
Satamanosturien käytöstä veloitetaan seuraavat maksut:

1  TUNTIMAKSUT EUR/h

 •  nosturikohtainen käyttötunti 172,00
 •  erikoisnostot 360,00
 •  muu työ kuin kontinkäsittely konttinosturilla                             360,00

 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 1,72/EUR/tn
 – paitsi puuhake  0,63/EUR/irto-m3

 Kontit 26,30/EUR/kpl

3  MUITA MAKSUJA EUR/h

3.1 Ylityönä tehdystä työstä veloitetaan kutakin nosturinkäyttäjää
 kohden lisäksi
  arkipäivinä 58,00
  sunnuntaina ja arkipyhinä 114,00

 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 136,00 euroa.

3.4 Ns. nonstop-työssä veloitetaan maksun lisäksi 48,10 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.

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 22,00 euroa sekä korkolain 
mukainen viivästyskorko.

SATAMANOSTURIEN KÄYTTÖEHDOT 

1 HaminaKotka Satama Oy vastaa/päättää nostureiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä kulloi-
nenkin 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 pudonneesta 
tavarasta sekä työn päätyttyä puhdistettava kahmari sekä tarvittaessa nosturi.

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.


