
KALAJOEN SATAMA OY 

 

 

             

PALVELUHINNASTO 

VOIMASSA 1.2.2022 ALKAEN 

 

  Kalajoen Satama Oy:n hallituksen  xxxxx hyväksymä. 

   

  Palveluhinnasto pidetään nähtävänä Kalajoen satamassa ja on sieltä saatavissa. 

 

 

TAVARAMAKSU 
 

 Yleiset perusteet 

 

 1 §  Tavaramaksu veloitetaan Kalajoen sataman kautta vesitse kuljetettavasta 

  tavarasta tavaraliikenteen maksutaulukon mukaisesti. 

 

 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 anta-

maan Kalajoen satamalle tarvittavat veloitustiedot. 

 

 3 §  Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toi-

sin määrätty. 

 

 4 § Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 

 

  a)  takavarikoitu tavara, 

  b) matkustajien matkatavarat, 

 

  c) kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu 

   kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppa- 

   tavaroita. 

 

  5 § Tavaramaksu on maksettava Kalajoen Satama Oy:n laskun mukaan ja se on 

suoritettava 21 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei tapauskohtaisesti 

muuta sovita.  Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron 

suuruinen. 

 

  Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksu kultakin perintä-

kerralta. 
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TAVARAMAKSU 
      €/tn 

 

 1. Yleismaksu    3,50 

 

 2. Sahaamaton puutavara (tukit ja massapuu) 0,82 

  sekä hake ja puupelletti 

   

 3. Sahattu puutavara   0,58/m3 

 

 4. Vaneri- ja rakennuslevy sekä säkkitavara 1,20 

 

 5. Rautaromu, metallit ja metalliteokset  1,20 

  sekä raakakivi ja kivituotteet 

   

 6. Poltto- ja kasvuturve   0,23/m3 

   

 7. Lannoitteet    1,00 

   

 8. Raakamineraalit   1,00 

   

 9. Sementti ja kalkki   0,75 

 

 10. Vilja    1,00 

 

 11. Eläinten rehut ja peruna   1,00 

 

 12. Muut taulukossa luokittelemattomat 

  irtotavaratuotteet   1,15 

 

 13. Alukset ja veneet   0,25 % arvosta 

 

 14.                Autot, traktorit ja muut kuljetusvälineet  10,00 

 

 15. Koneet ja laitteet sekä projektilaivaukset 3,20 

 

 16. Kuona ja rengasrouhe   0,55 

   

                      17. Seulottu kivi ja kivimurska  0,75  

 

                      18. Konteissa kuljetettava tavara                         

                                                          -  20 jalan kontti                       25,00  €/kpl 

                 -  40 jalan kontti (sekä 45´DV ja neste) 28,00  €/kpl 

    

  Satamamaksu tavarasta on kuitenkin aina vähintään 25 €. 

   

  Kotimaanliikenteen osalta maksuihin lisätään voimassaolevan lainsäädännön  

  mukainen arvonlisävero. 

 

Kalajoen Satama Oy voi liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella so-

veltaa voimassa olevaan hinnastoon poikkeavia hintoja. 
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ALUSMAKSU 
 

1 § 

Yleiset perusteet 

  Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Kalajoen Satama 

Oy:n 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 nettove-

toisuutta. 

   

 2 Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen 

tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 

 

3  Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta 

 satama-alueella.  Satamalaitos perii kuitenkin miehitetystä ISPS- turvajärjestel-

 mästä aiheutuvia kustannuksia 450 € vuorokaudessa.  Tämä kustannus siirtyy  

  alukselle yhden (1) vuorokauden päätyttyä siitä kun kauppamerenkulkua har-

joittava alus on satamassa purettu tai lastattu ja alus jää satamalaituriin odotta-

maan. 

  Kustannusta ei sovelleta silloin kun satamassa on muita purettavia ja lastattavia 

aluksia tai alus odottaa luotsausta tai jäänmurtoavustusta. 

   

  4 Aluksista, jotka pitävät Kalajoen satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat,  

  vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset yms.) veloitettava maksu päätetään  

  erikseen. 

   

 5 Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltomaksun 

mukaan. 

 

  

 

2 § 

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

kiinteästi kytketty hinaaja-proomuyhdistelmä  

 

  Alusmaksu on   0,55 €/nettotonni 

  Vähin maksu on    200,00 €. 

 

3 § 

Hinaajat  

Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pi-

tuuden mukaan seuraavasti: 

 

  alle 15 m pitkät   60,00 € 

  15 - 30 m pitkät   100,00 € 

  yli 30 m pitkät   130,00 € 

 

  Kotimaanliikenteessä alusmaksut veloitetaan voimassa olevalla arvonlisäpro-

sentilla korotettuna. 
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ALUSTEN JÄTEHUOLTOMAKSUT 

 
  Alusten jätemaksut peritään jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta  

  siitä jättääkö alus satamaa jätteitä vai ei. 

 

Jätemaksua ei peritä aluksilta, jotka itse huolehtivat jätteistään ja jotka ovat teh-

neet jonkun sataman kanssa tätä tarkoittavan sopimuksen.  Jos jättöpakosta va-

pautettu alus haluaa jättää jätteitä satamaan, veloitetaan syntyneet kustannukset 

todellisten kustannusten mukaan. 

 

Ongelmajätteet sisältyvät kiinteiden jätteiden hintaan. Suurien määrien veloitus  

syntyneiden kustannusten perusteella. 

 

Alusten jätehuollosta veloitetaan käyntikerralta seuraavat 

maksut: 

 
1  

KIINTEÄT JÄTTEET   0,12 €/NT 

 

Vähin maksu on   50,00 €/alus 

 
2 

NESTEMÄISET ÖLJYISET JÄTTEET 0,30 €/NT 

 
Vähin maksu on  190,00 €/alus 

 
Aluksen, joka käyttää sataman öljyisten jätteiden vastaanottopalvelua, on ilmoi-

tettava tästä satamapalvelulle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista. 

