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PALVELUHINNASTO 2020 / RAUMAN SATAMA OY 

YLEISET KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT  
 
1. Käyttämällä Rauman Satama Oy:n palveluja tai toimimalla Rauman satamassa, 

toimija/asiakas sitoutuu tässä hinnastossa esitettyihin ehtoihin ja palvelumaksuihin. 
 

2. Rauman satamassa on noudatettava Rauman Satama Oy:n satamajärjestystä ja 
toiminnallista ympäristölupaa. 
 

3. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan 
lainsäädännön mukainen arvonlisävero. 
 

4. Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. 

 
5. Maksuehto on 14 pv netto. 

 
6. Viivästyneiden maksujen perinnästä huolehtii Rauman Satama Oy:n 

perintäkumppani ja siitä veloitetaan kumppanin hinnaston mukainen veloitus.  

 
7. Rauman Satama Oy:stä riippumaton laskun korjaus/uudelleenlaskutus 26,92 € / kpl. 

 
8. Tavaraa käsittelevät yritykset ovat velvollisia omalla kustannuksellaan suorittamaan 

kaikesta käsittelemästään tavarasta aiheutuvan siivouksen ja sen jätteen pois 
siirtämisen tai sen siivoamisesta tulee erikseen sopia Rauman Satama Oy:n kanssa.  
 

9. Mikäli sataman tai sataman osan turvatasoa joudutaan korottamaan 
normaalitasosta (ISPS määräysten taso 1) aluksesta tai tavaralähetyksestä (tai 
tavaran kuljetusyksiköstä) johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat 
kustannukset ensimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka 
velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen ja jälkimmäisessä tapauksessa 
täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on tavaramaksun suorittaminen. 
 

10. Hinnastonehtojen soveltamista koskevat riitaisuudet ratkaistaan, elleivät osapuolet 
voi keskenään sopia, Rauman Satama Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa. 
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PALVELUHINNASTO 2020 / RAUMAN SATAMA OY 

TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 
 

1. TAVARAMAKSU  
   
Yleiset perusteet 
1.1 Tavaramaksu on maksettava tämän hinnaston maksutaulukkojen mukaisesti vesitse 

Rauman sataman kautta tuodusta tai viedystä tavarasta. 
 
1.2 Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen maksamaan se, joka 

on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten, tavaran kotimainen haltija tai aluksen 
asiamies. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen 
antamaan Rauman Satama Oy:lle tarvittavat veloitustiedot. 

 
Tavaramaksujen veloitustietojen antaja vastaa tavaramaksutietojen 
oikeellisuudesta. Virheellisestä ilmoituksesta veloitetaan tavaramaksujen 
veloitustietojen antajalta ylimääräisinä laskutuskuluina 26,92 euroa 

  
1.3 Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei hinnastossa ole 

toisin määrätty. 
  
1.4 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. 
d) kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen 

apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita. 

Erityisen painavasta syystä voi Rauman Satama Oy myöntää helpotusta 
tavaramaksun maksamisessa tai vapauttaa siitä kokonaan. 

  
1.5 Tavarasta, joka pannaan yleiseen tai yksityiseen tullivarastoon, kannetaan 

tavaramaksu tavaraa varastoon pantaessa ja vapaavarastosta tavaraa otettaessa.  
 
1.6 Tavarasta, joka täysin samanlaisena jälleenlaivataan Rauman sataman kautta, 

voidaan Rauman Satama Oy:n harkinnan mukaan periä vain yksi tavaramaksu. 
 
1.7 Tavaramaksu on aina vähintään 15,85 € paitsi räjähteissä (LiVi:n nimike 37.2), jossa 

vähin maksu on 40,23 €. 
 
1.8 Rauman Satama Oy:n raiteiston käytöstä peritään ratamaksua 0,00 €/tonni.  
 
1.9 Mikäli sataman tai sataman osan turvatasoa joudutaan korottamaan 

normaalitasosta (ISPS määräysten taso 1) tavaralähetyksestä (tai tavaran 
kuljetusyksiköstä) johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat 
kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on tavaramaksun 
suorittaminen. 
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PALVELUHINNASTO 2020 / RAUMAN SATAMA OY 

TAVARALIIKENTEEN MAKSUTAULUKKO 
 

 
LiVi:n 
nimike 

 
MERKITYS 
 

 
Hinta / 
bruttopaino 
€ / t (jos ei 
mainittu 
muuta 
yksikköä) 

 
22, 24 - 27, 
31 - 35, 37 
(vain NaOH, 
biopolttoain
e ja 
lignosulfaatt
i),  
38 - 41, 44.1, 
45 

 
Jätepaperi, romu, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet (ei sahatavara), 
kuiva irtotavara, öljytuotteet, natriumhydroksidi, biopolttoaineet, 
lignosulfaatti sekä eräät kasvi- ja eläinkunnan tuotteet 
Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, vaneri, muut puuraaka-ainelevyt, muut 
puuteollisuustuotteet, rauta- ja muut malmit, rikasteet, romut, raakaöljy, öljytuotteet, 
natrium hydroksidi/caustic soda, kivihiili, koksi, turve, lannoitteet, raakamineraalit, 
kaoliini, sementti, kalkki, teolliset mineraalituotteet, vilja, tekninen tärkkelys, 
sokerijuurikas, eläinten rehu, öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat 
 

