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Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä.

Helsingin Satama Oy:n satama-alueelle tulevan ja lähtevän tavaran sekä satama-alueelle saapu-
van ja sieltä lähtevän aluksen omistaja, haltija, edustaja tai muu satamamaksuista vastuullinen 
taho ja muutoin Helsingin Satama Oy:n palveluita käyttävä sitoutuu noudattamaan hinnastoa.

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitetta-
essa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain 
mukaan verollista.  
 
Mikäli arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus tulee muuttuvan tulkinnan johdosta takautuvaksi, 
edellytämme Helsingin Satama Oy:n palveluiden käyttäjän toimivan arvonlisäverolain 178 §:n 
mukaan. 

Laskun maksuaika 14 päivää.

Viivästyskorko lasketaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

Perimispalkkio 5,00 €.

YLEISET PERUSTEET

1 Tavaramaksu veloitetaan Helsingin sataman kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta  
 tavaraliikenteen maksutaulukon mukaisesti.

2 Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies tai   
 varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu.   
 Maksuvelvollisen on annettava Helsingin Satama Oy:lle maksun veloittamista varten   
 tarvittavat tiedot.

3 Tavaramaksut veloitetaan bruttopainon perusteella, jollei toisin ole ilmoitettu.

4 Joukkotavaraan (bulk) kuuluvat ne tavarat, jotka lastataan tai puretaan laivasta kahmaria,  
 elevaattoria, jotain muuta kuljetinta, putkistoa tai letkua käyttäen. Tällaisia tavaroita   
 kuljetetaan yleensä aluslasteittain ja niitä ovat mm. kivihiili, koksi, vilja, öljy ja hiekka.

5 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
  
 • matkustajien matkatavarat
  
 •  saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat  samoin kuin tuotteet, jotka   
 tuodaan torilla tai satamassa myytäviksi
  
 •  kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu  kuljetuksen apuvälineiksi ja   
 jotka eivät ole itsenäisiä  kauppatavaroita, lukuunottamatta Eteläsatamassa, Katajano-
 kalla ja Länsisatamassa kuljetettavat tyhjät ajoneuvoyksiköt.

TAVARAMAKSUT
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TAVARAMAKSUT TAVARAMAKSUT

1) Metsäteollisuustuotteet 
Raakapuu, puuhake, -hioke, sahatavara, sellu, paperi, pahvi, kartonki, 
jätepaperi ja puulevytavara:
HS-nimikkeet 
 44.01 
 44.03 
 44.06 - 44.13 
 47 
 48.01 - 48.11 
 48.18.10 - 48.18.30

Perusmetallit
Malmit, rikasteet, metalliromu, rauta, teräs ja epäjalot metallit (ei teokset):
HS-nimikkeet
 26
 72 
 73.01 - 73.07
 74.01 - 74.12
 75.01 - 75.07
 76.01 - 76.09
 78.01 - 78.04
 79.01 - 79.05
 80.01 - 80.03

Tavaramaksu veloitetaan yleismaksun mukaan, mikäli kuljetettavaa kappaletavaraa ei laskutuk-
sessa pystytä jaottelemaan hinnaston maksuluokkiin tai suuryksikkö sisältää usean hintaluokan 
tavaraa.

Tavaramaksujen mahdolliset hyvitykset on pyydettävä Helsingin Satama Oy:ltä viimeistään 3 kk:n 
kuluttua kalenterivuoden päättymisestä.

Hyvityssumman pitää lisäksi olla haettavalta hyvitysjaksolta vähintään 250 euroa.

