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SATAMAMAKSUT 2021
Taksat ja maksut astuvat voimaan 1.1.2021

SATAMAMAKSUTAKSA
TAVARAMAKSU
Yleiset perusteet
1.

Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse Savonlinnan sataman kautta tuodusta tai viedystä tavarasta. Ulkomaan liikenteen maksut ovat
arvonlisäverottomia. Kotimaan liikenteen maksut ovat arvonlisäverollisia.

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:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

takavarikoitu tavara;
matkustajien matkatavarat;
saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat, samoin kuin tuotteet,
jotka tuodaan kaupunkiin torilla tai satamassa myytäviksi;
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 tai muun tässä taksassa mainitun maksun maksamisessa tai vapauttaa siitä
kokonaan.
5.

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

Tavaramaksut
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2021
Selite
MKH

euroa/t (ei sis. alv)

20

Sahaamaton puu, hake

1,06

21

Sahattu puutavara

0,74 euroa/k-m3

22

Selluloosa, puuhioke, jätepaperi

1,25

23

Paperi, paperituotteet, pahvi

1,34

24

Vaneri, muut puuraaka-aineet

1,25

25

Muut puuteollisuustuotteet

1,25

26

Rautamalmi, rikaste, rautaromu

1,06

27

Muu malmi, rikaste, romu

1,25

28

Metallit, metalliteokset

3,69

29

Koneet, laitteet, kuljetusvälineet

3,90

29.1

Uudet moottoriajoneuvot

3,90

30

Muut metallituotteet

3,69

31

Raakaöljy

1,06

32

Öljytuotteet

1,06

33

Kivihiili, koksi

1,06

34

Polttoturve

1,06

35

Lannoitteet

1,06

36

Hiilikemikaalit, terva

1,81

37

Muut kemianteollisuuden tuotteet

1,92

38

Raakamineraalit

1,06

39

Sementti, kalkki, teollisesti
valmistetut mineraalituotteet

1,06

4

MKH

euroa/t (ei sis. alv)

40

Vilja

1,06

41

Sokerijuurikas

0,67

42

Tuoreet hedelmät, vihannekset, perunat

1,25

43

Elävät eläimet

3,69

44

Ruoka-aineet, eläinten rehu

1,06

45

Öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat

1,92

46

Tekstiiliraaka-aineet, vuodat, kumi

3,69

47

Nahat, tekstiilit, vaatteet

3,69

48

Lasi, keramiikkatuotteet

1,25

49

Muut teollisuustuotteet

3,69

50

Erittelemätön kappaletavara

3,69

51

Sekalaiset tuotteet

3,69

52

Alukset ja veneet

14,84

53

Kotimaan raakapuu

0,43 euroa/m3

Tavaramaksu on kuitenkin aina vähintään 15,28 euroa (ei sis. alv)
Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Tarvittaessa maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva
arvonlisävero.
ALUSMAKSU
1. Yleiset perusteet
Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Savonlinnan kaupungin satamaalueelle, veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti.
1.1.

Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen
mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta.

1.2.

Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.

1.3.

Velotusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään
satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.

1.4.

Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti neljä (4) vuorokautta satama-alueella.
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1.5.

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

1.6.

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

1.7.

Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltotaksan mukaan.

2. Lastialukset, matkustaja-alukset, risteilyalukset sekä telakalla rakennetut
ja korjatut alukset ( + ALV )
2.1.

Alusmaksu on 0,59 euroa/nettotonni
Vähin maksu on kuitenkin 220,65 euroa
Aluksesta, joka lastaa tai purkaa kansilastia tai osalastina korkeintaan 200 tonnia, kannetaan alusmaksua 139,35 euroa käyntikerralta.

2.2.

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

2.3.

Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kahden kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä,
myönnetään alusmaksuun 30 %:n alennus.

2.4.

Vähin maksu on kuitenkin 220,66 euroa.

2.5.

Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksua alle kuuden (6) tunnin oleskelusta 55,96
euroa ja siitä pitemmästä ajasta 139,05 euroa.

3. Hinaajat sekä hinaaja-proomu-yhdistelmät (+ ALV )
Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan 101,35 euroa.
Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hinaajaproomuyhdistelmä, suoritetaan alusmaksu proomun osalta sen nettovetoisuuden mukaan.

