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PALVELUMAKSOJEN YLEISET EHDOT 
 
Oy Kaskisten satama-Kaskö Hamn Ab:lla on oikeus veloittaa aluksista ja tavarankäsittelystä 
satama-alueella seuraavia palvelumaksuja: 
 
-alusmaksuja 
-tavaramaksuja 
-jätemaksuja 
-kiinnitys- ja irrotusmaksuja 
-varastointi- ja vuokramaksuja 
-infrastruktuuri- ja kulunvalvontamaksuja 
-vesi- ja sähkömaksuja 
-talvitaksamaksuja 
-muita palvelumaksuja 
-vahinkomaksuja 
 
Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai varustamon tai aluksen asiamies 
velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.  
 
Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan 30,00 euroa ja korkolain mukainen 
viivästyskorko. Muistutuslaskusta peritään 5,00 euroa per muistutus.  
 
Kun laskutuksen veloitusperuste on nettovetoisuus, käytetään aluksen mittakirjan mukaista 
nettovetoisuutta. Jos nettovetoisuus satamassaolon aikana muuttuu, käytetään suurinta 
käytössä ollutta nettovetoisuutta.  
 
Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaanliikenteestä kotimaanliikenteeseen tai 
päinvastoin, veloitetaan ulkomaanliikenteen alusmaksu. 
 
Kaskisten sataman palveluhinnasto on toistaiseksi voimassa oleva ja muutoksista ilmoitetaan 
aina ennen vuodenvaihdetta. Oy Kaskisten Satama voi kuitenkin liiketaloudellisista syistä 
soveltaa voimassa olevaan hinnastoon nähden poikkeavia hintoja. 
Kaikkiin maksuihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero, jos 
myynti on lain mukaan verollista.  
Tämä hinnasto on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.  
 
Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab perii hinnastossa mainittujen hintojen lisäksi 
vuositasolla 5 %:lla korotettua talvitaksaa 1.1.–30.4 ja 1.12.–31.12 välisinä aikoina. Talvitaksa 
koskee alusmaksua ja alusten kiinnitys- ja irrotusmaksua. 
 

TAVARAMAKSU 
 

Vesiteitse Kaskisten sataman kautta tuodusta tai viedystä tavarasta veloitetaan tavaramaksua 
alla olevan maksutaulukon mukaisesti. 
 



 

 

 
© Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab 
 

Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan tavaran 
kotimainen haltija tai aluksen asiamies 
Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan 
satamayhtiölle tarvittavat veloitustiedot. 
 
Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin 
määrätty. 
 
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, kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka 
on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita. 
 
Erityisen painavasta syystä voi satamayhtiö myöntää helpotusta tavaramaksun 

maksamisesta tai vapauttaa siitä kokonaan. 

HINTALUOKKA LiVi:nimike  SELITYS   EUR/tonni    

                       

 Kaikki sataman kautta kuljetetut tavarat,  
joilla ei ole erikseen mainittua yksikköhintaa 

3,15 
 

20 Raakapuuta, Puuhake, Vaneri, Kertopuu, 
Liimapuu, Kuitulevy 

1,05 

20 Kuitupuu 0,8/m3 

21,25 Puutavara sahattu, energiapuu 0,46/ m3 

22 Selluloosa 1,17 

22,23 Paperi, pahvi, kartonki, paperituotteet, 1,25 

22 Kierrätyspaperi 0,78 

20,26,27,28,34,35,40,41 Kuiva irtotavara (bulk- rehut, lannoitteet, pelletit, 
turve, rikasteet jne.) 

1,2 

26 Metalliromu 1,24 

38,39 Hiekka, sora, kivi, raakamineraalit, kiviaines 0,35 

31,32 Öljy, Öljytuotteet 1,3 

37,45 Nestemäinen irtotavara säilöaluksessa 1,2 

   

37,44,45 Nesteet pakattu astioihin 1,22 

   

29.2 Sähkömoottorit ja generaattorit 1,85 

29,30 Koneet, laitteet, muut metallituotteet, projektilastit 6,0 

 Lastissa olevat kontit, kuorma-autot, tyhjät 
irtoperävaunut painosta riippumatta / kpl 

37,0 / kpl 

29.1,56 Autot ja ajoneuvot, alukset 11 /  kpl 

 Vähimmäisveloitus 35,0 

   

 

Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan Kaskisten 
satamalle tarvittavat veloitustiedot. Terminaali-ilmoituksen antaja vastaa tavaramaksun 
maksutietojen oikeellisuudesta. 
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Maksun on velvollinen suorittamaan se, joka on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten, 
tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies, varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana 
vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu.  
 
Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella jollei toisin ole mainittu tai sovittu. 
 
Mikäli tavaralähetyksestä johtuvasta syystä satama joutuu korottamaan turvatasoa 
normaalitasosta, tai jos tavaralähetyksestä johtuen satamassa sattuu vahinkoja, peritään 
satamalle kohdistuvia vahinkokustannuksia täysmääräiesti siltä, jonka velvollisuutena on 
tavaramaksun suorittaminen. 
 