Konttiterminaalien terminaali-ilmoituksissa ilmoitettavat tavaramaksuluokat:

 23 Metsäteollisuus
 28 Perusmetallit (Portnet-ilmoituksessa 26)
 50 Muu tavara

€ tunnus € tunnus
Kappaletavaraliikenne TUONTI VIENTI
Yleismaksu

• ulkomaanliikenne 3,14 15503 3,14 25502
• kotimaanliikenne 3,14 35501 3,14 35501

Metsäteollisuustuotteet ja perusmetallit 1)

• ulkomaanliikenne 1,85 15511 1,85 25510
• kotimaanliikenne 1,85 35519 1,85 35519

Uudet alukset (ei manifestoidut), 
aluksen arvosta

• ulkomaanliikenne 0,10 % 15305 0,10 % 25304
• kotimaanliikenne 0,10 % 35303 0,10 % 35303

Eteläsatama, Katajanokka ja Länsisatama
Tyhjistä ajoneuvoyksiköistä 
(puoliperävaunut ja kuorma-autot yli 7 m)
veloitetaan €/yksikkö

• ulkomaanliikenne 12,80 15529 12,80 25528
• kotimaanliikenne 12,80 35527 12,80 35527

Joukkotavaraliikenne (suuryksiköimätön)

Hiekka ja sora
• ulkomaanliikenne 0,11 15602 0,11 25601
• kotimaanliikenne 0,11 35600 0,11 35600

Muut tavarat
• ulkomaanliikenne 1,04 15701 1,04 25700
• kotimaanliikenne 1,04 35709 1,04 35709

Vähin veloitus tavaraerältä
• ulkomaanliikenne 3,98 3,98
• kotimaanliikenne 3,98 3,98

TAVARALIIKENTEEN MAKSUTAULUKKO

Tavaramaksu on €/1 000 kg brutto, 
ellei hinnastossa toisin mainita
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YLEISET PERUSTEET

Helsingin Satama Oy:n satama-alueelle saapuvalta alukselta veloitetaan alusmaksua tämän hin-
naston mukaisesti.
 
1 Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu lasketaan   
 kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Mikäli nettovetoisuutta   
 osoittava luku on suurempi kuin 34 000, lasketaan alusmaksu käyttämällä lukua 34 000.
 
2 Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta nettovetoisuutta.

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

4 Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 3 vuorokautta (72 h) satama-alueella. Mikäli   
 alus saman vuorokauden aikana käy useammin kuin kerran satama-alueella, maksu  
 veloitetaan vain yhdeltä käynniltä. 

5 Maksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. 

6 Alusilmoitus on annettava Helsingin Satama Oy:lle heti aluksen saapumisen ja lähdön   
 jälkeen, ellei toisin sovita.

7 Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen vahvistettujen alusjätemaksujen 
 mukaisesti.

8 Alusrekisteriin merkitty alustyyppi ei aina määritä aluksen maksuluokkaa, vaan 
 maksu luokka määritetään mm. sen mukaan, kuljettaako  alus pääasiassa rahtia vai 
 matkustajia.

 

ALUSMAKSUT ALUSMAKSUT

PÄÄASIASSA RAHTIA KULJETTAVAT ALUKSET
€ tunnus

1 Tämän maksuluokan aluksesta veloitetaan sadan (100) 
 nettovetoisuuden mittayksiköltä 38,40 15115
 Hinaaja/proomu -yhdistelmästä veloitetaan yhdistelmän
 yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.
 Vähin veloitus 221,50

2  Yksityistä laituria käyttävästä aluksesta ja ponttonista
 veloitetaan sadan (100) nettovetoisuuden mittayksiköltä 19,25 17111
 Vähin veloitus 110,75

3 Aluksille myönnetään alennusta seuraavasti:
 mikäli yhden varustamon tai markkinointiyhtiön liikenteessä 
 olevien alusten veloitettujen nettovetoisuuksien määrä  
 kalenterivuoden ensimmäisellä tai toisella puoliskolla on
 – yli 100 000 nt, alennus on jaksolta 2 %
 – yli 200 000 nt, alennus on jaksolta 4 %
 – yli 400 000 nt, alennus on jaksolta 8 %
 – yli 800 000 nt, alennus on jaksolta 10 %
Alennus annetaan hyvityksenä puolivuosittain jakson  päätyttyä.

