LIITE 1
ASETUKSEN 2 §
OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI
1

Rekisteröintipalvelut

1.1

Henkilöpalvelu

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Liitteetön rekisteri-ilmoitus ..................................................................................
Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus ........................................................
Koenumerotodistuksen muutos tai tulostus ..........................................................
Teknisen osan kopio .............................................................................................
Liikennekäytöstäpoisto .........................................................................................
Liitteellinen rekisteri-ilmoitus ...............................................................................

1.3

Liikenteen turvallisuusviraston itsepalvelu

1.3.2

Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus ........................................................

1.4

Muut suoritteet

1.4.1

Liikennevakuutusyhtiön välittämä vakuutustietojen muutosilmoitus ...................

2

3 euroa

1 euroa

Erityisrekisteröintipalvelut

2.2
2.3
2.6
3

9,50 euroa
9,50 euroa
9,50 euroa
9,50 euroa
18 euroa
17 euroa

Vientirekisteröinnin tietojen korjaus tai poisto .....................................................
Siirtolupa ...............................................................................................................
Diplomaattiauton rekisteröinti ..............................................................................

9,50 euroa
16 euroa
9,50 euroa

Rekisterikilvet

3.1
3.2

Ajoneuvon rekisterikilpi .......................................................................................
Muu rekisterikilpi ..................................................................................................

4,50 euroa
6,50 euroa

AJO-OIKEUDET JA TUTKINNOT
5

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukseen (EKL) liittyvät suoritteet

5.1
5.2
5.1

EKL-peruskurssin koe ja EKL-oikeus ..................................................................
EKL-täydennyskurssin koe ja EKL-oikeus ...........................................................
EKL-kortti .............................................................................................................

LUVAT JA VALVONTA
Ilmailu
3

Lentotoimintaan ja liikenteen harjoittamiseen liittyvät suoritteet

100 euroa
60 euroa
20 euroa

2

3.2

Lentotoimintalupa (AOC) lentokoneille ja/tai helikoptereille
Vuosimaksut sisältävät luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan.
Vuosimaksu nousee ylempään luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun
ylemmän maksun edellytykset täyttyvät. Mikäli alemman maksun edellytykset täyttyvät vuoden aikana, hyvitystä ei makseta.

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

Luvassa 1–10 ilma-alusta
Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 5 700 kg tai raskaimman helikopterin MTOM enintään 3 175 kg, vuosimaksu .................................................
Raskaimman lentokoneen MTOM yli 5 700 kg, mutta enintään 40 000 kg tai
raskaimman helikopterin MTOM yli 3 175 kg, vuosimaksu ................................
Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu .............................

25 000 euroa
30 000 euroa

Luvassa 11–40 ilma-alusta
Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 40 000 kg; lisäksi kaikki helikopterit, vuosimaksu .............................................................................................
Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu .............................

35 000 euroa
40 000 euroa

6 600 euroa

Luvassa yli 40 ilma-alusta
Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 40 000 kg; lisäksi kaikki helikopterit, vuosimaksu ............................................................................................. 66 000 euroa
Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu ............................. 121 000 euroa
Edellä kohdassa 3.2 tarkoitetut vuosimaksut sisältävät luvanhaltijalta vaadittavien käsikirjojen (OM ja QM) ja näihin käsikirjoihin tehtävien muutosten
hyväksynnät.

3.2.4

Lisämaksu: jos lentotoimintalupaan merkittyjen vaativien monimoottorikäyttöisten ilma-alustyyppien määrä on enemmän kuin kolme, maksua korotetaan neljännestä ja kustakin seuraavasta vaativasta monimoottorikäyttöisestä ilma-alustyypistä, vuosimaksu/tyyppi ..........................................................

2 500 euroa

Poikkeus kohdassa 3.2 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupa oikeuttaa harjoittamaan lentotoimintaa yksinomaan lentokoneella näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti, maksua alennetaan 30 %.
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7
3.2.1.8

Lentokoneet, vaativat koneet
Vähintään yksi lentotoimintaluvassa oleva ilma-alus on vaativa moottorikäyttöinen ilma-alus (pl. lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg potkuriturbiinit), vuosimaksu ...........................................................................................
MTOM yli 5 700 kg, mutta istuinpaikkoja 19 tai vähemmän, vuosimaksu ...........
Istuinpaikkoja yli 19, vuosimaksu ........................................................................
MTOM yli 140 000 kg, vuosimaksu .....................................................................
Lisämaksu jokaisesta vaativasta moottorikäyttöisestä lisätyypistä (yli kaksi
tyyppiä), vuosimaksu ............................................................................................
Lisämaksu jokaisesta vaativasta moottorikäyttöisestä lisätyypistä (yli kaksi
tyyppiä) (alle 5 700 kg ja/tai alle 19 paikkaa), vuosimaksu ..................................
Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi, vuosimaksu .....................
Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja työntekijöitä yli 300,
vuosimaksu ...........................................................................................................