 
1,16 

 
20-21 

 
Sahattu ja sahaamaton puutavara 
 

 
0,59 €/k-m3 

 
23, 28 (ei 
teokset) 

 
Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteet, metallit 
Paperi, paperituotteet, pahvi, metallit (ei teokset) 
 

 
1,39 

 
36, 37 

 
Kemianteollisuuden tuotteet 
Hiilikemikaalit, terva, muut kemianteollisuuden tuotteet 
 

 
1,99 

 
28 (teokset), 
29 - 30, 42 - 
44, 46 - 55 

 
Muut tavarat 
Muut tavarat sekä kuorma-autoissa ja niiden perävaunuissa tai konteissa kuljetettava 
tavara, ellei sisältöä ole eritelty. 
 

 
2,25 

  
Maksu suuryksiköltä 
Suuryksiköissä kuljetettavasta tavarasta voidaan tavaramaksu periä asiakkaan 
pyynnöstä myös kokonaishintana suuryksikköä kohden. Tällöin sisältöä ei tarvitse 
eritellä tavaramaksun määräämistä varten. Tätä kohtaa voidaan soveltaa konteissa, 
perävaunuissa ja kuorma-autoissa kuljetettavaan tavaraan, ei kuitenkaan räjähteisiin 
(LiVi 37.2). 
 

 
36,57 € 

 
56 

 
Alukset 
Rauman telakoilla vesille lasketut, tilaajalle luovutetut alukset (tai aluksen osat) ja 
alukset (tai aluksen osat), jotka viedään Rauman satamasta muuhun satamaan 
varustelua/tulliselvitystä/luovutusta varten 
 

 
Hinta  
arvon 
perusteella: 
0,08 % 
arvosta 
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Tavaramaksutaulukoiden ja HS-nimikkeiden välinen yhteys 

 
LiVi:n NIMIKE SELITE HS-NIMIKE 
 20  Sahaamaton puutavara  44.01, 44.03-04 
 21  Sahattu puutavara  44.06-07, 44.09 
 22  Selluloosa, puuhioke, jätepaperi  47 
 23  Paperi, paperituotteet, pahvi  48 
 24  Vaneri, muut puuraaka-ainelevyt  44.10-13 
 25  Muut puuteollisuustuotteet  44.05, 44.08, 44.14-21 
 26  Rautamalmi, rikaste, romu  26.01-02, 26.18-19, 72.04 
 27  Muu malmi, rikaste, romu  26.03-17, 26.20-21, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 80.02 
 28  Muut metallit, metalliteokset  73.08-26, 74.13-19, 75.08, 76.10-16, 78.06, 79.07, 80.07, 

81 
    28.1  Rauta, teräs, epäjalot metallit  72(ei 72.04), 73.01-07, 74.01-12(ei 74.04), 75.01-02, 75.04-

07 
   (ei teokset)  76.01, 76.03-09, 78.01, 78.03-05, 79.01, 79.03-06, 80.01, 

80.03-06 
 29  Koneet, laitteet, kuljetusvälineet  84-86, 87.12-16, 88-93 (ei 89) 
    29.1  Uudet moottoriajoneuvot  87.01-07, 87.09-11 
 30  Muut metallituotteet  82-83 
 31  Raakaöljy  27.09 
 32  Öljytuotteet  27.10-15 
 33  Kivihiili, koksi  27.01-02, 27.04 
 34  Polttoturve  27.03 
 35  Lannoitteet  25.10, 31 
 36  Hiilikemikaalit, terva  27.05-08, 29 
 37  Muut kemianteollisuuden tuotteet  28 (muut kuin LiVi:n nimikkeessä 37.1), 30, 32-38  ei 36 (ei 

35.05.10.00), 39.01-14, 22.07.20 
 37  Natriumhydroksidi  28.15.11 ja 28.15.12 
    37.1  Muoviraaka-aineet  28 soveltuvasti 
    37.2  Räjähteet  36 
 38  Raakamineraalit, kaoliini  25.01-09, 25.11-21, 25.24-30 
 39  Sementti, kalkki, teolliset 

mineraalituotteet 
 25.22-23, 68, 69.01-03 

 40  Vilja, tekninen tärkkelys  10, 35.05.10.00 
 41  Sokerijuurikas  12.12 
 42  Tuoreet hedelmät, vihannekset, perunat  7, 8 
 43  Elävät eläimet  1 
 44  Ruoka-aineet  2-4, 9, 11, 12.13-14, 16-22 (ei 17.01, 17.07, 21.02.20, 

22.07.20, 24 
    44.1  Eläinten rehu  5.04, 5.06, 5.08, 5.11, 21.02.20, 23 
 45  Öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat  12.01-11, 15 
 46  Tekstiiliraaka-aineet, vuodat, kumit  5 (ei 5.04, 5.06, 5.08, 5.11), 13-14, 40.01-06, 41, 50.01-03, 

