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Hinnasto on voimassa 31.12.2022 asti.

HangonSatama Oypidättääoikeuden hinnanmuutok-
siin.

Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia.
Arvonlisäverottomiinhintoihin lisätään veloitettaessa
kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan
mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan
verollista ja/taiviranomaistenantamapäätös niin edel-
lyttää.

Viivästyskorko, jonka peruste lasketaan korkolain 3
§:n 2momentinmukaisesti.
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Tavaramaksut

Yleismaksu 2,83 2,83

YLEISMAKSUSTA POIKKEAVAT:

Transito-autot 4,71 4,71

Rauta, teräs, kivi, epäjalotmetallit(ei teokset).
TullitariffinHS-nimikkeistö: 72 (ei72.04),73.01 – 07, 74.01 – 12 (ei74.04),
75.01 – 02,75.04– 07, 76.01, 76.03– 09,78.01, 78.03– 05,79.01, 79.03–
06, 80.01, 80.03–06

1,87 1,87

Sahaamaton ja sahattupuutavara 0,75 €/m3 0,75 €/m3

Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, paperi, paperituotteet,pahvi, vaneri, muut
puuraaka-ainelevyt (MKH:n nimikkeet20-24) 1 ,13 1 ,13

Autot(max18,45 €/kpl) 9,59 9,59

Joukkotavaraliikenne (suuryksiköimätön) 1 ,14 1 ,14

Laskutuslisä lisätään laskuihin joiden loppusummaonalle 10,00€.Laskutuslisä tuleeolemaan8,00€/lasku.

Yleiset perusteet
1 §
Tavaramaksu veloitetaan tämän taksan maksutaulukkojen
mukaisesti vesitseHangonsatamankauttakuljetettavasta tava-
rasta.

2 §
Maksunon velvollinen suorittamaantavarankotimainen hal-
tija, aluksen asiamiestai varustamotai tavarastakuljetuksen
aikanavastaava,jollei toisin oleerikseensovittu. Maksuvelvol-
lisen on annettava satamalaitokselle maksun veloittamista
vartentarvittavat tiedot.

3 §
Tavaramaksuveloitetaanbruttopainonperusteella, jollei tak-
sassaoletoisin ilmoitettu.

4 §
Tavaramaksusta ovatvapaatseuraavattavarat:

> takavarikoitutavara,

>matkustajienmatka-jamuuttotavarat,
diplomaattitavarat,

> hätäsatamassakorjattavanaolevastaaluksestapuretut
tavarat, jotkalastataansiihen takaisin, mikäli tämä
toimenpide tapahtuuyhdenvuoden kuluessa tavaran
purkaamisesta,

> aluksenomaankäyttöönhankitut tarvikkeet jamuona

> kontit, lavat jamuut kuljetusalustat, jotkaontarkoitettu
kuljetuksenapuvälineiksi, ja jotkaeivätoleitsenäisiä
kauppatavaroita.
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Alusmaksut

1 § Yleiset perusteet
Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu
Hangon kaupungin satama-alueelle veloitetaan alusmaksu
tämäntaksanmukaisesti.

1. Silloin kun alusmaksunveloitusperusteena on nettovetoi-
suus, lasketaanmaksutaluksenmittakirjan nettovetoisuuden
mukaantäysiltä nettotonneilta.

2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetäänsuu-
rinta käytössäollutta nettovetoisuutta.

3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai
asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksenmukaiset
ilmoitukset.

4. Alusmaksuoikeuttaa 7vuorokaudenyhtäjaksoiseenoleske-
luun satama-alueella tai satamanosanvälittömässä läheisyy-
dessäolevalla ankkurointipaikalla. Alusmaksuveloitetaanjokai-
sestaalkavasta7vuorokauden aikajaksosta.

5. Erityisestä syystä voidaan alusmaksu alentaa tai alus
vapauttaakokonaanalusmaksunmaksamisesta.

6.Aluksista, jotkapitävätHangonsatamaatukikohtanaan(troo-
larit, hinaajat, vesibussit,kotimaanmatkustajaaluksetym.)alus-
maksusovitaanerikseen.