6 000 euroa
15 000 euroa
20 000 euroa
50 000 euroa
7 500 euroa
1 500 euroa
2 000 euroa
20 000 euroa

3
3.2.1.9

3.2.4.2
3.2.4.3

Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja työntekijöitä yli
1 000, vuosimaksu ................................................................................................
Lisämaksu erityishyväksynnöistä, vuosimaksu/hyväksyntä .................................
Lentokoneet, ei-vaativat koneet
Operaattorin lentotoimintaluvassa ei yhtään vaativaa moottorikäyttöistä ilma-alusta, vuosimaksu ..........................................................................................
Alle 2 000 kg MTOM ilma-alus VFR toiminnassa, vuosimaksu ..........................
Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi, vuosimaksu .....................
Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja työntekijöitä yli 300,
vuosimaksu ...........................................................................................................
Lisämaksu erityishyväksynnöistä osa-SPA:n mukaisesti (poislukien 3.2.3.5
ja 3.2.4.3), vuosimaksu/hyväksyntä ......................................................................
Lisämaksu, SET IMC-erityishyväksynnästä (lupa käyttää yksimoottorisia
potkuriturbiinilentokoneita yöllä ja/tai mittariolosuhteissa muutoin kuin erityis-VFR:n mukaan), vuosimaksu .........................................................................
Helikopterit, vaativat koneet
Vähintään yksi lentotoimintaluvassa oleva ilma-alus on vaativa moottorikäyttöinen ilma-alus, vuosimaksu .........................................................................
Lisämaksu jokaisesta vaativasta moottorikäyttöisestä lisätyypistä (yli kaksi
tyyppiä), vuosimaksu ............................................................................................
Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi, vuosimaksu .....................
Lisämaksu erityishyväksynnöistä, vuosimaksu/hyväksyntä .................................
Lisämaksu HEMS-erityishyväksynnästä osa-SPA:n mukaisesti, vuosimaksu .....
Helikopterit, ei-vaativat koneet
Operaattorin lentotoimintaluvassa ei yhtään vaativaa moottorikäyttöistä ilma-alusta, vuosimaksu ..........................................................................................
Lisämaksu erityishyväksynnöistä, vuosimaksu/hyväksyntä .................................
Lisämaksu HEMS-erityishyväksynnästä osa-SPA:n mukaisesti, vuosimaksu .....

3.3

Lentotoimintalupa ilmalaivoille tai kuumailmapalloille

3.3.1
3.3.2

Lentotoimintalupa ilmalaivoille tai kuumailmapalloille, vuosimaksu ..................
Lisämaksu: jos lentotyölupaan merkittyjen vaativien monimoottorikäyttöisten ilma-alustyyppien määrä on enemmän kuin kolme, maksua korotetaan
neljännestä ja kustakin seuraavasta vaativasta monimoottorikäyttöisestä ilma-alustyypistä, vuosimaksu/tyyppi .....................................................................

1 800 euroa

Ulkomaisen lentotyöluvan hyväksyminen, maksu/työtunti ..................................

150 euroa

3.2.1.10
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.4
3.2.4.1

3.3.3

70 000 euroa
1 000 euroa
5 000 euroa
4 000 euroa
2 000 euroa
20 000 euroa
1 000 euroa
2 000 euroa
8 000 euroa
7 500 euroa
2 000 euroa
1 000 euroa
3 000 euroa
6 000 euroa
1 000 euroa
3 000 euroa

1 100 euroa

Kohdan 3.3.3 mukaisesta hyväksyntätyöstä peritään vähintään kahden työtunnin mukainen maksu.
3.4

Lentotoimintaluvan ja erityislentotoiminnan ilmoitusten muutokset
(osa-NCC:n ja osa-SPO:n mukaiset) tai lentotyöluvan muuttaminen

3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.2

Lentotoimintaluvan muutos
Ei-vaativa ilma-alus ..............................................................................................
Vaativa ilma-alus ..................................................................................................
Ilmalaiva tai kuumailmapallo ................................................................................
Erityislentotoiminnan muutosilmoitukset (osa-NCC:n ja osa-SPO:n mukaiset) tai lentotyöluvan muutos ................................................................................

