
PYSÄKÖINTI

Satama-alueella maksulliseksi osoitetuilla yleisillä alueilla pysäköinti maksaa 

• 1 h 1,20 €
• 26 h 15,00 € 

• Pysäköintikortti kalenterivuodeksi (lunastetaan Turun Satama Oy:n neuvonnasta)  
- Matkustajasatama (vapaa pysäköinti kalenterivuosi)  335,00 € 
- Matkustajasatama sähköpaikat (punaisen aidan takana) 400,00 € 
- Laivahenkilökunta (Silja Cargon vieressä) 90,00 € 

• Pysäköintikortin ostohinta alenee kuukaudelta helmikuusta alkaen ostohetken mukaan 25,00€

• Pysäköintimaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron

HENKILÖTYÖ JA KALUSTO 

• Hinta työtunnilta on normaalina työaikana arkipäivisin (klo 07.00–15.30) 40,00 €/h

• Hinta työtunnilta normaalin työajan ulkopuolella ja lauantaisin 80,00 €/h

• Hinta työtunnilta sunnuntaisin 120,00 €/h

• Hinta työtunnilta asiantuntija- ja projektinhoitotehtävistä,  
sekä ilmoitusten ja lupahakemusten käsittely 80,00 €/h

Laskutettavan materiaalin ostohintaan lisätään laskutuksen yhteydessä 12 %:n yleiskustannuslisä.

Kalusto vuokrataan kuljettajineen. Kaluston hintaan lisätään henkilötyökustannus. 

Kaluston vuokrat ovat:

• Kuorma-auto  29,00 €/h 

• Pyöräkuormaaja  29,00 €/h

• Traktori  29,00 €/h

• Harjakone 43,00 €/h

• Pesuauto 39,00 €/h 

• Luotsikutteri Pikisaari  150,00 €/h

• Työvene Arppu 150,00 €/h

• Henkilönostin  144,00 €/päivä

LUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELY

Lupamaksut 

• Mobiilinosturin vuosilupamaksu 500,00 € /kalenterivuosi

• Mobiilinosturin petausmaksu 80,00 €

• Satamapalveludirektiivin mukaisen palveluntarjoajan ilmoitusten käsittely  Henkilötyöhinnaston mukaisesti

MUUT PALVELUT



KULUNVALVONTA

RFID-tunnisteet 

• Ajoneuvotunniste, tuulilasikiinnitys 50,00 €

• Ajoneuvotunniste, kiinnitys ajoneuvon ulkopintaan 80,00 €

Mikäli suljetulle satama-alueelle pyrkii ajoneuvo, jolla ei ole voimassa olevaa kulkulupaa, sille voidaan myöntää kertalupa kyseistä käyntiä 
varten: 

• Ajoneuvon kertaluvitus 20,00 €

VAAKAUSMAKSU

Sataman autovaa’an käytöstä kannetaan seuraavat maksut: 

• Punnituksesta lastitonnilta (joukko- ja normaalipunnitus) 0,33 €/t

• Tilapäispunnitukset koodilla (ajoneuvomassan toteaminen) 21,00 €/kuljetusyksikkö

• Tilapäispunnitukset palveluna 1.1.2019 alkaen 45,00 €/krt

• M-Scales käyttöliittymä yritykselle 80,00 €/kk  
- Vakiokäyttäjän laskutusväli on kalenterikuukausi.

• Vaakausmaksulasku on kuitenkin aina vähintään 21,00 €

VEDEN MYYNTI 

• Turun Satama Oy perii laivoille myytävästä vedestä m3:sta 3,85 €/m3

• Annettaessa vettä paloposteista, peritään lisäksi kerralta 10,00 €

• Vedenantokerralta vähin maksu 30,00 €

• Pansion öljysatamassa peritään veden hinnan lisäksi  
letkujen ym. kuljettamisesta aiheutuvina kustannuksina tunnilta 25,00 €/h

Säännöllisessä liikenteessä olevien alusten kanssa voidaan tehdä erillinen sopimus veden ottamisesta

• Kaluston vuokra vuorokaudelta (lyhytaikaiset) 10,00 €/vrk 
Yli kuukauden mittaiset vuokrat sovitaan erikseen operatiivisen osaston kanssa.

Vesitilaus on tehtävä vähintään 12 tuntia ennen kuin alus tarvitsee vettä.


