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SATAMAMAKSU ALUKSESTA 
 
1 § 
Yleiset perusteet 
  Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu 
  Kokkolan kaupungin satama-alueelle veloitetaan alusmaksu 
  tämän hinnaston mukaisesti. 
 

1 Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, 
  lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan 

täysiltä nettotonneilta. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, 
käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. 

 
2 Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies 

  velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 
 

 Alusilmoitus on annettava Portnetin kautta Kokkolan Satamalle heti 
aluksen saapumisen ja lähdön jälkeen. Muusta käytännöstä on 
sovittava erikseen Kokkolan Sataman kanssa. 

 
3 Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 

  30 vuorokautta satama-alueella. 
 

4 Aluksista, jotka pitävät Kokkolan satamaa tukikohtanaan 
  (troolarit, hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset yms.) 
  veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laituritaksan mukaisesti. 
 

5 Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen vahvistettujen 
jätehuoltomaksujen mukaisesti. 

 
6 Alusten tulee käyttää hinaajia satamaviranomaisten niin määrätessä ja 

siitä aiheutuneet kustannukset maksaa alus.  
   
2 § 
Lastialukset, matkustaja-alukset, risteilyalukset, telakalla rakennetut ja 
-korjatut alukset sekä kiinteästi kytketty hinaaja-proomuyhdistelmä 
   
 
  Alusmaksu on    0,66 EUR/nettotonni    
   
  Vähin maksu on   245,00 EUR/alus   
 
 
3 § 
Hinaajat  Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan 
  suurimman pituuden mukaan seuraavasti: 
       
  alle 15 m pitkät    59,00 EUR          
  15 - 30 m pitkät   109,00 EUR  
  yli   30 m pitkät  147,00 EUR 
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ALUSTEN JÄTEHUOLTOMAKSUT 
 

Alusten jätemaksut peritään jokaiselta satamassa käyvältä alukselta 
riippumatta siitä jättääkö alus satamaan jätteitä vai ei. 
 
Alusten jätemaksuja ei kuitenkaan peritä niiltä aluksilta, jotka itse 
huolehtivat jätteistään ja jotka Merenkulkulaitos on vapauttanut 
alusjätteiden jättöpakosta.  
 
Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää jätteitä satamaan 
veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan. 
 
Aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten 
perusteella. 
 
Alusten jätehuollosta veloitetaan käyntikerralta seuraavat maksut: 

 

1. KIINTEÄ JÄTE 
  Jätehuoltomaksua veloitetaan alukselta 
  

  0,13 EUR/NT 
   
  - vähin maksu   68,00 EUR/alus 
  - korkein maksu  258,00 EUR/alus 

 

2. ÖLJYINEN JÄTE       
  Öljyiset jätteet-maksua veloitetaan alukselta 
 

 0,25 EUR /NT 
   
  - vähin maksu   214,00 EUR / alus 
   

Aluksen, joka käyttää sataman öljyisten jätteiden vastaanottopalvelua, 
on ilmoitettava tästä satamalle vähintään 24 tuntia ennen satamaan 
saapumista. Ilmoituksesta on käytävä ilmi jätelajit ja -määrät sekä 
jäteöljytankkien tilavuus ja lähtösatama. 

   
Mikäli jätteen käsittelyteho on alle 4 m³/tunnissa, laskutetaan ylimenevä 
aika todellisten kustannusten mukaan alukselta tai varustamolta. 

   
Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden poikkeuksellisen 
suurista jätemääristä (yli 20 m³) voidaan tästä taksasta poiketen sopia 
tapauskohtaisesti suuremmasta maksusta aluksen tai varustamon 
kanssa. 

 
Kokkolan Satama voi myöntää alennusta öljyisten jätteiden jätehuolto-
maksuun aluksille, joilla on käytössään öljyisen jätteen määrää 
merkittävästi vähentäviä laitteita, menetelmiä tai polttoainelaatuja. 
 

3. KÄYMÄLÄJÄTEVESI 
 Käymäläjätevesimaksua veloitetaan alukselta  

  0,02 EUR/NT 
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VEDENMYYNTI 
       
                

Maksu kultakin m3:ltä     4,33 EUR/m³ 
 
Vähin maksu   75,00 EUR  

 
 
 
 
 
ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT   
 
 
 1 Alusten kiinnitys ja irrotus tulee tilata satamavalvojilta vähintään kaksi 
  tuntia ennen toivottua kiinnitys- tai irrotusaikaa. 
 
 2 Kiinnitysmaksu määritetään sen ajankohdan mukaan, jolloin aluksen 
  viimeinen köysi kiinnitetään laituriin. Irrotusmaksu määritetään sen 
  ajankohdan mukaan, jolloin aluksen viimeinen köysi irrotetaan 
  laiturista.  
 
 3 Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta. 
 

4 Siirrot / haalaukset: 
Haalaukset 100 metriin asti: Peritään kiinnitysmaksu 

  Siirto: Siirto toiseen laituriin: peritään sekä irrotus- että kiinnitysmaksu 
 

5 Kiinnitysmaksu- ja irrotusmaksu veloitetaan aluksen nettovetoisuuden 
ja kiinnitys- tai irrotusajankohdan mukaan. 

 
 
 
 

KIINNITYS- TAI IRROTUSMAKSU

Aluksen Ma-La Su
nettotonni 00.01 - 24.00 00.01 - 24.00

NT € €

1. 0 - 4 500 309 610
2. 4 501 - 15 000 540 1 014
3. yli 15 000 1 544 2 124

4. Tankkialukset 540 1 014  
  

 
 
 
 