51.01-05, 52.01-03, 53.01-05, 55.01-07 
 47  Nahat, tekstiilit, vaatteet, jalkineet  42, 43, 50.04-07, 51.06-13, 52.04-12, 53.06-11, 54, 55.08-

16, 56-67 
 48  Lasi, keramiikkatuotteet  69.04-14, 70 
 49  Muut teollisuustuotteet  39.15-26, 40.07-17, 44.02, 45-46, 49, 94-96 
 50  Muu erittelemätön tavara   
 51  Sekalaiset tuotteet  6, 17.01, 71, 97 
 54  Autojen osat kotimaiseen valmistukseen  87.08 
 56  Alukset ja veneet  89 
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2. AUTOVAAKAMAKSU 
 
Yleiset perusteet 

 
2.1 Kertapunnitus (ajoneuvon massan toteaminen) 15,00 €.  
 
2.2 Joukko- ja normaalipunnitus lastitonnilta 0,30 €. 
 
2.3  Autovaakamaksu on aina vähintään 15,00 € 
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ALUSPALVELUT 
 

3. ALUSMAKSU JA LAITURIPAIKKOJEN KÄYTTÖ 
 
Yleiset käyttöehdot ja perusteet 

  
3.1 Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava Rauman Satama Oy:n osoittamaan 

paikkaan eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää toiseen paikkaan.  
 

3.2 Pääperiaatteena laituripaikkoja osoitettaessa pidetään sitä, että aluksilla on 
oikeus saada laituripaikka siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat satama-alueelle.  

 
3.3 Rauman Satama Oy:n päätöksellä tai erityisellä muulla sopimuksella voidaan 

tästä kuitenkin poiketa siten, että tietylle alukselle, linjalle tai liikenteelle 
annetaan etuoikeus tiettyihin laituripaikkoihin. 

 
3.4 Mikäli alus halutaan sijoittaa tiettyyn laituripaikkaan, tulee asiasta neuvotella 

Rauman Satama Oy:n kanssa. Mikäli alukselle halutaan erityissyistä varata tietty 
laituripaikka, aluksen tai aluksen edustajan tulee tehdä varaus Rauman Satama 
Oy:n satamavalvontaan hyvissä ajoin ennen arvioitua saapumisaikaa. Rauman 
Satama Oy vahvistaa varauksen ja sen alkamis- ja päättymisajan, tämän jälkeen 
varaus on sitova. Varausta voidaan muuttaa, mikäli laituripaikkaan ei ole muita 
varauksia. Varaus voidaan perua kustannuksitta viimeistään 24 tuntia ennen 
varauksen alkamista. 

 
3.5 Varaus katsotaan päättyneeksi, kun alus lähtee satamasta tai viimeistään 

ilmoitettuna päättymisaikana. Varatun ajan umpeuduttua alus on tarvittaessa 
sataman käskystä siirrettävä toiseen laituriin. 

 
3.6 Varatusta laituripaikasta peritään normaalin palveluhinnaston mukainen 

alusmaksu. Kokonaan käyttämättä jätetystä laituripaikan varauksesta peritään 
Rauman Satama Oy:n harkinnan mukaan peruutusmaksu, joka on 528,00 euroa. 
Peruutusmaksua ei kuitenkaan peritä, jos alus joutuu huonon sään tai muun 
pakottavan syyn vuoksi jäämään satama-alueen ulkopuolelle tai laituriin.  

 
3.7 Mikäli myöhästyminen aiheuttaa päällekkäisyyksiä tilauksissa, on Rauman Satama 

Oy:llä oikeus järjestellä laiturien käyttö parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 
3.8 Rauman Satama Oy:n hallinnoimalle satama-alueelle saapuvalta tai sen kautta 

kulkevalta kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta veloitetaan alusmaksua 
tämän hinnaston mukaisesti. Laituripaikat määrätään Rauman Satama Oy:n 
laituripaikkojen käyttöehtojen mukaisesti. 

 
3.9 Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu 

lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. 
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3.10 Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen 
tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 

 
3.11 Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella/redillä.  

Hinaajien satamassa viipymisajasta ja asuntokäytössä olevan matkustaja-aluksen 
maksusta sovitaan Rauman Satama Oy:n kanssa erikseen. 

 
3.12 Maksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Rauman Satama Oy:llä on 

oikeus myös muusta erityisestä syystä vapauttaa alus maksusta. 

 
3.13 Aluksista, jotka pitävät Rauman satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, 

vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset yms.) sekä huvialuksesta veloitetaan 
alusmaksu erikseen vahvistetun laiturimaksun mukaisesti. 

 
3.14 Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen vahvistettujen jätehuoltomaksujen 

mukaisesti. 

 
3.15 Mikäli sataman tai sataman osan turvatasoa joudutaan korottamaan 

normaalitasosta (ISPS määräysten taso 1) aluksesta johtuvasta syystä, peritään 
turvatason nostosta johtuvat kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka 
velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen  

 
3.16 Viranomaiskäytössä olevilta ja Meripelastusseuran aluksilta ei peritä alusmaksua. 

Käytetyistä palveluista peritään hinnaston mukaiset maksut. Viranomaiskäytössä 
oleviksi aluksiksi katsotaan Puolustusvoimien, Suomen Ympäristökeskuksen, 
Rajavartiolaitoksen, pelastuslaitoksen, Tullin ja Poliisin alukset sekä Liikenneviraston 
ja Rauman Satama Oy:n tehtävissä olevat jäänmurtajat. 

