
 
 
PALVELUHINNASTO voimassa 1.1.2022 alkaen 
KONTTITERMINAALI HELSINKI 
 
      euroa  

1. Konttiterminaalipalvelut, tuonti ja vientiyksiköt terminaaliin/terminaalista 
Vastaanotto ja luovutus, kontit ja flatit    56,35 / kpl 
Vastaanotto ja luovutus, trailerit     10,60 / kpl  
Vastaanotto ja luovutus, vaijerinostoa vaativat kontit ja flatit  89,95 / kpl   
 
Arex maksu, kontit ja flatit       5,65 / kpl  
- veloitus satamamaksun maksajalta terminaali-ilmoituksen mukaan  
 
Siirto / nosto terminaalialueella    45,05 / kpl  
Kontin silmämääräinen tarkastus sisältäen valokuvat                      106,10 / kpl 
Siirto terminaalista muualle satama-alueella ja palautus terminaaliin 91,75 / kpl 
Taljaus, kontit IVY -vaunuihin    27,40 / kpl   
IMO tarrojen poisto      57,05 / kontti   
Kontin VGM-punnitus ennakkoon tilattaessa   26,55 / kpl 
Kontin VGM-punnitus tilaus vastaanoton jälkeen                       138,05 / kpl 
Ylikorkeiden/ylileveiden yksiköiden VGM- punnitus                      167,15 / kpl 
-  sisältää siirron terminaalista punnitukseen ja palautuksen terminaaliin 
Terminaalissa olevan kontin punnitus (ei VGM)                       167,15             / kpl         
 

2. Varastointi Helsingin Sataman hinnaston mukaan (www.portofhelsinki.fi) 
Täydet kontit ja flatit    
1 – 4 vrk          0,00 / TEU /vrk  
5 – 8 vrk         0,56 / TEU /vrk  
9 – 16 vrk        5,31 / TEU /vrk  
17 – 31 vrk        6,31 / TEU /vrk  
yli 31 vrk       7,59 / TEU / vrk  
 
Tyhjät kontit ja flatit     
1 – 4 vrk       0,00 / TEU /vrk  
1 – 14 vrk         3,48 / TEU /vrk  
1 – 30 vrk        5,01 / TEU /vrk  
1 – 45 vrk        6,08 / TEU /vrk  
yli 45 vrk       7,51 / TEU /vrk  
 
IMO / ADR / RID  -yksiköt   
1 vuorokausi        0,00 / TEU /vrk 
2 – 3 vrk                                                                                                            13,66              /TEU /vrk  
4 – 7 vrk     45,51 / TEU /vrk  
8 – 14 vrk      56,89 / TEU /vrk 
yli 14 vrk      70,53 / TEU /vrk 
 
Yksikön säilytysaikaan lasketaan kentälle tulopäivä sekä kentältä poisvientipäivä. 
 
Lauantaina tai sunnuntaina saapuneista trailereista, jotka viedään pois maanantaina, ei veloiteta 
säilytysmaksua; myöhemmin poisviedyt yksiköt veloitetaan koko ajalta. 
 
Kontit, flatit 20’ tai alle = 1TEU, yli 20’- 30’ 1,5TEU, yli 30’- 40’ = 2TEU, yli 40’- 50’ = 2,5TEU,  
yli 50’- 60’ = 3TEU, yli 60’ = 4TEU. 
Puoliperävaunut (semi-trailerit) = 2TEU, Yhdistelmäkuorma-autot = 4TEU 
Muut 6 m tai alle = 1TEU, yli 6 m =2TEU. 

 
 

3. REEFER –yksiköt     
Kytkentä ja käynnistys ja irrotus, normaalina työaikana   37,25 / kontti  
Kytkentä ja käynnistys ja irrotus, tuplaveloitus normaaliajan jälkeen 74,55 / kontti  
Lämpötilan valvonta       4,40 / kontti / vrk  
Sähkö      21,90 / kontti / vrk  

  
 



 
 

 
4. Muut maksut  

Closing –ajan jälkeen toimitetut kontit, lisäveloitus  42,50  / kpl  
Terminaali-ilmoituksen virheellisten tietojen oikaisu  33,35 / kpl  
Asiakkaasta johtuva laskun jakaminen ja/tai uudelleen laskutus  33,35 / kpl  
Minimiveloitus      20,90  
 

 
MUUT PALVELUT HINNOITTELEMME TARJOUKSEN MUKAAN. 
 
Noudatamme Yleiset satamaoperointiehdot 2006 yleisiä ehtoja. Toimitamme pyydettäessä ehdot sähköpostitse. 
Maksuehdot 14 vrk netto ellei toisin sovita. Viivästyskorko 11 %. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.  
 
 

https://www.steveco.fi/fi/index/yhteystiedot/yhteystiedot.html

