KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA
Kaupunkirakennelautakunta 7.12.2016 § 207
TAVARAMAKSU
Yleiset perusteet
1'

Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston ulkomaan liikenteen ja kotimaan liikenteen maksutaulukkojen mukaisesti.

2'

Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen
asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei toisin
ole sovittu.
Maksuvelvollisen on annettava satamatoimelle maksunveloittamista varten
tarvittavat tiedot.

3'

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

4'

Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
- takavarikoitu tavara
- matkustajien matkatavarat
- saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat samoin kuin tuotteet, jotka tuodaan kaupunkiin torilla tai satamissa myytäviksi
- kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetustenapuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita.
Erityisen painavasta syystä voi satamatoimi myöntää helpotusta tavaramaksun
maksamisessa tai vapauttaa siitä kokonaan.

5'

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

ULKOMAAN LIIKENTEEN MAKSUTAULUKKO
MKHkoodi

EUR/t brutto
0,72

20

Sahaamaton puu, hake

21

Sahattu puutavara

22

Selluloosa, puuhioke,
jätepaperi

0,93

23

Paperi, paperituotteet,
pahvi

1,02

24

Vaneri, muut puuraakaaineet, levyt

0,93

25

Muut puuteollisuustuotteet

0,93

26

Rautamalmi, rikaste
rautaromu

0,72

27

Muu malmi, rikaste,
romu

0,93

28

Rauta, teräs, epäjalot
metallit, (ei teokset)

0,93

28.1

Muut metallit,
metalliteokset

2,70

29

Koneet, laitteet,
kuljetusvälineet

2,80

29.1

Uudet moottoriajoneuvot

2,80

30

Muut metallituotteet

2,70

31

Raakaöljy

0,72

32

Öljytuotteet

0,72

33

Kivihiili, koksi

0,72

34

Polttoturve

0,72

35

Lannoitteet

0,72

0,52/k-m3

ULKOMAAN LIIKENTEEN MAKSUTAULUKKO
MKHkoodi

EUR/t brutto

36

Hiilikemikaalit, terva

1,45

37

Muut kemianteollisuuden
tuotteet

1,45

38

Raakamineraalit

0,72

39

Sementti, kalkki, teollisesti
valmistetut mineraalituotteet

0,72

40

Vilja

0,72

41

Sokerijuurikas

0,93

42

Tuoreet hedelmät,
vihannekset, peruna

0,93

43

Elävät eläimet

2,75

44

Ruoka-aineet,
eläinten rehut

0,72

45

Öljykasvit, kasvisöljyt,
eläinrasvat

1,45

46

Tekstiiliraaka-aineet
vuodat, kumi

2,75

47

Nahat, tekstiilit, vaatteet

2,75

48

Lasi, keramiikkatuotteet

0,93

49

Muut teollisuustuotteet

2,75

50

Erittelemätön kappaletavara

2,75

51

Sekalaiset tuotteet

2,75

52

Alukset ja veneet

10,30

Tavaramaksu on aina vähintään

40,00

SAIMAAN LIIKENTEEN MAKSUTAULUKKO
MKHkoodi

EUR/t brutto

20

Sahaamaton puu, hake, k-m3

0,33/ k-m3

21

Sahattu puutavara, k-m3

0,25 / k-m3

26 - 27

Kivennäistuotteet

0,25

33 - 36

erikseen mainitsemattomat

38, 39
38.01

Hiekka, sora, k-m3

0,30 / k-m3

Muut tässä taulukossa
mainitsemattomat
tuotteet

ulkomaan
liikenteen
maksutaulukosta

mukaan
Tavaramaksu on aina vähintään

40,00

ALUSMAKSU
1'

Yleiset perusteet
Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Kuopion 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

Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaan liikenteestä kotimaan liikenteeseen tai
päinvastoin, veloitetaan ulkomaan liikenteen alusmaksu.

4

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

5

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

6

Erityisestä syystä voi satamatoimi alentaa alusmaksua tai
vapauttaa aluksen kokonaan alusmaksun maksamisesta.

7

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

8

Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltotaksan
mukaan.

2'

Lastialukset, matkustaja-alukset, risteilyalukset sekä telakalla rakennetut
1

Lastialuksesta, joka kulkee ulkomaan liikenteessä, veloitetaan 0,47 €/nettotonni.
Pienin maksu on 180 €.

2

Lastialuksesta, joka kulkee Saimaan satamien välillä kotimaan liikenteessä,
veloitetaan 0,30 €/nettotonni.
Pienin maksu on 50,00 €.

3'

Tilapäiset käynnit
1

Tilapäisesti satamassa käyvistä ammattiliikennealuksista kuten vesibussit, matkustajaalukset, hinaajat ja yksityiset isot alukset, peritään satamamaksua 40,00 €/vrk.
Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 ' kohdassa 2 tarkoitettu hinaajaproomu -yhdistelmä, suoritetaan alusmaksu proomun osalta sen nettovetoisuuden
mukaan.

4'

Nähtävänä pito
1

Tämä taksa pidetään nähtävänä Kuopion kaupungin satamapalveluissa ja on sieltä
saatavana.

JÄTEHUOLTOMAKSU
Jätehuoltomaksuna veloitetaan muiden kuin ongelmajätteiden osalta
alukselta 0,05 €/nettotonni, pienin maksu on 55,00 €/alus ja suurin 70,00 €/alus.
Jätemaksua ei peritä aluksilta, jotka itse huolehtivat jätteistään ja jotka ovat tehneet
sataman kanssa tätä tarkoittavan sopimuksen.
Sahaamattoman puunkuljetuksesta aiheutuvasta siivoamisesta,
kuljetuskustannuksista ja jätemaksuista johtuvista kustannuksista peritään
62,00 €/tunti. Kuitenkin minimissään 1,5 tunnin veloitus eli 93,00 €/aluskäynti.
Muut siivoukset peritään toteutuneiden kustannusten mukaan.
Aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan.
LAITURITAKSA
1'

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

2'

Purjehduskausimaksu on 45,00 €/alusmetri. Pienin maksu on 1000 €/alus.
Matkustajasataman aluspaikat määräytyvät kilpailuttamalla vuokrasopimukset.
Satamatoimi määrittelee kilpailutuksen ulkopuolelle jääneiden alusten paikat. Muilta
osin, myös anniskelumahdollisuuden omaavilla paikoilla (3 kpl), noudatetaan teknisen
lautakunnan päätöstä 423 §/2007. Jätehuolto ei sisälly laituritaksaan.

3'

Talvehtimismaksu on 50 % pienimmästä purjehduskausimaksusta.
Satamatoimi päättää talvipaikan sijainnin.

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.
Tässä taksassa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia. Mikäli Suomen
arvonlisäverolainsäädäntöä muutetaan niin, että satamamaksut tulevat sen piiriin,
voidaan maksuja korottaa arvonlisäveron verran ilman erillistä lautakuntakäsittelyä.