PÄÄASIASSA MATKUSTAJIA KULJETTAVAT ALUKSET

Tämän maksuluokan aluksesta, joka ylläpitää säännöllistä 
linjaliikennettä julkistetun aikataulun mukaisesti yhtäjaksoisesti 
vähintään kolmen kuukauden ajan, veloitetaan sadan (100) netto-
vetoisuuden mittayksiköltä:

A  Ryhmän I terminaalilaitureissa

Laituripaikat
LJ7 ja LJ8 (Länsiterminaali 2) 23,95 15834

Laituripaikat
EO1, EO2 (Olympiaterminaali)
EMA, EMB (Makasiiniterminaali)
EK6, EK7 (Katajanokan terminaali)
LJ3, LJ4, LJ5, LJ6  (Länsiterminaali 1) 23,05 15818

Vähin veloitus 121,85

B  Muissa kuin ryhmän I laitureissa
20,15 15255

Vähin veloitus 190,10
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ALUSMAKSUT 

Muita tämän maksuluokan aluksia veloitetaan sadan (100) 
nettovetoisuuden mittayksiköltä: € tunnus

Ryhmän I terminaalilaitureissa (samat kuin edellä ryhmässä A)
31,00 15867

Vähin veloitus 123,10

Muissa kuin ryhmän I laitureissa (samat kuin edellä ryhmässä B)

20,15 15214
Vähin veloitus 190,10

TELAKALLA RAKENNETUT TAI KORJATTAVAT ALUKSET

Mikäli aluksesta ei veloiteta tavaramaksua, siitä veloitetaan 
alusmaksu hinnaston mukaisesti. Aluksesta veloitetaan vain yksi 
maksu, vaikka käynti kestäisi yli 3 vuorokautta.

HUOLTOKÄYNNIT

Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy 
satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten, veloitetaan
aluksen nettovetoisuuden sadalta (100) mittayksiköltä 19,25 15800
Vähin veloitus 110,75

Aluksen käyttämät palvelut veloitetaan syntyneiden kustannusten 
mukaan

Huviveneestä tai jahdista, joka käy satunnaisesti satama-alueella, 
veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti, €/vrk:

15-35 m 46,00 65110
36-70 m 86,00 65151
71-100 m 102,00 65177
yli 100 m 152,00 65193

 0-15 m 67,00 65201
16-30 m 84,00 65219
31-60 m 295,00 65227
61-90 m 560,00 65235
91-120 m 815,00 65243
yli 120 m 840,00 65300

Pakkahuoneen laiturivuokra on kuitenkin vähintään 235,00 65250

Aluksen käyttämät palvelut veloitetaan syntyneiden kustannusten 
mukaan

ALUSMAKSUT 

MUUT ALUSKÄYNNIT 

EI KAUPALLISET ALUKSET
 
Ei kaupallisesta aluksesta (esim. valtion aluksesta), joka käy 
satunnaisesti satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden 
mukaan seuraavasti. €/vrk
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MATKUSTAJAMAKSUT

Matkustajia kuljettavalta alukselta, jonka liikennöintiin Helsingin € tunnus
Satama Oy osoittaa käytettäväksi matkustajaterminaalia (termi-
naali, liikennöintialueet yms.), veloitetaan saapuvasta ja lähtevästä 
matkustajasta matkustajamaksua.

 • ulkomaanliikenne 1,97 18119
 • kotimaanliikenne 1,97 18127

Mikäli aluksen liikennöintiin ei liity terminaalin käyttöä, veloitetaan 
matkustajamaksu 40 % alennettuna. 1,182 18135

Matkustajaterminaalit ovat auki alusten vahvistettujen aikataulu-
jen mukaisesti. Muuna aikana tehtävä työ on ylityötä, josta veloite-
taan tuntityömaksujen mukaan (ks. sivu 19, tuntityö). 18002

Maksua ei veloiteta

1 Kuorma- ja linja-autojen kuljettajista.

2 Henkilöistä, jotka viranomaisen siihen asianmukaisesti 
 määrääminä ovat aluksella tarkastaakseen tai valvoakseen sen laitteiden toimintaa.