550 euroa
2 200 euroa
220 euroa
220 euroa
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Poikkeus kohdassa 3.4.1 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupa oikeuttaa harjoittamaan lentotoimintaa yksinomaan lentokoneella näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti, maksua alennetaan 50 %.
3.5

Lentotoiminnalliset luvat ja hyväksynnät

3.5.1

Uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-alustyypin liittäminen lentotoimintalupaan ...................................................................................................
Erityishyväksyntä osa-SPA:n mukaisesti poislukien kohta 3.5.3 (erillinen
maksu jokaisesta hyväksynnästä) ..........................................................................
HEMS-erityishyväksyntä osa-SPA:n mukaisesti ..................................................
Yrityksen lupa antaa matkustamomiehistön peruskoulutusta ja oikeus antaa
kelpoisuustodistuksia ............................................................................................
SET-IMC-erityishyväksyntä (Lupa käyttää yksimoottorisia potkuriturbiinilentokoneita yöllä ja/tai mittarisääolosuhteissa (IMC) muutoin kuin erityis-VFR:n mukaan) ..............................................................................................

3.5.2
3.5.3
3.5.5
3.5.7

3.6

Muut lentotoiminnan hyväksynnät ja suoritteet

3.6.1
3.6.1.1

Lentotoiminnan valvontamaksut
Ilmoitus vaativalla moottorikäyttöisellä ilma-aluksella harjoitettavasta
muusta kuin kaupallisesta lentotoiminnasta (osa-NCC)/valvontamaksu, vuosimaksu .................................................................................................................
Ilmoitus kaupallisesta erityislentotoiminnasta (osa-SPO)/valvontamaksu,
vuosimaksu ...........................................................................................................
Lisämaksu vuosimaksuun kun kyse suuririskisestä kaupallisesta erityislentotoiminnasta ............................................................................................................
Ulkomaisen lentotyöluvan tai ulkomaisen ilmoituksen suuririskisestä kaupallisesta erityislentotoiminnasta hyväksyminen, maksu/työtunti ........................
Poikkeuslupa lentotoimintamääräyksestä .............................................................
Muutos lentotoimintamääräyksestä annettuun poikkeuslupaan ............................
Kauko-ohjattuihin ilma-aluksiin liittyvät suoritteet
Kauko-ohjatun ilma-alustoimijan rekisterissäpitomaksu, vuosimaksu .................
Kauko-ohjatulle ilma-alukselle annettava poikkeuslupa ......................................
Lisämaksu (taulukkohinnan lisäksi) normaalin virastoajan ulkopuolella hakijan pyynnöstä tapahtuneesta luvan, hyväksynnän tai poikkeushakemuksen
välittömästä käsittelystä tai virastoaikana hakijan pyynnöstä tapahtuneesta
nopeutetusta käsittelystä (enintään 2 tuntia ennen suunniteltua toimintaa),
maksu/hakemus .....................................................................................................
Lentotoimintaorganisaation vastuuhenkilön koe ..................................................
Oikeaksi todistettu jäljennös lentotoimintaluvasta (AOC Certified True Copy) .........................................................................................................................

3.6.1.2
3.6.1.3
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.5.1
3.6.5.2
3.6.6

3.6.7
3.6.8

2 000 euroa
2 000 euroa
3 000 euroa
4 000 euroa
5 500 euroa

1 800 euroa
1 800 euroa
700 euroa
150 euroa
660 euroa
150 euroa
20 euroa
150 euroa

660 euroa
150 euroa
55 euroa

Kohdan 3.6.2 mukaisesti hyväksyntätyöstä peritään vähintään kahden työtunnin mukainen maksu.
Poikkeus kohtaan 3.6.5: kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttöä lentotyöhön
koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.
3.7

Lentoliikenteen päästökauppa

3.7.2

Todentajan hyväksyntä, ilma-aluksen käyttäjät, hiilidioksidipäästöt rajoitta-

220 euroa
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matta, vuosimaksu .................................................................................................
4

Lentotoiminnan koulutukseen liittyvät suoritteet

4.1

Koulutustoimintaan liittyvät yleiset suoritteet

4.1.4
4.1.4

Luvan tai hyväksynnän rajoittaminen tai peruuttaminen, maksu/työtunti ............
Poikkeamahakemuksen käsittely, maksu/työtunti ................................................

