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LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN

SATAMAMAKSUTAKSA
TAVARAMAKSU
Yleiset perusteet
1

Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse
Lappeenrannan sataman kautta tuodusta tai viedystä tavarasta.

2

Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan se, joka on
ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten, tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies.
Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan
satamalaitokselle (satamatoimistolle) tarvittavat veloitustiedot.

3

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

4

Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
a. takavarikoitu tavara,
b. matkustajien matkatavarat,
c. saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat, samoin kuin tuotteet, jotka
tuodaan kaupunkiin torilla tai satamassa myytäviksi,
d. kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja
jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita.
Erityisen painavasta syystä voi satamalaitos (satamatoimisto) myöntää helpotusta
tavaramaksun taikka muun tässä taksassa mainitun maksun maksamisessa tai vapautta
siitä kokonaan.

5

Tavaramaksu on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on
korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen.
Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Lappeenrannan kaupungin voimassa
olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta.

1

TAVARAMAKSUT
MKH

HS-koodi

euroa/t
Yleismaksu

2,90

Poikkeukset:
20

44.01, 44.03, 44.04

Sahaamaton puu, hake

0,75

21

44.06, 44.07, 44.09

Sahattu puutavara

0,58 euroa/k-m3

22

47

Selluloosa, puuhioke,
jätepaperi

0,98

23

48

Paperi, paperituotteet, pahvi

1,09

24

44.10-44.13

Vaneri, muut puuraaka-aineet

0,98

25

44.05, 44.08,
44.14-44.21

Muut puuteollisuustuotteet

0,98

26

26.01, 26.02, 26.18
26.19, 72.04

Rautamalmi, rikaste, rautaromu

0,98

27

26.03-26.17, 26.20,
Muu malmi, rikaste, romu
26.21, 74.04, 75.03,
76.02, 78.02, 79.02, 80.02

0,98

28

72-81

Metallit, metalliteokset

0,98

29

84-86, 87.12-87.16,
88-93

Koneet, laitteet, kuljetusvälineet

2,88

29.1

87.01-87.11

Uudet moottoriajoneuvot

2,88

30

82, 83

Muut metallituotteet

2,88

31

27.09

Raakaöljy

0,75

32

27.10-27.15

Öljytuotteet

0,75

33

27.01, 27.02, 27.04

Kivihiili, koksi

0,75

34

27.03

Polttoturve

0,75

35

25.10, 31

Lannoitteet

0,75

36

27.05-27.8, 29

Hiilikemikaalit, terva

1,61

37

28, 30, 32-38,
39.01-39.14

Muut kemianteollisuuden tuotteet

1,61

2

38

25.01-25.09,
25.24-25.30
25.11-25.21

Raakamineraalit

euroa/t
0,75

39

25.22,25.23, 68,
69.01-69.03

Sementti, kalkki, teollisesti
valmistetut mineraalituotteet

0,75

40

10

Vilja

0,75

41

12.12

Sokerijuurikas

0,98

42

7, 8

Tuoreet hedelmät,
vihannekset, perunat

0,98

43

1

Elävät eläimet

2,88

44

2-4, 9, 11, 12.13-12.14
16-24

Ruoka-aineet, eläinten rehu

0,75

45

12.01-12.11, 15

Öljykasvit, kasviöljyt
eläinrasvat

2,30

46

5, 13, 14, 40.01-40.06,
Tekstiiliraaka-aineet, vuodat, kumi
41, 50.01-50.03,
51.01-51.05, 52.01-52.03,
53.01-53.05, 55.01-55.07

2,88

47

42, 43, 50.04-50.07,
Nahat, tekstiilit, vaatteet
51.06-51.13,52.04-52.12,
53.06-53.11, 54,
55.08-55.16, 56-67

2,88

48

69.04-69.14, 70

Lasi, keramiikkatuotteet

0,98

49

39.15-39.26,
40.07-40.17, 44.02,
45, 46, 49, 94-96

Muut teollisuustuotteet

2,88

Erittelemätön kappaletavara

2,88

50
51

6, 71, 97

Sekalaiset tuotteet

2,88

52

89

Alukset ja veneet

11,50

53

Merikonteissa kuljetettavasta tavarasta
veloitetaan tavaramaksua kontin sisällöstä
riippumatta
17,00 euroa/20' kontti
34,00 euroa/40' kontti
Tyhjästä kontista ei veloiteta.