ALUSMAKSUT 
 

LASTIALUKSET 

Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Kaskisten sataman 
satamajärjestyksen mukaiselle satama-alueelle veloitetaan alusmaksu seuraavasti: (Ajalla 
1.1.–30.4. ja 1.12.–31.12. peritään 5 %:lla korotettua talvitaksaa alusmaksuista). 
 
Lastialukset veloitetaan nettovetoisuuden yksiköltä  0,58 EUR /Nt 
Talvitaksa      0,61 EUR/Nt 
Vähimmäismaksu on kuitenkin     300 EUR 
 

Hinaajasta joka käy satunnaisesti satama-alueella veloitetaan suuremman pituuden mukaan 

seuraavasti: 
 alle 15 m pitkät 100 € 
 15-30  m  150 € 
 yli 30  m  200 € 
 

Hinaaja-proomu yhdistelmästä veloitetaan alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun 

nettovetoisuuden mukaan. 
 

Muut alukset 
Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä kiinnittyy satama-alueeseen 
huoltoa tai miehistön vaihtoa varten, veloitetaan ainoastaan kiinnitys- / irrotusmaksua. Muista 
palveluista veloitetaan erikseen hinnaston mukaan.  
 
Aluksesta, joka käyttää satamaa suoja- tai hätäsatamana ei veloiteta alusmaksua enintään 
kolmesta vuorokaudesta. 
 
Muista aluksista kuin mitä tässä mainittu veloitetaan maksu sopimuksen mukaan. 
 
Alusmaksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta satama-alueella, ellei toisin 
sovita. 
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JÄTEMAKSU 

 

YLEISTÄ 
Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 
 
Mikäli jätteiden pumppausaika tai jätteiden hakeminen tai käsitteleminen jostain teknisestä tai 

muusta syystä viivästyy ja ylittää 4h per alus veloitetaan jätemaksu todellisten kustannusten 

mukaan 

Aluksen jätehuollosta veloitetaan käyntikerralta seuraavasti: 

KIINTEÄ JÄTE 
Aluksista tuleva talousjäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan. Kutakin jätelajia varten on 
laiturilla omat astiat. Talousjätemaksua ei veloiteta aluksilta, jotka ovat sitoutuneet 
sopimuksin itse huolehtimaan jätteistään. Mikäli alus sopimuksen vastaisesti jättää 
talousjätettä satamaan, veloitetaan alukselta/varustamolta lajittelemattoman jätteen maksu 
kerrottuna kahdella. Maksun perusteena on 
aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Jätehuoltomaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö 
nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. 
 
Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä  0,2 EUR/Nt 

Vähimmäismaksu      110,00 EUR 

ÖLJYJÄTE     

Aluksen on annettava jäteilmoitus, liikenneviraston vahvistaman kaavan mukaisesti, Kaskisten 
satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä 
satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. 
Maksu peritään jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus 
satamaan öljyistä jätettä vai ei. Öljypitoisten jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä 
maksua niiltä aluksilta, jotka liikennevirasto on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta. 
 
Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää öljypitoista jätettä satamaan, veloitetaan 
syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan. Mikäli alus ei ole antanut 
jäteilmoitusta etukäteen ja se kuitenkin haluaa jättää öljypitoista jätettä, veloitetaan syntyneet 
kustannukset todellisten kustannusten mukaan. Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää 
jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan syntyneet lisäkustannukset todellisten 
kustannusten mukaan 
 

Konehuoneesta oleva öljyjäte ja sludge   0,2 EUR/Nt 

Vähimmäismaksu     200 EUR 

KÄYMÄLÄJÄTEVESI JA PESUVESI 
Käymälä- ja pesuveden vastaanotosta veloitetaan syntyneiden kustannuksien mukaan. 

MUU JÄTE 
Muun jätteen vastaanotosta tai jätteestä aiheutuvasta käsittelystä satama veloittaa syntyneiden 

kustannusten perusteella. 
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KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSU 
 

Aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisestä veloitetaan kummastakin erikseen  
nettovetoisuuden mukaan                    0,10 EUR/ Nt 
 
Vähin maksu on kuitenkin 150 € arkisin ja 220 €viikonloppuina, pyhinä ja arkipyhinä 

Arkiöinä ma 24.00 - la 00.00 lisätään 25 % ja viikonloppuisin (la 00:00-ma 06:00) sekä pyhät 

ja arkipyhät lisätään 50 % perustaksaan.  

Talvitaksa: Ajalla 1.1.–30.4. ja 1.12.–31.12. peritään 5 %:lla korotettua talvitaksaa alusten  
kiinnitys- ja irrotusmaksuissa.                           0,105 EUR/Nt 
 
Siirroista laiturin vieressä (haalaus) veloitetaan kiinnitysmaksu.  

Valtion tai viranomaisaluksilta ei peritä irrotus- tai kiinnitysmaksua, eikä myöskään mikäli 

määräys tulee viranomaisilta. 