 
3.17 Laitureiden talvikunnossapito sekä satama-altaiden jäänmurto hoidetaan alusten 

ilmoittamien lähtö- ja tuloaikojen perusteella. 

Hinnat 
 

3.18 Lasti- tai matkustaja-aluksesta sekä proomuista ja ponttoneista kotimaan tai 
ulkomaan liikenteessä, veloitetaan nettovetoisuuden mittayksiköltä: 0,53 €  
 
Vähin veloitus 236,59 € 

3.19 Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai 
jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna 

 
3.20  Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden 

mukaan seuraavasti: 
 

Alle 15 m pitkät 53,36 € 
15–30 m pitkät 95,09 € 
Yli 30 m pitkät 126,72 € 
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3.21 Mikäli telakalla käyvästä, rakennettavasta tai korjattavasta aluksesta ei veloiteta 
tavaramaksua, se maksaa alusmaksua tämän hinnaston kohdan 3.18 mukaisesti. 
Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta.  

 
 Telakalla tukikohtaa pitävistä aluksista veloitetaan alusmaksua Rauman Satama Oy:n 

kanssa erikseen sovitun mukaisesti. Tällaisista aluksista tulee tehdä erillinen sopimus 
Rauman Satama Oy:n kanssa. 

 
3.22 Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella 

huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 50 % kohdan 3.18 mukaisista 
maksuista. Mikäli huoltokäynti kestää yli 14 vuorokautta, seuraavat 4 viikkoa 
veloitetaan kohdan 3.18 mukaisesti. Mikäli käynti kestää yli 6 viikkoa, ylimenevän 
ajan veloitettava hinta tulee sopia Rauman Satama Oy:n kanssa etukäteen. Mikäli 
huoltokäynnillä olevaa alusta joudutaan siirtämään Rauman Satama Oy:n 
määräyksestä, vastaa alus kaikista aiheutuneista kustannuksista. 

 
 Vähin veloitus 116,55 € 
 
3.23 Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen 

varustamon ja Rauman Satama Oy:n välillä. 
 
3.24 Säännöllisessä aikataulunmukaisessa reittiliikenteessä oleville aluksille myönnetään 

10 %:n tai 30%:n alennus alusmaksuista. Alennus myönnetään nimetylle alukselle 
varustamon pyynnöstä seuraavasti: 

 
 10% alennus myönnetään aikataulunmukaiselle säännölliselle liikenteelle, jossa alus 

liikennöi toistuvasti aikataulun tai etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti 
nimettyjen satamien välillä ja käy vähintään kerran kolmessa viikossa Rauman 
satamassa.   

 
 30% alennus myönnetään aikataulunmukaiselle säännölliselle liikenteelle, jossa alus 

liikennöi toistuvasti aikataulun tai etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti 
nimettyjen satamien välillä ja käy vähintään kolme kertaa viikossa Rauman 
satamassa. 

 
 Varustamon tulee tehdä reittiliikenteen alennuspyyntö hyvissä ajoin ennen 

liikenteen aloittamista. Harkinnan mukaan alennus voidaan erityisistä syistä 
myöntää takautuvasti enintään kahden kuukauden ajalta.  

 
3.25 Aluksille, jotka käyttävät polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG) 

satamakäynnin aikana, myönnetään alusmaksusta 20 % alennus. Mikäli alukselle on 
myönnetty jokin muu alusmaksualennus, tämän kohdan määrittelemä alennus 
lasketaan jo alennetusta hinnasta.  

 
 Varustamon tulee tehdä nesteytetyn maakaasun alennuspyyntö hyvissä ajoin ennen 

liikenteen aloittamista. Harkinnan mukaan alennus voidaan erityisistä syistä 
myöntää takautuvasti enintään kahden kuukauden ajalta. 
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4. MAKSUT ALUKSEN KIINNITTÄMISESTÄ JA IRROTTAMISESTA 
  

Rauman Satama Oy on järjestänyt kiinnitys- ja irrotuspalveluidensa tuotannon 
omaan tytäryhtiöönsä (Botnia Port Service Oy) 1.6.2019 alkaen 

 

5. JÄTEHUOLTOMAKSU 
 
5.1 Talousjäte 

 Aluksista tuleva talousjäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan, kutakin jätelajia 
varten on laiturilla oma astia. Talousjätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan 
peritä maksua niiltä aluksilta, jotka Liikenteen Turvallisuusvirasto on vapauttanut 
alusjätteiden jättöpakosta.  Mikäli alus vapautuksen 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.  