54

Kotimaan raakapuu

Tavaramaksu on kuitenkin aina vähintään 15,00 €.
3

0,40 euroa/m3

ALUSMAKSU
1

Yleiset perusteet
Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Lappeenrannan
kaupungin satama-alueelle veloitetaan alusmaksu tämän taksan 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

Erityisen painavasta syystä voidaan alusmaksua alentaa tai
alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.

6

Aluksista, jotka pitävät Lappeenrannan satamaa tukikohtanaan
(troolarit, hinaajat, vesibussit, matkustaja-alukset yms.)
veloitetaan alusmaksu erikseen hyväksytyn laituritaksan mukaisesti.

7

Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu todellisten
jätehuoltokustannusten mukaisesti.

4

2

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

Alusmaksu on 0,43 euroa/nettotonni.
Vähin maksu on kuitenkin 165,00 €.
Aluksesta, joka lastaa tai purkaa kansilastia tai osalastina korkeintaan
200 tonnia, kannetaan alusmaksua 90,00 € käyntikerralta.

3

2

Lastiponttooneilta, joilla on lastia vain kannella, veloitetaan puolet
yllämainitusta maksusta.

3

Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan
ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kahden kuukauden
aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun
40 %:n alennus.
Vähin maksu on kuitenkin 90,00 €.

4

Vierailevien vesibussien (max 70 henkeä) veloitus on 35,00 € / käyntikerta.
Yöpyminen 50 €/vrk

Huollon yms. aiheuttamat käynnit
Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä, aluksen huoltoa
tai miehistönvaihtoa, odottamista, tai muuta vastaavaa syytä varten käy
satama-alueella, veloitetaan 40 % 2 §:n 1 kohdan mukaisesta maksusta.
Vähin maksu on kuitenkin 50,00 €.
Lisäksi veloitetaan voimassa olevan taksan mukaan aluksen kiinnittäminen ja
irrottaminen sekä jätemaksu.

4

Riisutut alukset
Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu
sovitaan erikseen varustamon ja satamalaitoksen kesken.

5

Korjauksessa olevat alukset
Mikäli alukselle annetaan laituripaikka satamasta korjausta varten, peritään
vuokraa ko. ajalta 350,00 €/vko.
Alus on poistettava laiturista sovitun aikataulun mukaisesti, tai
satamalaitoksella on oikeus omistajan kustannuksella siirtää alus ankkuriin
tai johonkin muuhun laituriin.

5

JÄTEHUOLTOMAKSU
Jätehuoltomaksuna veloitetaan muiden kuin ongelmajätteiden osalta alukselta 52,00 €/alus.
Jätemaksua ei peritä aluksilta, jotka itse huolehtivat jätteistään
ja jotka ovat tehneet sataman kanssa tätä tarkoittavan sopimuksen.
Öljyisten jätteiden vastaanottamisesta peritään maksu sen mukaan kuin
satamatoimisto määrää. Maksun suuruus määritellään todellisten
kustannusten mukaisesti ja veloitetaan aluksen nettorekisteritonnien
perusteella.

LAITURITAKSA
1

Aluksia, jotka pitävät Lappeenrannan satamaa tukikohtanaan
(troolarit, hinaajat, vesibussit, matkustaja-alukset yms.)
ja jotka ovat rekisteröidyt Lappeenrannan kaupunkiin, veloitetaan
satamalaitureiden käytöstä tämän laituritaksan mukaisesti.

2

Purjehduskausimaksu on 12,40 € kultakin nettotonnilta.
Vähin maksu on 500,00 € /purjehduskausi.

3

Talvehtimismaksu on 50 % purjehduskausimaksusta.

4

Laituritaksan mukaisen maksun maksaminen ei oikeuta määrättyyn
laituripaikkaan, vaan tarvittaessa alus on siirrettävä satamaviranomaisen osoittamaan paikkaan.

5

Laituritaksan mukainen maksu veloitetaan vain silloin, kun
satamamaksua aluksesta ei veloiteta.

