mahdollisetnostolaitekustannukset eivät sisälly höyrytyspalvelun hintaan.

Laitetta tarjotaan oheiseen tuntiveloitushintaan sataman normaalityöajan mukaan,
kahdessa työvuorossa. Muina aikoina tapahtuvasta höyrytyspalvelusta on sovittava erikseen.
Lisähenkilöstö sekä normaalityöajan ulkopuolinen työ veloitetaan tuntityöhinnaston mukaan.

Laitteen tekniset tiedot: tyyppi MHT
 teho 0,2 MW
 max. paine 16 bar
 höyry 100-200 asteista

4  VAAKAUS  EUR
 
 Kertapunnitus Mussalon autovaa’alla:  15,00/ tapahtuma
 Taara+brutto punnitus Mussalon autovaa’alla: 22,50/ tapahtuma
 Akselipunnitus kertapunnituksena Mussalon autovaa’alla: 15,00/ tapahtuma
 Akselipunnitus taara+brutto punnituksena Mussalon 
 autovaa’alla: 22,50/ tapahtuma

4.2  YLEISIÄ EHTOJA 

4.2.1 Mikäli vaa’an käytöstä aiheutuu ylityö- tms. kustannuksia,
 veloitetaan niistä erikseen.

4.2.2 Vaa’an käytöstä voidaan tehdä automaattinen asiakaskohtainen 
 käyttösopimus. Laskutuksen enimmäisjaksotus on tällöin 1 kuukausi.

4.2.3 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 
 20,00 euroa sekä korkolain mukainen viivästyskorko.

4.2.4 HaminaKotka Satama Oy ei vastaa virheellisen punnitustuloksen aiheuttamista
            seuraamuksista. 
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VARASTOALUEIDEN TILAPÄISVUOKRAT

1  KESTOPÄÄLLYSTETYT ALUEET EUR

 • 2–15 vrk neliömetriltä vuorokaudessa        0,07
 • 16–30 vrk neliömetriltä vuorokaudessa           0,08 
 • 31. vrk lähtien neliömetriltä vuorokaudessa                               0,10

2  VAARALLISET AINEET 
 
Satamaoperaattorit, jotka hoitavat vaarallisten aineiden varastointia satama-alueella, laskuttavat 
palvelusta omien hinnastojensa mukaisesti.

HaminaKotka Satama Oy:n vaarallisten aineiden varaston käyttö hinnoitellaan tapauskohtaisesti 
erikseen.

3  SUURYKSIKÖIDEN VAIHTOALUEET EUR

3.1 Operaattoreiden väliseen suuryksiköiden siirtoon tarkoitetut alueet.
        
 Kontit ja flatit EUR/TEU/päivä
                    • Tulopäivä ja sitä seuraava päivä on maksuton
                    • 3. päivä ja siitä eteenpäin     50,00
                    
 Maksuttomia vuorokausia laskettaessa viikonloppuja ja arkipyhiä ei huomioida.
 Maksulliselta ajalta maksu peritään jokaiselta varastointivuorokaudelta.  

4  MUUT VARASTOALUEET  EUR
 
 •  2–15 vrk                                                                                                             0,04
 •  16–30 vrk    0,06 
 •  31 vrk lähtien     0,08

5  MUUT VELOITUSPERUSTEET EUR

5.1   Kontit ja flatit EUR/TEU/päivä 
 •  1–7 päivää     5,00
 •  8–14 päivää    10,00
 •  yli 14 päivää      15,00
 
 Yli 21 vrk:n varastoinnista sovittava erikseen.
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6  YLEISIÄ EHTOJA 

6.1 Vähimmäisveloitus 20,00 euroa.
6.2 Lyhytaikaisesta vuokrauksesta on aina sovittava sataman kanssa ennen tavaran 

varastoimista.
6.3 Mahdollisia vapaita kenttäalueita voi tiedustella satamayhtiön edustajilta.
6.4 Varastoalueille varastoitu tavara on selvästi merkittävä huolitsijan nimellä tai merkillä. 

Laivaamatta jäänyt tavara on siirrettävä satamaviranomaisen osoittamalle paikalle.
6.5 Veloitus on täysiltä vuorokausilta ja alkaa sitä seuraavan vuorokauden aamusta, jolloin alue 

on otettu käyttöön tai varattu tiettyyn tarkoitukseen, ellei hinnastossa toisin mainita.
6.6 Vaihtoalueiden käytöstä määrätään erikseen.
6.7 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 20,00 euroa sekä 

korkolain mukainen viivästyskorko.

MUUT KÄYTTÖMAKSUT

1  VESIMAKSU  EUR

Aluksille toimitettavasta vedestä peritään seuraavasti:
 Vesimaksu 4,50/m3 
 Viikonloppuisin pe 23:00–ma 06:00 sekä 
 arkipyhän aattona klo 23:00–seuraavaan arkipäivään 06:00  5,50/m3

 Vähimmäismaksu 50,00
Mikäli alus haluaa vedentoimituksen ylityönä, siitä peritään hinnaston mukainen 
ylityömaksu.