 
Jätehuoltomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä: 
Lajitellut jätteet   0,04 € 
Vähimmäismaksu   78,00 € 
Mikäli alus jättää määräysten vastaisesti lajittelematonta jätettä, veloitetaan 
nettovetoisuuden mittayksiköltä: 
Lajittelemattomat jätteet  0,16 € 
Vähimmäismaksu   156,00 € 

 
  



 
 
 

12 
 
 
 

PALVELUHINNASTO 2020 / RAUMAN SATAMA OY 

 
5.2  Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden ja käsittelemättömän 

käymäläjäteveden vastaanottomaksu 
 

Aluksen on annettava jäteilmoitus, Liikenteen Turvallisuusviraston vahvistaman 
kaavan mukaisesti, Rauman Satama Oy:lle 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 Liikenteen 
Turvallisuusvirasto on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta. Rikkipesureiden 
(savukaasupesureiden) pesurilietettä ei saa sekoittaa sludgen, jäteöljyn tai öljyisen 
pilssiveden joukkoon. Rikkipesurijätteet käsitellään kohdan 5.5 mukaisesti. 

Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää öljypitoista jätettä satamaan, 
veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä 
Rauman Satama Oy:n 15 % yleiskustannuksella. Mikäli alus ei ole antanut 
jäteilmoitusta etukäteen ja se kuitenkin haluaa jättää öljypitoista jätettä, veloitetaan 
syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä Rauman Satama 
Oy:n 15 % yleiskustannuksella. Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää 
jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan syntyneet lisäkustannukset 
todellisten kustannusten mukaan lisättynä Rauman Satama Oy:n 15 % 
yleiskustannuksella. 

Aluksen on pystyttävä pumppaamaan öljypitoinen jäte vastaanottolaitteistoon. Mikäli 
öljyisten jätteiden pumppausnopeus on laivasta johtuvasta syystä keskimäärin 
pienempi kuin 2 tonnia tunnissa, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten 
kustannusten mukaan lisättynä Rauman Satama Oy:n 15 % yleiskululla. Mikäli öljyisten 
jätteiden pumppaus viivästyy aluksesta johtuvasta syystä, satama ei vastaa alukselle 
syntyneistä viivästyskustannuksista.  

Jos edellä mainitun aluksesta johtuvan viivästyksen takia alus joudutaan siirtämään 
toiseen laituriin pumppauksen jatkamista varten, kaikista siirtokuluista vastaa 
alus/varustamo. 
 
Öljyisten jätteiden vastaanottomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden 
mittayksiköltä 0,16 €. 
 
Öljyisten jätteiden vastaanottomaksu kattaa myös käsittelemättömän 
käymäläjäteveden jättämisen. Käymäläjäteveden jättämisestä on ilmoitettava Rauman 
Satama Oy:lle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi 
edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. 

 

5.3 Alukset, jotka jättävät erillisinä öljypitoiset jätteet 
 

 Aluksilta veloitetaan öljypitoisten jätteiden vastaanottomaksua kohdan 5.2 ehtojen 
mukaan kuitenkin niin, että öljyisten jätteiden vastaanottomaksua alennetaan 
lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,02 € jos alus ilmoittaa ja jättää 
erillisinä pilssiveden, separointijätteen sekä käytetyn voiteluöljyn.  
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5.4 Alukset, joilla on standardin ISO 14001 mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä 
 

 Aluksilta veloitetaan öljypitoisten jätteiden vastaanottomaksua kohdan 5.2 ehtojen 
mukaan kuitenkin niin, että öljyisten jätteiden vastaanottomaksua alennetaan 
lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,02 €.  Aluksen tai aluksen edustajan 
tulee esittää kopio aluksen sertifikaatista satamalle aluksen käynnin yhteydessä. 

 

5.5 Lastiperäiset jätteet, vaaralliset jätteet ja rikkipesurijätteet (savukaasupesurijätteet) 
 

 Aluksen lastiperäisistä jätteistä, aluksen vaarallisista jätteistä sekä rikkipesurijätteistä 
veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä Rauman Sataman 
15 % yleiskululla.  

 
 

6. VEDENMYYNTI 
 

Rauman Satama Oy on järjestänyt vedenmyynnin omaan tytäryhtiöönsä (Botnia Port 
Service Oy) 1.6.2019 alkaen. 
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7. LAITURIMAKSU 
       
Yleiset perusteet  
 
7.1 Laituripaikasta on ennen kiinnittymistä sovittava Rauman Satama Oy:n 

satamavalvonnan kanssa.  

 

7.2 Alusten on tehtävä kirjallinen alusilmoitus Rauman Satama Oy:n satamavalvonnalle.  

 

7.3  Yli kuukauden viipyvien alusten laituripaikasta on tehtävä sopimus Rauman Satama 
Oy:n kanssa. Sopimuksen tehneiden alusten ei tarvitse ilmoittautua 
satamavalvonnalle saapuessa ja lähtiessä.  

 

7.4 Alle 7 vuorokautta viipyvien alle 20 metriä pitkien alusten satamamaksu on 
maksettava maksukortilla satamavalvonnalle. 