3 Aluksen miehistöstä tai vastaavista, joiden matka liittyy toimen hoitamiseen (siirtomiehistö).

ALUSJÄTEMAKSUT
KIINTEÄ JÄTE JA KONEHUONEESTA PERÄISIN OLEVA 
ÖLJYINEN JÄTE SEKÄ JÄTEVESI

PÄÄASIASSA RAHTIA KULJETTAVAT ALUKSET

€ tunnus

Alusjätemaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden
sadalta (100) mittayksiköltä 12,98 19000

Vähimmäismaksu aluksen käynniltä on 239,00 € ja korkein  
2 990,00 €. 

PÄÄASIASSA MATKUSTAJIA KULJETTAVAT ALUKSET

Alusjätemaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden
sadalta (100) mittayksiköltä 16,26 19075

Vähimmäismaksu aluksen käynniltä on 300,00 € ja korkein  
3 800,00 €.  

Jäteveden (asumajätevesi) tyhjentämisestä sataman viemäriverk-
koon ei veloiteta erikseen. Mikäli aluksen pumppaama jätevesi 
luokitellaan teollisuusjätevedeksi, määritellään velotettava 
jätemaksu erikseen.     19026

Pääasiassa matkustajia kuljettaville aluksille myönnetään alusjä-
temaksusta 20 %:n alennus, mikäli alus tyhjentää asumajäteve-
tensä sataman viemäriverkkoon. 13,01 19083

Vähimmäismaksu aluksen käynniltä on 243,00 € ja korkein  
3 070,00 €. 

Alusjätemaksu sis. ko. jätteiden vastaanoton ja käsittelyn/hävityksen.

Aluksen, joka käyttää sataman jätteiden vastaanottopalvelua, 
on ilmoitettava tästä satamalle vähintään 24 tuntia ennen 
satamaan saapumista. Ilmoituksesta on käytävä ilmi jätelajit ja 
-määrät sekä jäteöljytankkien tilavuus ja lähtösatama.

Alusjätemaksua ei veloiteta aluksilta, jotka Liikenteen turvalli-
suusvirasto TraFi on vapauttanut öljyisten ja kiinteiden jätteiden 
jättöpakosta.

Mikäli alusjätemaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, 
Helsingin Satama Oy:llä on oikeus toimittaa jäte edelleen käsitel-
täväksi/hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun.
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MUU JÄTE

Aluksen satamaan jättämän muun jätteen (esim. rikkipesurissa 
syntyvä jäte) vastaanotosta ja käsittelystä veloitetaan syntyneiden
kustannusten perusteella. 19018

Odotusaika
Jätteet noudetaan lähtökohtaisesti heti aluksen saavuttua 
satamaan tai aluksen ilmoittamana ajankohtana. Alusjätemaksu 
sisältää kuljetuksen osalta lastausaikaa 4 h. Ylimenevältä ajalta 
peritään lisämaksua 75,35 €/alkava tunti. 19091

ALUSJÄTEMAKSUT ALUSTEN KIINNITYS JA IRROTUS

Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku.
Aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta veloitetaan seuraavasti: € tunnus

YLEISMAKSU

Aluksen nettovetoisuus
1 - 3000 76,15 20115

3001 - 7500 210,45 20156
     yli   7500 361,35 20198

Maksut veloitetaan erikseen kiinnittämisestä ja irrottamisesta.