2  TILAPÄISSÄHKÖ 

Tilapäissähkö toimitetaan HaminaKotka Satama Oy:n kanssa tehtävän erillisen sopimuksen 
mukaan. Liittymä on tarkoitettu tilapäiseen korjaus- tai huoltokäyttöön.

Tilapäinen sähköliittymä 65,00 EUR, sisältää liittymän perustamisen sekä lukemamittauksen. 
Kulutetusta energiasta veloitetaan 0,35 EUR/kWh.

Minimiveloitus 100,00 EUR.

3  SIIVOUSMAKSU 

Ahtaustoimintaa harjoittava yritys on velvollinen siivoamaan kaiken käsittelemästään toiminnasta 
aiheutuneen likaantumisen ja kuljettamaan syntyneen jätteen pois. Siivous on suoritettava 
viivyttelemättä muu liikenne ja laituriolosuhteet huomioiden. Mikäli HaminaKotka Satama 
Oy:lle syntyy siivouskuluja, on sillä oikeus edelleen laskuttaa aiheutuneet kustannukset lastia 
operoineelta yritykseltä.
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SATAMAN KULUNVALVONTA
1  PORTTIPALVELUT HAMINASSA EUR

 Ajoneuvotunniste (RFID-tagi) 40,00/kpl 
  (Hintaan sisältyy alv)

 Tapahtumakuvapalvelu, mahdollista Haminassa 25,00/tapahtuma
 Ajoneuvon kulku kuvausporttaalin läpi yhteen suuntaan, jolloin ajoneuvo ja kuorma  

kuvataan.

2  KULUNVALVONNAN YLEISIÄ EHTOJA 
2.1 Satama-alue on voimassa olevan lainsäädännön perusteella kulunvalvonnan piirissä ja  

liikkuminen siellä on luvanvaraista. Valvonta koskee kaikkea alueelle menevää tai alueelta tulevaa
 liikennettä.
2.2 HaminaKotka Satama Oy:n kulunvalvontajärjestelmään on yhdistetty myös lastinhallinta-

järjestelmäominaisuus ja satama-alueella toimivilla yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää sen 
ominaisuuksia. 

2.3 HaminaKotka Satama Oy vastaa järjestelmästä sekä ylläpitää ja edelleen kehittää sitä. 
2.4 Kulunvalvontajärjestelmä on hajautettu eli satama-alueella toimiva yritys voi HaminaKotka
 Satama Oy:n kanssa sopia mahdollisuudesta ohjata kulkulupatiedot oman käyttöliittymänsä
 kautta kulunvalvontajärjestelmään. Yritys tai luvanmyöntäjä vastaa aina sekä kulkulupatietojen
 oikeellisuudesta, että niiden pitämisestä ajan tasalla järjestelmässä.
2.5 Alueelle myönnettävä kulkulupa on aina ajoneuvo- tai kulkijakohtainen lupa. Kulkuoikeus
 perustuu joko rekisteritunnisteeseen tai elektroniseen RFID -tunnisteeseen (ns. ”tägi”) joka on
 maksullinen. Elektronisen tunnisteen luovuttaminen ulkopuoliselle on kielletty.
2.6 Kulkuluvan haltija vastaa alueella hänen kuljettamassa kulkuneuvossa saapuneista matkustajista.
2.7 Satamaan pyrkivien henkilöiden on tarvittaessa voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy 
 satamassa käyntiin.
2.8 HaminaKotka Satama Oy:llä on oikeus peruuttaa kulkulupa toistaiseksi tai määräajaksi, mikäli 
 kulkulupa käytetään väärin, tai kulkuluvan haltija rikkoo satama-alueella noudatettavia rajoituksia 
 ja määräyksiä.
2.9 Porttivalvomon kirjaamia kulkulupamääriä seurataan yrityskohtaisesti ja lupien kirjoittamisesta 
 voidaan laskuttaa kyseessä olevaa yritystä. 
  Porttivalvomon yritykselle kirjaamien kulkulupien määrän ylittäessä 30 kpl kuukaudessa, 
 laskutetaan kirjatuista luvista 7,50 euroa/rekisterinumero.
2.10 Kulunvalvonta- ja turvallisuusjärjestelmälle aiheutettujen vaurioiden korjauskulut laskutetaan 

täysimääräisenä vahingon aiheuttajalta. Lisäksi vahingon aiheuttajalta laskutetaan vahingon 
selvitykseen liittyvät kulut.

4  RATAMAKSU 
Rataverkolla saavat liikennöidä kaikki rautatieliikenteen harjoittajat, jotka ovat tehneet  
HaminaKotka Satama Oy:n kanssa rataverkon käyttösopimuksen.

Tarkemmat ehdot HaminaKotka Satama Oy:n rataverkkoselostuksessa:  
haminakotka.com/fi > Toimintaohjeet > Yleisiä ohjeita > Rataverkkoselostus (pdf).

Rataverkolla ei peritä ratamaksuja.
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