
Sataman varastosuojiin ja varastoimisalueille sekä muille Turun Satama Oy:n hallinnoimille alueille lyhytaikaisesti sijoitetuista tavaroista 
peritään vuokranmaksu seuraavasti:

Varastosuojat

Varastoimisajan maksu m2:ltä kultakin vuorokaudelta

• 1–7 vrk 0,093 €/m2/vrk

• yli 7 vrk, ensimmäisestä varastointipäivästä alkaen 0,155 €/m2/vrk

Varastoimisajalta varastosuojissa sinä aikana, jolloin varastosuojaa lämmitetään, peritään maksut 100 %:lla korotettuina. Varastosuojien 
tarjonnalle edellytyksenä on, ettei niihin kohdistu voimassa olevaa vuokrasopimusta.

Varastoimisalueet

Varastoimisajan maksu m2:ltä kultakin vuorokaudelta

• 1–7 vrk 0,00 €/m2/vrk

• yli 7 vrk, ensimmäisestä varastointipäivästä alkaen 0,093 €/m2/vrk 

Suuryksiköt

Kontit ja flatit (täydet ja tyhjät)

• 1-7 vrk 0,00 €/TEU/vrk 

• 7-14 vrk 0,93 €/TEU/vrk

• yli 14 vrk 1,85 €/TEU/vrk

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

Puoliperävaunut (semi-trailerit) = 2 TEU 
Yhdistelmäkuorma-autot = 4 TEU 
Muut 6 m tai alle = 1 TEU, yli 6 m = 2 TEU

Jatkuva varastointi (yli 30 vrk)

Varastoinnin kestäessä yli 30 vrk asiasta tulee ilmoittaa Satamalle, jolloin sovitaan käytettävä vuokrausmenettely Sataman yleisen käytännön 
mukaisesti. Ilmoituksen laiminlyönti johtaa vuokrahinnan korottamiseen 50%:lla, eli kertoimella 1,5.

Tulenarat ja muut vaarallisina pidettävät tavarat

Jos tavara laatunsa vuoksi on sijoitettu satama-alueella erityiseen paikkaan tai erikoisvarastoon, peritään maksut 100 %:lla korotettuina 
kuitenkin siten, että maksuttomia säilytysaikoja ei oteta huomioon.

LYHYTAIKAISET VARASTO- JA ALUEVUOKRAT



Erityisiä määräyksiä

Varastoimisaika lasketaan laivasta purettaessa purkamisen päättymistä seuraavasta päivästä ja muissa tapauksissa purkamispäivästä 
poisvientipäivään. Vuokranmaksun määrä lasketaan: Varastoimisajan päättymisajankohdan mukaan määräytyvä maksu x varastoimisaika 
vuorokausina x pinta-ala. 

• Vähin vuokranmaksu on 62,00 €

Turun Satama Oy:n satama- ja logistiikka-alueilla ja niin sanotulla Laten alueella veneiden, venepukkien ja venetrailereiden sekä muun 
tavaran tai ajoneuvon säilytys on aina maksullista. Säilytyksestä tulee sopia Turun Satama Oy:n kanssa kirjallisesti ja säilytettävä omaisuus on 
merkittävä omistaja-/vuokralaistiedoilla.

Merkitsemätön omaisuus voidaan tapauskohtaisesti tulkita ns. isännättömäksi omaisuudeksi, esineeksi tai jätteeksi. Tällaisen tavaran 
mahdollisesta hävittämisetä peritään omistajalta hävityskustannukset syntyneiden kulujen mukaisesti.