Yölisä
Klo 24.00 - 05.00 välisenä aikana veloitetaan maksu 50 % korotet-
tuna. Korotuksen määrä:

1 - 3000 38,08 20511
 3001 - 7500 105,23 20529
     yli     7500 180,68 20537

PÄÄASIASSA MATKUSTAJIA KULJETTAVAT ALUKSET

Aluksesta veloitetaan seuraavan taulukon mukaan, mikäli aluksen 
nettovetoisuus on suurempi kuin 19 mittayksikköä ja alus liikennöi 
julkistetun aikataulun mukaan vähintään kolmen kuukauden aika-
na säännöllistä liikennettä vähintään yhden vuoron kuukaudessa. 

Aluksen nettovetoisuus
1 - 3000 45,65 20719

 3001 - 7500 126,25 20750
7501 - 15000 216,85 20792

yli    15000 222,50 20776

Yölisä
Klo 23.00 - 06.00 välisenä aikana veloitetaan maksu 30 % korotettuna. 
Korotuksen määrä:

1 - 3000 13,70 22111
3001 - 7500 37,88 22137
7501 - 15000 65,06 22152

yli    15000 66,75 22178
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VEDENMYYNTI

€ tunnus
Vedenmyynti sataman vesiposteista
HSY:n voimassa oleva veden käyttömaksu, johon lisätään 10 % 
kattamaan sataman verkoston ylläpitokustannuksia. Lisäksi veloi-
tetaan palvelumaksua 1,50 €/m3. 24117

Aluksille, jotka ovat säännöllisessä linjaliikenteessä, voidaan 
antaa lupa ottaa itse vettä sataman vesiposteista. Aluksilta, joilla 
on lupa itse ottaa vettä, veloitetaan HSY:n voimassa oleva veden 
käyttömaksu, johon lisätään 10 % kattamaan sataman verkoston 
ylläpitokustannuksia. 24216

Vähin veloitus 17,20

TILAPÄISKULUTTAJA € tunnus

Tilapäiskuluttaja on asiakas, joka käyttää sähköä samassa koh-
teessa kerrallaan enintään 30 päivän ajan.

Energiamaksu
Tilapäiskuluttajilta veloitettavan sähkövirran kulutusmaksu on 
Helen Oy:n yleissähkön mukainen hinta 20 % korotuksin. 39115

Kytkentämaksu kerralta
Varsinaisena työaikana ma - pe klo 07.00 - 16.00 42,75 39214
Muuna aikana 66,35 39230

Kun asentaja varsinaisen työajan ulkopuolisena aikana kutsutaan 
työpaikalle, veloitetaan ylityötunnit - vähennettynä kytkentämak-
suun sisältyvällä yhdellä tunnilla - tuntityömaksujen mukaisesti 
(ks. sivu 18). 
Lisäksi veloitetaan todelliset matkakustannukset 39008

PITKÄAIKAISKULUTTAJA

Pitkäaikaiskuluttaja on asiakas, joka käyttää sähköä samassa 
kohteessa kerrallaan yli 30 vuorokauden ajan.

Pitkäaikaiskuluttajille myytävästä sähkövirrasta veloitetaan 
kulloinkin voimassa olevien Helen Oy:n sähkönmyyntihintojen 
mukaisesti, kytkentämaksuna kuitenkin vähintään edellä mainittu 
kytkentämaksu. 39537

MUUT EHDOT

Sähköntoimituksessa noudatetaan Helen Oy:n voimassa olevia 
yleisiä sähköntoimitusehtoja.

Sähkönkuluttajaksi pyrkivän tulee sopia asiasta hyvissä ajoin 
Helsingin Satama Oy:n kanssa ja tehdä sähkönostosopimus 
välittömästi kulutuksen alkaessa. Kuluttajan, joka haluaa lopettaa 
sähkönkäytön, on ilmoitettava siitä Helsingin Satama Oy:n sähkö-
työyksikölle hyvissä ajoin.