7. HangonSatamaOypidättääoikeudenmäärittääaluslajin.

8.Alusten jätehuollostaveloitetaanmaksu erillisen jätehuolto-
taksanmukaan.

2 § Lastialukset
Lastialuksestaveloitetaan 0,36€/nt.

Vähinmaksuonkuitenkin 195,00€.

3 § Matkustaja-alukset
1. Matkustaja-aluksesta jayhdistetystärahti- jamatkustaja-aluk-
sesta, jokaottaatai jättäämatkustajia,veloitetaanmaksukuten
lastialuksistaonmäärätty.

2. Risteilyliikenteen aluksesta, joka matkustajia ottamattatai
jättämättäkäysatamassa,veloitetaan alusmaksu50%:lla alen-
nettuna.Josalus jää redille, onalennus75%. Vähinmaksuon
kuitenkin 159,78€.

4 § Matkustajamaksut
Ulkomaanliikenteesä olevalta matkustajia kuljettavalta aluk-
seltaveloitetaan saapuvastaja lähtevästämatkustajastamatkus-
tajamaksua 1,72 €.Mikäli alus jääsatamaantilapäisesti asunto-
käyttöön,veloitetaan matkustajasta1,72 € alkavalta vuorokau-
delta.

Maksuaeiveloiteta:

> Alle 12-vuotiaista lapsista

> Kuorma- ja linja-autojenkuljettajista

> Henkilöistä, jotkaviranomaistenmäärääminäovat
aluksella tarkastaakseentaivalvoakseensen laitteiden
toimintaa

> Aluksenmiehistöstätaivastaavista, joidenmatka liittyy
toimenhoitamiseen.

5 § Hinaajat
Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan
suurimmanpituudenmukaanseuraavasti:

> alle 15mpitkät49,06€

> 15-30mpitkät 93,99€

> yli 30mpitkät119,14€

Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen29§:n2kohdassa
tarkoitettuhinaaja-proomu-yhdistelmä,suoritetaanalusmaksu
yhdistelmänyhteenlasketunnettovetoisuudenmukaan.

6 § Huollon yms. aiheuttamat
käynnit
Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä
käysatama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoavartenveloi-
tetaan50% 2 §mukaisestamaksusta.Vähin maksu onkui-
tenkin 125,40€.

7 § Riisutut alukset
Riisuttujen ja varastonakäytettävienalusten alusmaksusovi-
taanerikseen varustamonjaHangonSatamankesken.

8 § Huvialukset
Vierailevat huvialuksetalkavalta vuorokaudelta:

> <20m25,50€ sis. alv

> >20m35,70€ sis. alv
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Jätehuoltomaksut

Talousjäte
Aluksistatulevatalousjäteon lajiteltava lajitteluohjeen mukaan. Kutakin jätelajia vartenon laiturillaomaastia. Talousjätemaksua
ei veloiteta aluksilta, jotka ovat sitoutuneetsopimuksinitse huolehtimaan jätteistään. Mikäli alus sopimuksenvastaisesti jättää
talousjätettä satamaan,veloitetaan alukselta/varustamoltalajittelemattoman jätteenmaksukerrottuna kahdella. Maksun perus-
teenaonaluksennettovetoisuutta osoittava luku. Jätehuoltomaksu lasketaankertomalla maksuyksikkönettovetoisuutta osoitta-
valla luvulla.