4.2

Koulutusorganisaation koulutuslupa ja lisäykset

4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2

Matkustamohenkilökunnan peruskoulutusorganisaatio
Ensimmäinen hyväksyntä .....................................................................................
Vuosimaksu ...........................................................................................................

4.3

PPL-kouluttajan koulutuslupa ja muutokset (JAR), harrasteilmailun
luvat

4.3.1
4.3.1.4

Koulutuslupa, teoria ja/tai lentokoulutus
Luvan jatkaminen ..................................................................................................

5

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät suoritteet

5.1.1.3
5.1.1.3
5.1.3.2
5.1.5
5.1.5.1

Huoltosopimuksen hyväksyntä .............................................................................
Osa M Permit to fly -oikeus, vuosimaksu .............................................................
Muut luokat ja POA-lupaan liittyvä 145-lupa, vuosimaksu ..................................
Tuotanto-organisaation toimilupa (POA)
POA-luvalla valmistettujen tuotteiden arvo vähintään 200 000 euroa, toimiluvan vuosimaksu ..................................................................................................
POA-luvalla valmistettujen tuotteiden arvo alle 200 000 euroa, toimiluvan
vuosimaksu ...........................................................................................................
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1 500 euroa
1 200 euroa

500 euroa

Lentokelpoisuuteen liittyvät suoritteet

5.1

5.1.5.2

180 euroa
180 euroa

400 euroa
3 000 euroa
1 000 euroa
9 000 euroa
3 500 euroa

Lentopaikkoihin liittyvät suoritteet

8.1

Lentoasemaa koskevat hyväksynnät ja luvat

8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.1.3

Lentoaseman hyväksyntä
Laskeutumisia (kaikki) alle 10 000 kpl/vuosi, vuosimaksu ..................................
Laskeutumisia (kaikki) 10 000–30 000 kpl/vuosi, vuosimaksu ............................
Laskeutumisia (kaikki) yli 30 000 kpl/vuosi, vuosimaksu ....................................

8.2

Muuta lentopaikkaa koskevat luvat ja hyväksynnät

8.2.1

Lupa tai hyväksyntä ..............................................................................................

8.3

Lentoestelupa

8.3.1
8.3.2

Lentoestelupa, esteen korkeus maanpinnasta 150 m tai alle ..................................
Lentoestelupa, esteen korkeus maanpinnasta yli 150 m .......................................

3 060 euroa
9 180 euroa
27 540 euroa

1 020 euroa

265 euroa
670 euroa
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9

Turva-asioihin ja vaarallisiin aineisiin liittyvät suoritteet

9.1

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät suoritteet

9.1.1
9.1.2
9.1.2.1
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

Tunnetun lähettäjän hyväksyntä ............................................................................
Tunnetun lähettäjän tilojen tarkastus. Tarkastuksesta peritään sekä kertamaksu että työtuntien mukainen maksu.
Kertamaksu ............................................................................................................
Valvotun edustajan hyväksyntä ............................................................................
Lennolla käytettävien tarvikkeiden, valvotun toimittajan hyväksyntä ..................
Poikkeuslupa kiellettyjen esineiden kuljettamiseen ..............................................
Turvatarkastuksesta vapauttaminen, poikkeuslupa ...............................................
Turvakoulutusohjelman hyväksyntä .....................................................................
Turvakouluttajan hyväksyntä ................................................................................

9.2

Vaarallisiin aineisiin liittyvät suoritteet

9.2.1
9.2.1.1
9.2.1.2

DGR-koulutuslupa
Ensimmäinen hyväksyntä .....................................................................................
Vuosimaksu ...........................................................................................................

10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

510 euroa
510 euroa
305 euroa
105 euroa
1 020euroa
510 euroa
305 euroa

1 020 euroa
410 euroa

Infran valvontaan liittyvät suoritteet
Infran valvontamaksut
Kohdan 10.1 valvontatehtävistä peritään jokaisesta erillinen maksu.
Ilmaliikennepalvelun valvontamaksu, vuosimaksu ........................ matkustajamäärän mukaan
Lentoaseman valvontamaksu, vuosimaksu
matkustajamäärän mukaan
Lentoaseman siviili-ilmailun turvaamisen valvontamaksu,
vuosimaksu ..................................................................................... matkustajamäärän mukaan
Kohtien 10.1.1–10.1.3 mukaiset vuosimaksut määräytyvät seuraavasti:
- yli 10 miljoonaa matkustajaa ........................................................................... 239 000 euroa
- 500 000–10 miljoonaa matkustajaa .................................................................. 40 000 euroa
- 200 000–499 999 matkustajaa .......................................................................... 20 000 euroa
- 1 000–199 999 matkustajaa ..............................................................................
6 700 euroa
- alle 1 000 matkustajaa ......................................................................................
2 500 euroa