 
7.5 Viranomaiskäytössä olevilta ja Suomen Meripelastusseuran aluksilta ei peritä 

laiturimaksua. Käytetyistä palveluista peritään hinnaston mukaiset maksut. 
Viranomaiskäytössä oleviksi aluksiksi katsotaan Puolustusvoimien, Suomen 
Ympäristökeskuksen, Rajavartiolaitoksen, pelastuslaitoksen, Tullin ja Poliisin alukset 
sekä Liikenneviraston ja Rauman Satama Oy:n tehtävissä olevat jäänmurtajat.  

 
7.6 Mittauksien varmennus tehdään tarvittaessa aluksen rekisterin mittakirjan mukaan. 

Maksut eivät tuo oikeutta määrätyn paikan hallintaan, vaan alus on Rauman Satama 
Oy:n vaatiessa siirrettävä. Mahdollisen Rauman Satama Oy:n suorittaman aluksen 
siirron kustannukset peritään täysimääräisenä. 

 
7.7 Alukset, jotka pääsääntöisesti käyttävät Raumaa asemapaikkanaan, ovat velvollisia 

huolehtimaan aluksensa vieressä olevan laiturialueen siisteydestä. 
     
 
Hinnat 
        
Pienveneet ja vierailijat (paikoista sovittava satamavalvonnan kanssa)  
 

≤ 12 m, alle 7 
vrk   

24,85 €/vrk 
 

116,99 € / viikko 
 

12 – 20 m, alle 
7 vrk 

46,59 €/vrk 
 

232,95 € / viikko 
 

≥ 20 m, alle 7 
vrk, ja alukset, 
jotka viipyvät 
yli 7 vrk 

2,10 € / m / vrk 13,90 € / m / kk  
 
Kuukausihinnoitteluun siirrytään, 
jos alus viipyy yli kuukauden. 
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LAITUREIDEN JA KENTTÄALUEIDEN VUOKRAUS 
 

8. LAITUREIDEN JA KENTTÄALUEIDEN LYHYTAIKAISET VUOKRAT 
 
Yleiset perusteet 
 
8.1 Lyhytaikaisesta vuokrauksesta on sovittava Rauman Satama Oy:n kanssa ennen 

tavaran varastoimista.  
 
8.2 Aluksiin lastattavan ja purettavan tavaran säilyttäminen Rauman Satama Oy:n 

hallinnassa olevilla laituri- ja kenttäalueilla on sallittu 7 vrk:n ajan ilman veloitusta.  
 
8.3  Mikäli tavaraa säilytetään laituri- ja kenttäalueilla yli 7 vrk, tulee tavaran käsittelijän 

ilmoittaa asiasta Rauman Satama Oy:lle etukäteen. Yli 7 vrk:n pituisesta säilytyksestä 
peritään maksu ensimmäisestä vuorokaudesta lähtien säilytysajan kokonaiskeston 
mukaan alla olevan hinnaston mukaisesti. Veloitus tehdään täysiltä vuorokausilta. 
Mikäli säilytyksestä ei ole ilmoitettu Rauman Satama Oy:lle, peritään hinnaston 
mukainen maksu kaksinkertaisena.  

 
8.4 Varastoalueille varastoitu tavara on selvästi merkittävä omistajan/huolitsijan nimellä 

tai merkillä.   
 
8.5 Vähimmäisveloitus on 10,35 € 
 
8.6 Vietävien ja tuotavien tavaroiden, koneiden ja ajoneuvojen tilapäinenkin varastointi 

merkityillä henkilöautojen pysäköintialueilla ja ajoväylillä on kielletty. Mikäli tavaraa 
määräysten vastaisesti on sijoitettu henkilöautojen pysäköintialueille tai ajoväylille, 
veloitetaan vuorokausittain 120,00 €:n suuruinen huomautusmaksu yksikköä tai 
tavaraerää kohden. 

 
Hinnat 
 

Kestopäällystetty kenttä 1-15 vrk 

16-30 vrk 

yli 30 vrk 

 

0,05 €/m2/vrk 

0,07 €/m2/vrk 

0,10 €/m2/vrk  

Sorapäällysteinen kenttä 1-15 vrk 

16-30 vrk 

yli 30 vrk 

0,04 €/m2/vrk 

0,06 €/m2/vrk 

0,08 €/m2/vrk  

Kontit ja muut suuryksiköt 1-30 vrk 

yli 30 vrk 

2,55 €/TEU/vrk 

sovittava erikseen 
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MUUT PALVELUT 
 

9. TILAPÄINEN SÄHKÖLIITTYMÄ 
 
Yleiset perusteet 
 
9.1 Tilapäisestä sähköliittymästä on sovittava Rauman Satama Oy:n kanssa ennen 

sähkön käyttöä. Mikäli sähköä on otettu sopimatta Rauman Satama Oy:n kanssa, 
peritään käyttäjältä tilapäisen liittymän hinnaston kohdan 9.4 maksut 
kaksinkertaisena.  

 
9.2 Liittymä on tarkoitettu tilapäiseen korjaus- tai huoltokäyttöön ja liittymän suurin 

sallittu kuormitus on 63 A.  
 