Jätehuoltomaksunaveloitetaan lastialukselta nettovetoisuudenmittayksiköltä:

> Lajitellut jätteet0,06€

> vähin maksuon53,55€/alus

> korkein maksuon122,55€/alus

Mikälialus jättää lajittelematonta jätettäveloitetaannettovetoisuudenmittayksiköltä:

> Lajittelemattomatjätteet0,09€

> vähinmaksuon115,90€/alus

> korkein maksuon312,00€/alus

Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden
vastaanottomaksu
Aluksenonannettavajäteilmoitus, merenkulkulaitoksen vahvistamankaavanmukaisesti, HangonSatamallevähintään24tuntia
ennensaapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, josmatka-aikaonalle 24tuntia. Maksuperitään
jokaiselta satamassakäyvältäalukselta riippumattasiitä, jättääköalussatamaanöljyistä jätettävai ei. Öljypitoisten jätteidenvastaa-
nottamisestaei kuitenkaanperitämaksuaniiltä aluksilta, jotkamerenkulkulaitos onvapauttanutalusjätteidenjättöpakosta.

Josjättöpakostavapautettualus haluaajättääöljypitoista jätettä satamaanveloitetaan syntyneetkustannuksettodellisten kustan-
nustenmukaanlisättynä sataman 20%yleiskustannuksella. Mikäli alus ei ole antanut jäteilmoitusta etukäteen ja sekuitenkin
haluaajättääöljypitoista jätettä, veloitetaansyntyneetkustannuksettodellisten kustannustenmukaan lisättynä sataman 20%yleis-
kustannuksella. Jos aluksenjättämienjätteidenmäärä ylittää jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaansyntyneet lisäkustan-
nuksettodellisten kustannustenmukaan lisättynä sataman 20%yleiskustannuksella.

Mikäli öljyisten jätteidenpumppausnopeus on laivasta johtuvastasyystä keskimäärinpienempikuin 2tonniatunnissa, veloitetaan
ylimääräinenpumppausaika todellisten kustannustenmukaan lisättynä sataman 20%yleiskululla. Mikäli öljyisten jätteidenpump-
paus viivästyyaluksestajohtuvastasyystä,satamaei vastaa alukselle syntyneistäviivästyskustannuksista.

Josedellämainitun aluksesta johtuvanviivästyksen takia alus joudutaansiirtämään toiseen laituriin pumppauksen jatkamista
varten,kaikista siirtokuluista vastaa alus/varustamo.

Öljyisten jätteiden vastaanottomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuudenmittayksiköltä 0,20€Korkein maksu on
880,00€.

Lastiperäiset jätteet ja ongelmajätteet
Aluksenlastiperäisistä jätteistä sekäpakokaasujenpesurijätteistä veloitetaansyntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisät-
tynäsataman 20%yleiskululla.
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Kiinnitysmaksut

0–1000nt 61,70 €x 2

1001–4000nt 133,06 €x2

4001–7000nt 204,42 €x2

7001–10000nt 306,64 €x2

10001–nt 318,22 €x 2

Nosturimaksut

71,35 €/h

6–10t

alle6tonnia

126,12 €/h

10–20t 165,85 €/h

20–30t 273,85 €/h

30–40t 356,78 €/h

yli 40t 445,46 €/h

Tuntiveloitus tapahtuu jokaisen tunnin aikana nostetun raskaimman kollin painonmukaan.

Yötyöstä klo 22.00-07.00peritään lisätyömaksua 42,25€/h. Pyhä- ja sunnuntaityöstä peritään lisätyömaksua67,40€/h

Sunnuntaityöksi luetaanmyöslauantaina ja pyhäpäiväaattonaklo 18.00-24.00 välisenä aikanatehtytyö.

Kontit 25,06€/kpl. Odotusaika 29,90€/h. Taksassaolevathinnateivätsisällä arvonlisäveroa.
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Varasto-, kenttä- ja konttivuokrat

Pervrk 0,10 €/m2

Perkk 0,90 €/m2

Pervuosi 8,30 €/m2

Satamissa olevien purkukenttien vuokra on 0,55
euroa/auto/kerta. Laskutus tapahtuu saapuvien manifestien
perusteella.Mikäli autojaei ole siirretty poispurkukentiltä10
päivänkuluessa, niin maksunouseeniiden autojenosalta0,45
euroon/auto/päivä.Automäärästäon ilmoitettava kun neovat
olleet 10päivääpurkukentällä ja jokapäiväsen jälkeen. Mikäli
ilmoitusvelvollisuus laiminlyödääntai todetaantehdynvirheel-
lisesti onmaksu10€/auto/päivämuunmaksunlisäksi.