Näille hinnoille ei sovelleta palautuksia tai alennuksia. 

ODOTUSAIKA  

Kun irrotustyö on tilattu määrätyksi kellonajaksi mutta ei tapahdu puolen tunnin sisällä  
määrätystä ajasta veloitetaan jokaiselta alkavalta puolesta tunnista odotusaikaa              
75 EUR/0,5h 
 

VARASTOINTI JA VUOKRAMAKSUT 
 

Varastoalueiden tilapäisvuokrat määräytyvät seuraavasti tai sopimuksen mukaan: 

PÄÄLLYSTETYT JA SORAKENTTÄALUEET m2/vrk, veloitus on alkavalta 00:00 

vuorokaudelta. 

  päällystetty sorakenttä 

0 – 15 vrk  0,05 euro 0,03 euro 

16-30 vrk   0,09 euro 0,05 euro 

Yli 31 vrk  0,12 euro 0,09 euro 

MUUT VELOITUSPERUSTEET PER kpl 

Kontit, flatit, kasetit, trailerit ja muut vastaavat tavarat EUR/TEU/päivä  

1-7 vrk 2 euro 
8-14 vrk 3 euro 
15 vrk ja yli 5 euro 
 
Yli kuukauden varastoinnista sovittava erikseen 
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Projektilastit ja vastaavat on sovittava etukäteen erikseen. 
 
Vuokrauksesta ja varastoinnista on aina sovittava etukäteen sataman kanssa ennen tavaran 
tai esineen varastoimista. Tavara on aina merkittävä huolitsijan tai omistajan nimellä tai 
merkillä.  
 
Satamalla on oikeus siirtää luvattomasti varastoitu tai jätetty tavara pois satama-alueelta 
 

 

INFRASTRUKTUURI- JA KULUNVALVONTAMAKSU 
 

Sisäministeriön asetuksen 480/2018 mukaan satama-alue on voimassa olevan lainsäädännön 
perusteella kulunvalvonnan piirissä, ja liikkuminen siellä on luvanvaraista. Valvonta koskee kaikkea 
alueelle menevää tai alueelta tulevaa liikennettä, sekä alueella liikkuvaa liikennettä. 
 
Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab:n kulunvalvontajärjestelmä on kytketty digitaaliseen 
hallintajärjestelmään ja satama-alueella toimivia yrityksiä ja palveluntarjoajia kehotetaan 
hyödyntämään sen ominaisuuksia vähentääkseen päästöjä ja kustannuksia sekä tehostamaan 
sataman toimintoja.  
 
Satama veloittaa infra- ja kulunvalvontamaksu per ajanjakso käyntimäärästä riippumatta. Veloitus 

koskee autorekisetrissä olevia ajoneuvoja jotka tuovat tai vievät tavaramaksuvelvollista tavaraa. 

Tämä maksu tulee asteittain voimaan 2023 alkaen sitä mukaan kun voimassa olevia kulkulupia 

uusitaan. Kulkuluvan hakija on velvollinen antamaan satamayhtiölle tarvittavat laskutustiedot ennen 

luvan myöntämistä. 

Yksittäiset kertakulkuluvat   1-7 päivää  20 € / lupa 

Yksittäiset vuosikulkuluvat  8-365 päivää  40 € / lupa 

Yrityskohtaiset luvat  1-365 päivää  80 € / 1-5 ajoneuvoa 

Satamassa pysyvästi tai väliaikaisesti työskenteleviltä, viranomaisilta, urakoitsijoilta ja 

yrityspartnereilta ei peritä infra- ja kulunvalvontamaksua. 

 

VESI JA SÄHKÖMAKSU 

 

Vesimaksu veloitetaan vesimäärän mukaisesti   5,00 € / m3 

Minimimaksu    50 € / kerta 

Ylityöaikana annetusta vedestä peritään lisäksi  60 € / tunti 

 

Sähkövirtamaksu    1 € / kwh 

Minimimaksu    100 € / vrk 
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SIIVOUSMAKSU 
Siivouksesta veloitetaan siivouksen aiheuttajatahoa syntyneiden kustannuksien mukaan 

 

YLEISPALVELUMAKSU 
Muista ei listatuista palveluista peritään tuntiperusteinen yleistaksa  75 € / alkava tunti 

 

RATAMAKSU 

Sataman rataverkolla saavat liikennöidä kaikki rautatieliikenteen harjoittajat. 
Rataverkon käytöstä ei peritä maksuja. 
Tavarankäsittelystä rautateitse satama-alueella on määritelty tarkemmin 
palvelupaikkakuvauksessa  
https://kaskistensatama.fi/rahtiliikenne-sujuvasti-satamaan/rautatieverkko/  

 

VAHINKOMAKSU 
Vahingon todistetusta aiheuttajasta veloitetaan vahingosta syntyneet todelliset kustannukset 
täysmääräisesti.  
Todisteeksi katsotaan silminnäkijä, kameravalvonta ja viranomaispäätös 
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