9.3 Veloitus on alkavilta täysiltä vuorokausilta ja alkaa siitä, jolloin sähköliittymä on 

otettu käyttöön tai varattu.  Käyttäjä voi maksaa energiamaksun joko 
vuorokausihinnan tai mittauksen mukaan. Mittaus sisältää työmaakeskuksen 
käytön. Maksutapa on ilmoitettava liittymää tilattaessa.  

Hinnat 
 
9.4 Tilapäinen liittymä, joka sisältää energiamaksun 161,51 €/vrk 

 
9.5 Tilapäinen liittymä, joka sisältää työmaakeskuksen ja energian mittauksen 66,78 € 

/ ensimmäinen vrk ja seuraavat 10,35 € /vrk. Lisäksi veloitetaan kulutetusta 
energiasta 0,18 €/kWh 

 
9.6 Vähimmäisveloitus on 99,10 € 
 

 

10. MUU KALUSTO JA HENKILÖTYÖ 
 

Yleiset perusteet 
 
10.1 Kaluston ja henkilöiden käytöstä on sovittava ennen työn aloitusta Rauman Satama 

Oy:n kanssa. Rauman Satama Oy tarjoaa kalustoa ja henkilöitä mahdollisuuksien 
mukaan. 

 
10.2 Kuorma-auton ja pyöräkuormaajan hinta sisältää koneissa olevat varusteet ja 

kytkettävät työvälineet. Henkilöitä vuokrattaessa tilaaja järjestää työvälineet. 
 
10.3 Minimiveloitus on 1,0 h. Konsultointi ja asiantuntijapalveluissa matkakulut 

veloitetaan verohallinnon vahvistamien enimmäismäärien mukaisesti. 
Normaalityöaikana tapahtuva matkustaminen veloitetaan tuntihinnaston 
mukaisesti. 

 
10.4 Jos asiakkaan tilaaman työn tekemiseksi tai aiheutetun vahingon korjaamiseksi 

tarvitaan ostopalveluita, veloitetaan palvelut tilaajalta tai vahingon aiheuttajalta 
lisättynä 15 %:n yleiskustannuksella. Yleiskustannus kattaa Rauman Satama Oy:lle 
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palvelun hankinnasta ja valvonnasta aiheutuvat kulut. Mikäli veloitus lähetetään 
vakuutusyhtiölle, laskuun lisätään yleiskustannuslisän sijaan Rauman Satama Oy:lle 
kertyneet, vahinkoon liittyvät, välilliset kustannukset.  
 

10.5 Rauman Satama Oy:n nesteiden purku/lastausputkien käytöstä peritään tämän 
hinnaston mukainen käyttömaksu. Käyttömaksun määräämiseksi käyttäjän tulee 
ilmoittaa lastattu/purettu nestemäärä välittömästi käytön jälkeen Rauman Satama 
Oy:lle. Lisäksi peritään öljyputkiston käytöstä putkiston lämmityskulut. Putkiston 
käyttäjä vastaa linjan siivouksesta käytön jälkeen. Siivoustaso määräytyy seuraavan 
käsiteltävän tuotteen mukaan. Putkistojen käyttäjiä kehotetaan olemaan 
yhteistyössä riittävän siivoustason varmistamiseksi. Mikäli putkisto vahingoittuu 
käytössä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi Rauman Satama Oy:lle. Tämän jälkeen 
sovitaan putkiston korjauksesta. Korjauskuluista vastaa vahingon aiheuttaja.  

 
Hinnat (henkilötyö)  
 

Tuntihintataulukko,  
alv 0% 

Arkipäivis
in 07.00-
15.30 

Arki-iltaisin ja 
öisin 15.30 – 
07.00 ja 
lauantaisin 
07.00-15.30 

Lauantaista 
15.30 
maanantaihin 
07.00 

Työntekijä 40,92  
€ /h 

63,25 € /h 
 

107,90 € /h 

Vastaava työnjohtaja 55,81  
€ /h 

89,31 € /h 
 

145,08 € /h 

Konsultointi / 
asiantuntijapalvelut 
normaalityöaikana 

158,41 
€/h 
 

  

 
Hinnat (muu kalusto) 
 

1. Kolmiakselinen kuorma-auto varusteineen 23,82 €/h + kuljettaja edellä 
olevan taulukon mukaisesti. Satama-alueen ulkopuolella liikuttaessa 
peritään lisäksi kilometrimaksu 0,71 €/km. 
 

2. Pyöräkuormaaja (työpaino 14 tonnia) varusteineen 23,82 €/h + kuljettaja 
edellä olevan taulukon mukaisesti. 
 

3. Paketti- ja kevytkuorma-auto varusteineen 14,49 €/h + kuljettaja edellä 
olevan taulukon mukaisesti. Satama-alueen ulkopuolella liikuttaessa 
peritään lisäksi kilometrimaksu 0,49 €/km. 
 

4. Rauman Satama Oy:n putkiston käyttö nesteiden lastauksessa tai 
purkauksessa 0,50 €/tonni.  

           
5. Työvene varusteineen 14,49€/h + kuljettaja edellä olevan taulukon 

mukaisesti. 
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11. SATAMAN KULUNVALVONTAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 
 
Yleiset perusteet 
 
11.1 Satama-alue on voimassa olevan lainsäädännön perusteella kulunvalvonnan 

piirissä. Valvonta koskee henkilö- ja tavaraliikennettä. Satamaan pyrkivien 
henkilöiden on tarvittaessa voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamassa 
käyntiin.  