Satama ei vastaaulkopuolisesta ilkivallasta, joka kohdistuu
satamanalueellaoleviin lastiyksiköihin niin autoihin, traile-
reihin, kontteihin taimuuhun lastiin. Satama ei vastaa tilan lop-
pumisestasatamanpurkukentillä vaansatamassatoimivien yri-
tyksienjatoimijoidentuleetehdätilaa purkukentillä uusille las-
teille.

Suuryksiköiden kunnonkuvaus
Suuryksiköiden kunnonkuvauspääportilla sisääntullessa jaulosmennessä.

Tarkastuspalvelusta Satama veloittaa:

> Trailerit 1,00€/kpl+alv.

> Kontit 0,50€/kpl+alv.

Tilatusta kuvapaketista(sisältää useamman kuvan)veloitetaan50 euroa+alv.

Satama ei vastaakuvien puuttumisestaesim. huollon, rikkoontumisen, päivityksentai jonkun muunsyynaiheuttamankatkon
aikanamuttaeimyöskään ota maksua vastaavalta ajalta.
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Vaarallisten aineiden säilytysmaksut
Säännönmukaan vaarallisia aineita ei saa säilyttää Hangon Satamassa vaan ne jatkavatmatkaansa vuorokauden sisällä.

Tästä poikkeavistakuljetuskäytännöistä ontiedusteltavaHangonSatamalta hyvissä ajoin etukäteen.

Saapumispäivältä ja sitä seuraavalta päivältäyksiköstä ei veloitetamaksua.

> Saapumispäivä0,00€

> Ensimmäinenvrk 0,00€

> Seuraavat2-3vrk 15,45€/vrk

> Seuraavat4–15vrk27,85€/vrk

> Tästä ylittävät vrk46,64€/vrk

Muut osto- ja välityspalvelut
Laskutetaan 12% syntyneiden kustannusten lisäksi käsittelylisänä.

Erikoiskuljetuslastien satamamaksut ja
määräykset
Jos laivattava/purettava yksikköeroaamitenkäänmitoiltaan japainoltaantavanomaisista kuljetusyksiköistä (erikoiskuljetus), tulee
toimijan pyytää satamanjohdoltaerikoiskuljetuslupaa ennen satamaan saapumista.

Lastista tuleepyytää erikseen tarjous satamamaksuista.Tarjous onpyydettävä satamanjohdolta hyvissä ajoin ennenlastin saapu-
mista satama-alueelle.
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Sähkömaksut

Kytkentämaksut
Virka-aikana(Ma-Pe07.00–17.00)

26,99€/kerta

Muinaaikoina

34,88€/kerta

Laivojen sähkö
Sähkönkulutuksestaja -siirrosta veloitetaanmittarin mukaan.
Lisäksi Hangonsatama laskuttaa sähköverkostonkäytöstä 20%
käyttömaksun, joka lasketaan edellä mainituista kustannuk-
sista.

Kiinteistöjen sähkö
Kiinteistöjen sähkönkulutuksesta ja -siirrosta sovitaan erikseen
tapauskohtaisesti.

Mittarimaksu
Mikäli alueella ei ole sähkömittaria,tulevatmittarista ja asen-
nuksestasyntyneet kustannukset tilaajan maksettavaksi.

Kulutuksestaveloitetaansataman sähköntoimittajan tilapäisku-
luttajien energiataksanmukaan. Hinnat tarkistetaan kaksi
kertaa vuodessa.

Sähköliittymän käyttö
kenttäalueella
14,47€/vrk.

Vesimaksut

4,49€m3kohti

Minimiveloitus 25,36€

Taksassa olevathinnateivätsisällä alv.
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