Vähin veloitus 17,20

SÄHKÖNMYYNTI



1716

YKSIKKÖLIIKENNE

VUOSAAREN SATAMA € tunnus
A  Kentillä säilytettävät yksiköt, € TEU/vrk

A1 Täydet kontit ja flatit

Säilytysaika 1 - 4 vuorokautta 0,00
5 - 8 vuorokautta 0,52 42432
9 - 16 vuorokautta 5,02 42457
17 - 31 vuorokautta 5,97 42473
yli 31 vuorokautta 7,18 42465

Yksikön säilytysaikaan lasketaan kentälle tulopäivä sekä kentältä 
poisvientipäivä.

A2 Tyhjät kontit ja flatit
Säilytysaika 1 - 4 vuorokautta 0,00

1 - 14 vuorokautta 3,29 44115
1 - 30 vuorokautta 4,74 44131
1 - 45 vuorokautta 5,75 44156
yli 45 vuorokautta 7,10 44172

Yksikön säilytysaikaan lasketaan kentälle tulopäivä sekä kentältä 
poisvientipäivä.

A3 Perävaunut (semi-trailerit), yhdistelmäkuorma-autot, vaihtolavat, 
yms. (esim. autot, muut ajoneuvot, veneet, koneet ja laitteet)

Säilytysaika 1 - 3 vuorokautta 0,00
1 - 4 vuorokautta 3,16 42929
1 - 6 vuorokautta 4,06 42960
1 - 8 vuorokautta 4,74 42937
1 - 12 vuorokautta 6,08 42945
yli 12 vuorokautta 7,43 42952

Yksikön säilytysaikaan lasketaan kentälle tulopäivä sekä kentältä 
poisvientipäivä.
TEU-mitoitus: katso sivu 18, muut ehdot

Luvatta varastoidut yksiköt 11,15 45393

B  Vaarallisia aineita sisältävät yksiköt kentällä
 Luokiteltu IMDG-, ADR- tai RID-sopi muksen mukaan.
 Maksu kentällä, €/TEU/vrk 1 vuorokausi 0,00

2 - 3 vuorokautta 13,05 42739
4 - 7 vuorokautta 43,52 42754
8 - 14 vuorokautta 54,40 42671
yli 14 vuorokautta 67,45 42788

ETELÄSATAMA, KATAJANOKKA JA LÄNSISATAMA

Kentillä säilytettävät täydet ja tyhjät yksiköt €/TEU/vrk
Säilytysaika
1 vuorokausi 0,00
1 - 3 vuorokautta 6,15 44859
1 - 6 vuorokautta ja yli 6 vuorokautta 9,23 44875

Vähin veloitus 17,20 44990

Yksikön säilytysaikaan lasketaan kentälle tulopäivä sekä kentältä 
poisvientipäivä.

Vaarallisia aineita sisältävät yksiköt

Luokiteltu IMDG-, ADR- tai RID-sopimuksen mukaan.
Maksu veloitetaan sivun 16 kohdan B mukaisesti.

Lämpösäädellyt  yksiköt

Sähköenergia alkavalta vuorokaudelta 20,00 42150

YKSIKKÖLIIKENNE

Yksikön säilytysaikaan lasketaan kentälle tulopäivä sekä kentältä 
poisvientipäivä. € tunnus

Perävaunujen (trailereiden) säilytysmaksut viikonloppuna
Lauantaina tai sunnuntaina saapuneista yksiköistä, jotka viedään 
pois maanantaina, ei veloiteta säilytysmaksua; myöhemmin pois-
viedyt yksiköt veloitetaan koko ajalta.

C Alueiden vuokraus

Tyhjiä yksiköitä varten vuokrataan alueita €/m2/kk 1,74 44453
Tilapäinen vuokra-alueen ylitys €/m2/kk 4,12 44461
Alueiden vuokrausta (depotoiminta) voidaan tarvittaessa rajoittaa 
suhteuttamalla  alueet kunkin satamaoperaattorin terminaalin 
kautta kuljetettuihin lastiyksikkömääriin.