6

Satamatoimiston luvalla kauppaliikenteen satamalaitureihin
kiinnittyvältä huvialukselta peritään 50,00 €/vrk sekä
erikseen veden ja sähkön käytöstä.

7

Hinaajat, jotka satunnaisesti käyttävät laitureita rahti- tai
matkustajasatamassa, maksavat 6,00 €/pituusmetri.

8

Ravintolalaivojen laituritaksa purjehduskaudelta on
60,00 € pituuden metriltä.
Talvisäilytysmaksu on 12,00 € pituuden metriltä.

9.

Mustolan satamassa olevat huvialukset 50 €/vrk.

6

ALUEVUOKRATAKSA

A

B

VARASTOKENTÄT

euroa/100 m2/vrk

Päällystetty kenttä

3,00

Muu kenttä

1,70

Merikonttien aluevuokra täydet kontit
tyhjät kontit

0,86 €/teu/vrk
0,43 €/teu/vrk

kemikaalikontit

1,60 €/teu/vrk
0,80 €/teu/vrk

täydet kontit
tyhjät kontit

Laivaamatta jäänyt tavara (jättö) tulee 10 vrk:n kuluessa laivan lähdöstä
siirtää satamaviranomaisten osoittamalle paikalle uhalla, että aluevuokra peritään 100 %:lla korotettuna.
Jättötavaraksi ei tässä taksassa katsota erää, jonka laivaaja ilmoittaa
laivaavansa määrättyyn, satamalaitokselle nimettyyn alukseen.
Ilmoitus tästä tulee tehdä 10 vrk:n kuluessa laivan lähdöstä.

C

Vuokraa ei kanneta laivan lastauksen aikana puretuista ja laivaan samana
tai seuraavana arkipäivänä lastattavista tavaraeristä.

D

Pitkäaikainen käyttö: Maa- ja vesialueita vuokrataan pitkäaikaiseen käyttöön
satamatoimiston kussakin yksityistapauksessa erikseen harkitsemaan vuokraan.

E

Kylmäkonttien (reefer containers)
- käynnistys, kytkentä tai irrotus
- lämpötilan valvonta pyynnöstä
- sähkön käyttö
- polttoainetankkaus (työ)
- erilaiset korjaustyöt

45,00 €/kerta
3,50 €/käyntikerta
20,00 €/kontti/vrk
45,00 €/kerta
45,00 €/h
8,50 €/vrk
voimassa olevien hintojen mukaan

Aluevuokra
Polttoaine

7

VESIMAKSU
A

2,50 €/m3, vähimmäisveloitus on 25,00 €.

ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSU
A

Alusten kiinnitys ja irrotus on 35,00 €/kerta.

B

Mälkiän sululla tapahtuvista vedenannoista peritään 50 € perusmaksu, mikäli
aluksen kiinnitys ja irrotus hoidetaan aluksen henkilökunnan toimesta.
Mikäli satamalaitoksen puolesta hoidetaan kiinnitys tai irrotus, veloitetaan se
normaalisti 35 € ja lisäksi 50 % perusmaksusta.
Mikäli alus pysähtyy satamaan ainoastaan jättämään öljyisiä vesiä, ei
kiinnityksestä ja irrotuksesta veloiteta maksua.

MUUT MAKSUT
A

Kuorma-autojen säilytys satama-alueella on 10,00 €/vrk
(sis. alv 23 %).

B

Sähkön käyttö autojen lämmitykseen on 5,00 € /12 h ja
10,00 € /24 h (sis. alv 23 %).

C

Raidemaksua voidaan satamalaitoksen harkinnan mukaan periä enintään
5,00 € / akselipari niiden satunnaisten tavaraerien osalta, joista
satamalaitokselle ei suoriteta tavaramaksua taikka aluevuokraa.

ARVONLISÄVERO
Satamamaksutaksan maksut on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa,
ellei jonkin taksan kohdalla ole siitä erikseen mainintaa.

TAKSAN NÄHTÄVÄNÄ PITO
Tämä taksa on nähtävänä ja saatavana satamatoimistosta sekä
www.lappeenranta.fi
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