Ilmoituksesta on käytävä ilmi jätelajit ja –määrät sekä jäteöljytankkien tilavuus 

ja lähtösatama. 

 

Veloitusta käytetään, kun öljyisten jätteiden määrä on laivakäyntiä kohti alle 10 

tonnia.  Tämän määrän ylittävältä osalta jätehuoltoyhtiö veloittaa aluksen va-

rustamoa tai sen edustajaa syntyneiden kustannusten mukaan. 

 
  Kotimaanliikenteessä jätehuoltomaksut veloitetaan voimassa olevalla  

  arvonlisäprosentilla korotettuna. 
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ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT 

 

1  Aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta veloitetaan nettotonnin mukaan  

  kummastakin erikseen riippumatta siitä, kuka työn suorittaa.  Maksu sisältää  

  lisätyövoiman ja matkakulut.  

 

    

 Nettotonni EUR Kiinnitys + 

   irrotus yht. 

   EUR 

     

   0       -  1000  110,00                      220,00     

 1001  -  2000                          140,00                      280,00   

 2001  -  3000                           190,00                     380,00   

 3001  -  4000                            210,00                       420,00   

 4001  -  5000                            240,00                      480,00   

 5001  -  6000                            260,00                       520,00    

 6001  -  7000 310,00  620,00  

 7001  -  9000 390,00 780,00 

     yli     9000 450,00 900,00       

 

 

                     2  Alusten siirrot suoritetaan maksutta, mikäli siirrot tapahtuvat Kalajoen Satama 

Oy:n määräyksestä. 

 

                     3 Siirroista peritään kiinnitysmaksu, mikäli muista syistä joudutaan tai halutaan 

siirtää alus. 

 

4 Kiinnitysmaksu veloitetaan aluksen nettovetoisuuden mukaan. 

 

5 Kiinnitysmaksuihin ei sovelleta palautuksia eikä muita alennuksia. 

 

6  Kotimaanliikenteessä maksut veloitetaan voimassa olevalla arvonlisäprosentilla  

 korotettuna. 
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VARASTOJEN, ALUEIDEN JA MUIDEN PALVELELUIDEN MAKSUT 
 

 

I VARASTOVUOKRAT 

 

 Varastovuokrat erillisten vuokrasopimusten mukaan.   

 

 

II SATAMAN KENTTÄALUEIDEN VUOKRAT 

 

 1.      Asfaltoidut kenttäalueet, vuosivuokra 3,00 €/m2 

          alueen minimikoko 500 m2, minimivuokra-aika 1 kk 

 

2. Murskepintaiset kenttäalueet, vuoden tai alle  

         mittaiset sopimukset, vuosivuokra   3,00 €/m2 

         alueen minimikoko 500 m2, minimivuokra-aika 1 kk 

 

3. Murskepintaiset kenttäalueet, yli vuoden mittaiset 

         sopimukset, vuosivuokra  2,00 €/m2 

         alueen minimikoko 500 m2, minimivuokra-aika 1 kk    

 

4. Laiturialue  0,06 €/m2/vrk  

Laiturialueeksi katsotaan ( 2- 3 ja 4- laituri) 50 m laiturin reunasta mitat-

tuna ja ( 1-laituri) 30 m laiturin reunasta mitattuna. 

Laiturialueen käyttäminen lastinkäsittelyn ja laivattavien tuotteiden keräi-

lyn osalta on sallittu 24 h ennen lastausta ja 24 h purkamisen jälkeen, ellei 

se haittaa muuta liikennettä tai toimintaa. 

Veloitettavan alueen minimikoko on laituri alla olevan erittelyn mukai-

sesti ja minimivuokra-aika 1 vrk. 

Veloitusperuste syntyy mikäli sallittu 24 h ennen tai jälkeen lastinkäsitte-

lyä ylittyy aina alkavalta vrk. 

- 1- laituri 4560 m2 

- 2- laituri 6700 m2 

- 3-laituri 6700 m2 

- 4-laituri 6700 m2 

Tavarat laiturialueella on aina operaattorin omalla vastuulla. Kalajoen Sa-

tama Oy pidättää itsellään oikeuden siirrättää laiturilla olevat tavarat mi-

käli niistä aiheutuu haittaa muulle liikenteelle tai toiminnalle. Siirrot suori-

tetaan operaattorin kustannuksella. 

 

Vuokra-alue tulee luovuttaa siivottuna ja puhdistettuna. Jos vuokralainen 

ei siivoa eikä puhdista aluetta, satama siivouttaa alueen ja laskuttaa työstä 

todelliset kustannukset lisättynä 20 % yleiskustannuksilla. 
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III VEDENMYYNTI 

 

 Vesi laiturivesiposteista   4,50 €/m3 

 Vähin maksu  45,00 € 

 Sulatuslisä  75,00 € 

 

  

IV SÄHKÖNMYYNTI 

 

 KWh-veloitus, tilapäiskäyttäjä (alle 7 vrk) 0,30 € 

 KWh-veloitus pitkäaikaiskäyttäjä (yli 7 vrk) 0,22 € 

 

 Vähimmäismaksu  25,00 € 

 

  

V AUTOVAAKA 

 

 Sataman punnitusmaksu autovaakalla sisältäen 

 tulo- ja lähtöpunnituksen  12,00 €/kerta 

 

 tai  0,35 €/tonni 

 

 Kotimaanliikenteessä satamapalvelumaksut veloitetaan voimassa olevalla  

 arvonlisäprosentilla korotettuna. 