10.2

Siviili-ilmailun turvaamisen valvontamaksut

10.2.1
10.2.2
10.2.3

Tunnetun lähettäjän valvontamaksu, vuosimaksu .................................................
Valvotun edustajan valvontamaksu, vuosimaksu .................................................
Valvotun lennolla käytettävien tarvikkeiden toimittajan valvontamaksu,
vuosimaksu ...........................................................................................................

10.3

Muut valvontamaksut

10.3.3
10.3.4
10.3.5

Muun lentopaikan valvontamaksu, vuosimaksu ...................................................
Maahuolinnan valvontamaksu, vuosimaksu .........................................................
Opastusmerkkien koulutusluvan haltijan valvontamaksu, vuosimaksu ................
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205 euroa

Muut ilmailun liittyvät suoritteet

105 euroa
125 euroa
125 euroa

155 euroa
305 euroa
305 euroa

7
11.1

11.1.1
11.1.2

AMC-käsittely (ilmailuviranomaiselle tehdyt esitykset hyväksyttäviksi menetelmiksi Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi ja AltMoC-käsittely (vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät) liittyen lentotoiminnallisiin määräyksiin, koulutus- ja lupakirjamääräyksiin ja lääketieteellisiin määräyksiin. Esityksen käsittelystä peritään sekä kertamaksu että työhön käytetyn ajan mukainen työtuntiveloitus.
AMC- tai AltMoC-esityksen käsittelyn kertamaksu .............................................
AMC- tai AltMoC-esityksen käsittelyn tuntiveloitus, maksu/työtunti .................

500 euroa
150 euroa

Merenkulku
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
3.10
3.13
3.14
3.15
3.16
4
4.1
4.1.2
4.2
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.
7.1.1
7.1.2

Pätevyyksiin liittyvät suoritteet
Pätevyyskirja, sähköinen hakemus .......................................................................
Pätevyyskirja, paperinen hakemus ........................................................................
Lisäpätevyystodistus, sähköinen hakemus ............................................................
Lisäpätevyystodistus, paperinen hakemus ............................................................
Todistus kotimaanliikenteen laivurin koulutuksesta ja neljän kuukauden meripalvelusta ............................................................................................................
Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus tai alusliikennepalvelun esimiehen
peruskoulutuksen hyväksymismerkintä ................................................................
Kelpoisuustodistus ................................................................................................
Kohdissa 3.1–3.4 mainittujen asiakirjojen uudistaminen, sähköinen hakemus
Kohdissa 3.1–3.8 mainittujen asiakirjojen uudistaminen, paperihakemus ...........
Luotsin ohjauskirja, linjaluotsinkirja tai itämerenluotsin ohjauskirja, uusinta
tai kirjaan tehtävä muutos ......................................................................................
Erivapaus luotsinkäyttövelvollisuudesta ...............................................................
Erivapaus toimikohtaisesta pätevyydestä tai oikeus toimia ylemmässä tehtävässä ......................................................................................................................
Kohdassa 3 tarkoitetun luvan tai asiakirjan kaksoiskappale tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta .......................................................................................

110 euroa
150 euroa
110 euroa
150 euroa
150 euroa
150 euroa
150 euroa
110 euroa
110 euroa
315 euroa
630 euroa
575 euroa
60 euroa

Miehityksiin liittyvät suoritteet
Ennakkolausunto miehityksestä tai miehitystodistus
Kansainvälinen liikenne ja kotimaan liikenne 500 GT tai yli ...............................
Oikeus poiketa miehityksestä määrätylle ajalle tai määrätylle matkalle ...............