Muut tavarat
Lauttavaunut ym. lastinkäsittelyyn
käytettävät tarvikkeet €/m2/kk 1,98 44339
Ilman lupaa varastoidut tavarat €/m2/kk 22,31 44396
Projektilastien kenttävuokrista sovitaan erikseen.
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YKSIKKÖLIIKENNE

MUUT EHDOT

Tavaraan kohdistuvat maksut veloitetaan laskutustapahtumahet-
kellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti – riippumatta tavaran 
satamaan tulopäivästä.

Säilytysmaksuihin ja Länsi-, Etelä- ja Katajanokan satamien tyhjien 
ajoneuvoyksiköiden veloitukseen sovellettavia mittoja.

Kontit, flatit:

20’ tai alle = 1 TEU
yli 20’ - 30’ = 1,5  TEU
yli 30’ - 40’ = 2     TEU

yli 40’ - 50’ = 2,5  TEU
yli 50’ - 60’ = 3     TEU
yli 60’= 4     TEU

Ajoneuvot, koneet, laitteet:
Puoliperävaunut (semi-trailerit) = 2 TEU
Yhdistelmäkuorma-autot = 4 TEU

Muut:
6 m tai alle = 1 TEU
yli 6 m = 2 TEU

TUNTITYÖ

A 
Hinnastossa mainituista erillisistä työsuorituksista veloite- 
taan kustakin työhön osallistuvasta henkilöstä seuraavasti:

€ tunnus

Perustuntimaksu 42,80
  50 %:n tunnit 59,85
100 %:n tunnit  76,90
150 %:n tunnit  93,95
200 %:n tunnit  111,00

Työnjohdon osuus sisältyy em. hintoihin.

B 
Ylitöistä veloitetaan käsittelyhinnan lisäksi seuraavasti:

  50 %:n tunnit 17,10
100 %:n tunnit 34,20
150 %:n tunnit  51,30
200 %:n tunnit  68,40

Poikkeuksena on ylityöaikana suoritettu luovutuslaskenta, jolloin 
laskentamaksun lisäksi veloitetaan työsuorituksesta kohdan A 
mukaisesti.



20

PALVELUNUMEROT

YLEISET VAPAAPÄIVÄT

• Uudenvuoden päivä, 1.1. 
• Loppiainen, 6.1.
• Pitkäperjantai, 14.4. 
• Pääsiäispäivä, 16.4.
• 2. pääsiäispäivä, 17.4.
• Vapunpäivä, 1.5.
• Helatorstai, 25.5. 
• Helluntai, 4.6. 
• Juhannusaatto, 23.6.
• Juhannuspäivä, 24.6. 
• Pyhäinpäivä, 4.11.
• Itsenäisyyspäivä, 6.12. 
• Jouluaatto, 24.12.
• Joulupäivä, 25.12.
• Tapaninpäivä, 26.12.

PALVELUNUMEROT

Ma - pe  klo 6.00 - 22.30
 
Aluspalvelut
(irrotukset/kiinnitykset, vedenanto jne.)

• Eteläsatama, Katajanokka ja 
 Länsisatama 0500 469 405

• Vuosaaren satama 
 Päivystys 24 h 040 129 3745
 Päivystys (vara) 040 657 3350

Ma - pe  klo 8.15 - 16.00

Yksikköliikenne 

• Eteläsatama, Katajanokka ja  
 Länsisatama 09 310 33841
• Vuosaaren satama 09 310 33844

Sähkönmyynti

Eteläsatama ja Katajanokka 09 310 33600
Vuosaaren satama 0400 706 126

Laskutus

• Tuonti- ja vientitavaramaksut 09 310 33643
• Alusmaksut 09 310 33602
• Sopimusvuokrat 09 310 33643

Vaihde 09 310 1621

Helsingin satama
PL 197 (Olympiaranta 3)
00141 HELSINKI 
Tel. +358 9 310 1621

www.portofhelsinki.fi


