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Valtioneuvoston asetus

144/2012

Saimaan kanavan käytöstä perittävistä lupamaksuista

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan
ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta
tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 4 päivänä helmikuuta
2011 annetun lain (104/2011) 7 §:n nojalla:

1 §

Saimaan kanavan lupamaksu

Saimaan kanavalla peritään kanavan käy-
töstä lupamaksuja, joiden suuruus määrätään
aluksen, lautan tai laitteen koon ja lajin pe-
rusteella.

Kanavassa kulkeva alus, lautta tai laite,
joka ylittää Suomen tasavallan ja Venäjän
federaation välisen valtakunnanrajan, on vel-
vollinen suorittamaan lupamaksun sekä
meno- että paluumatkastaan riippumatta siitä,
kulkeeko se koko kanavan vai ainoastaan sen
osan kautta.

Lupamaksua ei peritä:
a) huvialuksilta;
b) Suomen valtion viranomaisten tai kana-

van kunnossapitotöitä suorittavilta aluksilta
edellyttäen, että ne eivät suorita kaupallista
tavarankuljetusta;

c) aluksen lastina kuljetettavalta alukselta
eikä aluksen varusteisiin kuuluvalta veneeltä;

d) hinaajalta, joka liikennöi kanavassa
suorittaen puutavaralauttojen hinausta hi-
nausmatkojen sekä muiden uittotoiminnan
kannalta välttämättömien matkojen osalta;
eikä

e) sellaisilta Venäjän lipun alla purjehti-
vilta aluksilta, jotka käyttävät ainoastaan Sai-
maan kanavan Venäjälle kuuluvaa osaa.

2 §

Lupamaksun suuruus

Lupamaksun suuruus on:
1) moottorialuksilla, joiden jääluokka on I

A tai 1 B, 0,29 euroa nettovetoisuutta osoitta-
valta luvulta;

2) muilla rekisteröidyillä aluksilla ja lait-
teilla 0,35 euroa nettovetoisuutta osoittavalta
luvulta;

3) rekisteröimättömillä aluksilla ja lait-
teilla 3,30 euroa pituusmetriltä; sekä

4) lautoilla 0,29 euroa kiintokuutiomet-
riltä.

Lastialuksilta ja sisävesiliikenteeseen re-
kisteröidyiltä aluksilta peritään lupamaksu 40
ensimmäiseltä matkalta vuosittain. Matkus-
taja-aluksilta peritään lupamaksu ainoastaan
30 ensimmäiseltä matkalta vuosittain.

Alukselta, lautalta tai laitteelta voidaan
kieltää poistuminen kanavasta ennen kuin tä-
män asetuksen mukaiset lupamaksut tai muut
kanavaliikennettä koskevat merenkulkumak-



sut on suoritettu, tai niiden suorittamiseksi on
jälkikäteen myönnetty 4 §:ssä mainittu lupa.

3 §

Lupamaksun suuruuden määräytyminen

Lupamaksun suuruus lasketaan lähimmän
täyden vetoisuutta osoittavan luvun, kiinto-
kuutiometri- tai pituusmetrimäärän mukaan.

Pituusmetrimäärällä tarkoitetaan aluksen
tai laitteen kokonaispituutta.

Lupamaksun suuruutta laskettaessa käyte-
tään pienimpänä nettovetoisuutta osoittavana
lukuna 100 yksikköä, pienimpänä pituutena
10 metriä ja pienimpänä kiintokuutiometri-
määränä 100 kiintokuutiometriä.

Sellaisten rekisteröityjen alusten, joille ei
ole määrätty nettovetoisuutta tai joiden netto-
vetoisuutta ei voida laskea, lupamaksu mää-
rätään rekisteröimättömien alusten maksun
mukaan.

Milloin aluksella sen mittakirjan mukaan
on kaksi nettovetoisuutta, lupamaksu määrä-
tään sen vetoisuuden mukaan, mitä alus sillä
hetkellä käyttää.

Hinaajasta ja hinattavasta aluksesta tai lait-

teesta samoin kuin työntökytkyeestä lupa-
maksu määrätään yhdistelmän yhteenlasketun
nettovetoisuuden mukaan.

4 §

Lupamaksun ja palvelumaksun saaja

Lupamaksut suoritetaan Liikennevirastolle.
Liikennevirasto voi myöntää luvan lupa-

maksujen ja mahdollisen viivästyskoron suo-
rittamiseksi jälkikäteen, jos hakija asettaa nii-
den suorittamisesta Liikenneviraston hyväk-
symän takauksen tai muun vakuuden.

Kanavan käyttäjien on suoritettava Liiken-
nevirastolle erillinen palvelumaksu kanavien
ja avattavien siltojen avaamisesta muuna kuin
kanavan ilmoitettuna aukioloaikana.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä huh-
tikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan kanavamak-
suista 8 päivänä maaliskuuta 1991 annettu
asetus (515/1991).

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2012

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Hallitusneuvos Silja Ruokola
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