 
11.2 Kulunvalvontajärjestelmä on hajautettu eli satama-alueella olevat yritykset 

vastaavat itse tai yrityksen vuokraisäntä vastaa kulkulupatietojen pitämisestä 
ajan tasalla kulunvalvontajärjestelmässä. Rauman Satama Oy luovuttaa 
korvauksetta yritysten käyttöön järjestelmän Internetissä toimivan 
käyttöliittymän, tarvittavat käyttäjätunnukset sekä kouluttaa vastuuhenkilöt. 

 
11.3 Mikäli kohdassa 11.2 tarkoitettu yritys ei ole toimittanut 

kulunvalvontajärjestelmään kulkulupaa varten tarvittavia tietoja tai tiedot ovat 
virheelliset, perii satama portilla suoritettavasta selvitystyöstä ja kulkuluvan 
myöntämisestä kulkulupamaksun.  

 
11.4 Kulkulupamaksua ei kuitenkaan peritä, jos selvitystyö johtuu portin tekniikan tai 

kulunvalvontaohjelmiston virheellisestä toiminnasta. 
 
11.5 Kulkuluvan haltija vastaa alueella hänen kuljettamassaan kulkuneuvossa 

saapuneista matkustajista. 
 
11.6 Mikäli yritys tarvitsee kulkua varten elektronisia tunnisteita (tageja), perii 

Rauman Satama Oy niistä hinnaston mukaisen hinnan. Tunnisteiden toiminta-
aika on noin viisi vuotta. Tunnisteita ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Tunnisteet 
myydään sataman pääportilla. Mikäli ostaja/yritys haluaa, että tunnisteet 
laskutetaan jälkikäteen, tulee tästä sopia erikseen Rauman Satama Oy:n kanssa. 

 
11.7 Sataman raskaan liikenteen sisääntulo- ja ulosmenokaistoilla suoritetaan 

kunnonvalvontakuvaus. Kunnonvalvontakuvia säilytetään 6kk tapahtumasta ja 
niitä voidaan luovuttaa ainoastaan asianosaisille ja viranomaisille. Kuvia 
tilattaessa on ajoneuvo, yksikkö ja tapahtuma-aika yksilöitävä. Tilaus sisältää 
kaikki tapahtumaan liittyvät kuvat. Mahdollisesta selvitystyöstä peritään kohdan 
10.3. mukaisesti. Mikäli asianosainen haluaa, voidaan kunnonvalvontakuvista 
tehdä kiinteähintainen vuosisopimus Rauman Satama Oy:n kanssa. Rauman 
Satama Oy tekee tarjouksen pyydettäessä.  

 
11.8 Rauman Satama Oy:llä on oikeus peruuttaa kulkulupa määräajaksi tai toistaiseksi, 

mikäli kulkulupaa käytetään väärin, tai kulkuluvan haltija rikkoo satama-alueella 
noudatettavia nopeusrajoituksia, liikennesääntöjä tai muita 
turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Asiasta tehtävästä kirjallisesta 
huomautuksesta peritään 120,00 euron huomautusmaksu.  
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Hinnat 
 

Kulkulupamaksu (maksut veloitetaan 
yrityksiltä kuukausittain) 

10,77 € / kerta 

Avaimenperä-tagi 6,00 € / kpl 

Imukuppi-tagi 
 

49,00 € / kpl 

Compact-tagi 
 

31,00 € / kpl 

Kunnonvalvontakuva (korkearesoluutio) 
 

60,00 € / kpl 

Kunnonvalvontakuvien vuosisopimus tarjouksen mukaan  

 
 

12. PALOVESIMAKSU 
 
12.1 Palovesimaksu perustuu standardiin SFS 3357 Palavien nesteiden varaston 

sammutus- ja palontorjuntakalustosta. Standardi määrittelee säiliöiden 
sammutus- ja jäähdytysvesitarpeen sekä vallitilan vesitarpeen. 

 
 Palavien nesteiden varastointi on Turvatekniikan keskuksen (TUKES) luvan 

mukaista toimintaa. Mitoitusvesilitrojen perusteena käytetään operaattoreiden 
ilmoittamien palavien nesteiden säiliöiden ja vallitilojen mitoituksia. 

 
 Palovesimaksu on 0,73 € jokaista mitoitusvesilitraa kohti vuodessa. 

Mitoitusvesilitrat lasketaan standardin SFS 3357 mukaisesti. Maksu veloitetaan 
palavien nesteiden varastointia harjoittavilta toimijoilta etukäteen 
neljännesvuosittain. 

 
 Toimijat ovat velvoitettuja ilmoittamaan Rauman Satama Oy:n välittömästi 

mitoitusperusteiden muutoksista. Muutokset otetaan huomioon seuraavan 
laskutuskauden alusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

20 
 
 
 

PALVELUHINNASTO 2020 / RAUMAN SATAMA OY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