4. Huollon yms. aiheuttamat käynnit (+ ALV )
Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai
miehistön vaihtoa varten, veloitetaan 60 % kohdan 2.1. mukaisesta maksusta.
Vähin maksu on kuitenkin 43,29 euroa.

5. Riisutut alukset
Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja satamalaitoksen kesken.
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6. Huvialusten nosto ja lasku Vuohisaaren syväsatamasta ( sovittava ajankohta erikseen
satamapäällikön kanssa).+ ALV
Aluksen nosto 250 euroa ja lasku 250 euroa.

JÄTEHUOLTOTAKSA (+ ALV)
Jätehuoltomaksuna veloitetaan muiden kuin ongelmajätteiden osalta alukselta 52,78 euroa/alus.
Jätehuoltomaksu peritään vaikka alus ei jätä satamaan jätettä.
Jätemaksua ei peritä aluksilta, jotka itse huolehtivat jätteistään ja jotka ovat tehneet sataman
kanssa tätä tarkoittavan sopimuksen.
Aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella.

LAITURITAKSA
1.

Aluksia, jotka pitävät Savonlinnan satamaa kaupungin satamalaitoksen hyväksymällä
tavalla tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit, matkustaja-alukset yms.) veloitetaan
satamalaitureiden käytöstä tämän laituritaksan mukaisesti. Ensisijainen tukikohtaoikeus
on Savonlinnan kaupunkiin rekisteröidyillä aluksilla.

2.

Purjehduskausimaksu on 7,28 euroa (+ alv) kultakin nettotonnilta.
Vähin maksu on 1.545 euroa (+ alv ) kultakin purjehduskaudelta.
Maksu sisältää vesi. ja jätehuoltomaksun. Sähkö laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan.
Laituripaikat matkustajasatamassa voidaan luovuttaa vuosittain myös huutokauppamenettelyä käyttäen, jolloin vähimmäismaksu määräytyy edellä todettujen perusteiden mukaisesti.

3.

Talvehtimismaksu on 334,75 euroa (sis. ALV) kultakin alukselta.

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 34,00 euroa (sis. ALV) sekä erikseen veden ja sähkön käytöstä.

7.

Aluksista, jotka on tarkoitettu vapaaehtoiseen pelastustoimintaan tai siihen rinnastettavaan muuhun toimintaan, peritään laiturimaksua 169,95 euroa (sis. ALV).

8.

Huvialuksilta, jotka harjoittavat maksullista risteilytoimintaa peritään 92,70 euroa (sis.
ALV).
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MUUT MAKSUT JA VUOKRAT
ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROITUSMAKSUT (+ ALV)
Alusten kiinnitys ja irrotus on 71,80 euroa/kerta.
Odotusmaksu on 43,29 euroa/tunti.

VARASTOKENTÄT
Päällystetty kenttä syväsatamassa erillisen sopimuksen mukaan.

ALUKSILLE MYYTÄVÄSTÄ VEDESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU (sis. ALV )
Vesimaksu
Vähin vesimaksu on
Septi / jätevesi

3,43 euroa/m³
10,00 euroa/kerta
3,61 euroa/m³

Ylityönä tapahtuvasta veden jakelusta peritään vesimaksun lisäksi vedenjakajalle maksettava
ylityökorvaus yleiskustannuslisineen.
Vesimaksua ei peritä aluksilta, jotka ovat tehneet sataman kanssa tätä tarkoittavan sopimuksen.

SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSUT (sis. ALV )
Perusmaksu syväsatamassa ja matkustajasatamassa on 14,00 euroa/vrk.
Kulutusmaksu on 0,32 euroa/kWh.