515 euroa
630 euroa

Luotsaukseen liittyvät suoritteet
Luotsin ja linjaluotsin tutkintoon liittyvät suoritteet
Kirjallinen koe ......................................................................................................
Peitepiirroskoe, jokaiselta kartalta ........................................................................
Simulaattorissa tehtävä koe, perusosa ...................................................................
Simulaattorissa tehtävä koe, jokaiselta seuraavalta kahdelta tunnilta ....................
Koeluotsaus
Koeluotsaus virastoaikana, maksu/työtunti ...........................................................
Koeluotsaus muuna aikana, maksu/työtunti ..........................................................
Lisäksi peritään kohdan 7.1 koeluotsaukseen liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

660 euroa
30 euroa
1 720 euroa
790 euroa
350 euroa
530 euroa
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Tieliikenne
1
1.1
1.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
5
5.3
5.4
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2
9.3
9.4
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1

Ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntään liittyvät suoritteet
Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY-, E- tai kansallinen
tyyppihyväksyntä tai teknisistä muutoksista johtuva hyväksynnän laajennus ......
Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön muista kuin teknisistä muutoksista johtuva tyyppihyväksynnän laajennus .....................................................

630 euroa
250 euroa

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät suoritteet
Tyyppihyväksyntäasiakkaan tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta
Liikenteen turvallisuusviraston valvoma osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön valmistaja, vuosimaksu ..................................................................
Liikenteen turvallisuusviraston valvoma ajoneuvon valmistaja, vuosimaksu ......
Liikenteen turvallisuusviraston valvoma Suomeen sijoittunut valmistajan
edustaja kansallisessa tyyppihyväksynnässä, vuosimaksu ....................................
Tutkimuslaitoksen valvoma valmistaja, vuosimaksu (ei sisällä tutkimuslaitoksen suorittamia valvontakäyntejä) ....................................................................

750 euroa
1 000 euroa
250 euroa
200 euroa

Katsastustoiminnan koulutukseen sekä ajoneuvokatsastajien ja yksittäishyväksyjien kokeisiin liittyvät suoritteet
Kokeen käytännönosuus, kevyt kalusto ................................................................
Kokeen käytännönosuus, raskas kalusto ...............................................................

180 euroa
360 euroa

Laitoksiin ja hyväksyttyihin asiantuntijoihin liittyvät suoritteet
Tutkimuslaitoksen hyväksyntä
A-luokka, vuosimaksu ...........................................................................................
B-luokka, vuosimaksu............................................................................................
C-luokka, vuosimaksu............................................................................................
D-luokka, vuosimaksu ...........................................................................................
Kohdan 9.1 mukaisesta hyväksynnästä peritään erillinen vuosimaksu jokaisesta luokasta.
Hyväksytyn asiantuntijan hyväksyntä, vuosimaksu ...............................................
Muu tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan hyväksyntätyö, maksu/työtunti ..............................................................................................................
Vaarallisten aineiden kuljetuksen tarkastuslaitoksen tunnustaminen, ilmoitetun laitoksen vuosimaksu ......................................................................................

1 000 euroa
1 000 euroa
1 000 euroa
1 000 euroa
1 000 euroa
150 euroa
1 000 euroa

Tieturvallisuusarvioijan koulutukseen liittyvät suoritteet
Tieturvallisuusarvioijan peruskurssi .....................................................................
Tieturvallisuusarvioijan täydennyskurssi ..............................................................
Tieturvallisuusarvioijan koe ..................................................................................

2 040 euroa
815 euroa
510 euroa

Tieverkon turvallisuusvalvontaan liittyvät suoritteet
TEN-tieverkon turvallisuusvalvonta, vuosimaksu ................................................

30 600 euroa
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OMAKUSTANNUSARVOSTA POIKKEAVAT JULKISOIKEUDELLISET
SUORITTEET
1

Suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

1.3
2

Muu erikseen hinnoittelematon todistus ...............................................................

9,50 euroa

Suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa korkeampi maksu

2.1
2.2
2.4

Päätös ajoneuvon erityistunnuksen myöntämisestä ..............................................
Ajoneuvon koenumerotodistus, vuosimaksu ........................................................
Poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn/käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista.....................................................................................

Maksutaulukon lyhenteiden selitykset
ILMAILU
AltMoC

Alternative Means of Compliance

vaihtoehtoiset menetelmät Euroopan
unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi

Osa-NCC

Komission lentotoiminta-asetus (EU)
N:o 965/2012, Liite VI, Vaativilla
moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla harjoitettava muu kuin kaupallinen lentotoiminta

Osa-SPA

Komission lentotoiminta-asetus (EU)
N:o 965/2012, Liite V, Erityishyväksynnät

Osa-SPO

Komission lentotoiminta-asetus (EU)
N:o 965/2012, Liite VIII, Erityislentotoiminta

850 euroa
220 euroa
180 euroa

