
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.

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 satamanosien 
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.