AHTAAJIEN SOSIAALITILOISTA PERITTÄVÄ MAKSU (+ ALV)
Sosiaalitilojen käytöstä peritään tarvittaessa 0,06 euroa/tonni kultakin purjehduskaudelta.
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LAITURIPAIKKAMAKSUT
1. Laituripaikat

Ponttonilaiturit
- peruspaikka

196,00 euroa/kausi (sis. ALV)

- reunakiinnityksellä alle 8 m

196,00 euroa/kausi (sis. ALV)

- reunakiinnityksellä yli 8 m

327,00 euroa/kausi (sis. ALV)

Muut kiinteät laiturit
- peruspaikka

147,00 euroa/kausi (sis. ALV)

- reunakiinnityksellä alle 8 m

196,00 euroa/kausi (sis. ALV)

- reunakiinnityksellä yli 8 m

327,00 euroa/kausi (sis. ALV)

2. Rantapaikat
Paikkanumeroidut paikat

48,00 euroa/kausi (sis. ALV)

3. Vierasvenesatamat
Casino, Törninpyörä,
VS-Marin ja
Savonranta

enintään 23,00 euroa/vrk (sis. ALV)

4. Alusten talvisäilytysmaksut
Kirkkolahti (pienveneet)

153,00 euroa/talvi (sis. ALV)

Maksu sisältää kevätkunnostuksessa tarvittavan sähkön.
Maapaikalla olevilta veneiltä ei peritä talvisäilytysmaksua.
Matkustajasatama (laivat)

335,00 euroa/talvi (sis. ALV)
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5.

Yleisiä määräyksiä

Savonlinnan kaupungin alueella ja venesatamissa on lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava satamajärjestystä ja jäljempänä olevia määräyksiä.
Veneenomistajalla on oikeus uusia paikkaa koskeva vuokrasopimus vuosittain, jos hän lunastaa
entisen paikkansa viimeistään eräpäivänä.
Satamalaitos voi muuttaa veneen laituripaikkaa siten, että se vastaa veneen kokoa.
Venepaikan vuokraaja ei voi siirtää venepaikan vuokraoikeutta toiselle henkilölle ilman satamalaitoksen suostumusta.
Veneitä ei saa säilyttää muualla kuin satamalaitokselta varatuissa laituri- ja maapaikoissa.
Venelaitureihin, venesatamiin tai kaupungin rannoille ei saa rakentaa minkäänlaisia kiinteitä rakennelmia, eikä niissä saa säilyttää tavaroita. Myöskin laiturilla on jollien yms. tavaroiden säilytys
kielletty.
Matkustajasatamassa laivojen korjaus ja rakentaminen kielletty (sisätiloissa vähäinen korjaus
sallittu). Ajoneuvojen pito matkustajasataman satamalaiturilla kielletty, lukuun ottamatta alusten
lyhytaikaista huoltoa ( esim.tavaroiden lastaus ja purku ).
Mikäli alueen vuokrauksesta tai laitteiden käytöstä aiheutuu vahinkoa, se on korvattava erikseen.
Veneiden talvisäilytysaika alkaa 15. syyskuuta ja päättyy 1. kesäkuuta vuosittain. Veneet on hyvissä ajoin ennen vesistön jäätymistä siirrettävä talvisäilytykseen. Venepaikan numero on talvisäilytyksen ajaksi pantava näkyviin veneeseen, peitteeseen tai venepukkiin.
Talvisäilytyspaikka on vuokraajan toimesta siistittävä ja venepukit toimitettava pois tai siirrettävä
niitä varten varatulle alueelle heti veneen vesillelaskun jälkeen. Muutoin satamalaitos poistaa ne
omistajan kustannuksella.
Kaupunki ei vastaa veneille venesatama- tai talvisäilytysalueella sattuvista vahingoista tai ilkivallasta.
Kaupungin venelaitureilla on kielletty asiaton liikkuminen, moottoriajoneuvoilla ja polkupyörillä
ajaminen sekä laiturilta uimaan meneminen.
Savonlinnan kaupungin kaikissa venesatamissa ( tavarasatama, matkustajasatama, pienvenesatamat ,vierasvenesatamat ja maihinvetopaikat ) on noudatettava Savonlinnan kaupungin jätehuoltomääräyksiä ( esim. harmaiden vesien laskeminen vesistöön tai maalle on kielletty).

MUUT SÄÄNNÖKSET
ARVONLISÄVERO
Arvonlisäverolliset hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

TAKSOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITO
Nämä taksat ovat nähtävänä kaupungin kotisivuilla ja saatavana kaupungin satamapalveluista.

