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Lausunto väylämaksujen poistamisesta 
 
 
Koronavirusepidemian vuoksi käynnistyneet yritysten toimintaa rajoittavat kotimaiset ja kansainväliset toimenpiteet 
sekä kuluttajien ja elinkeinoelämän reagointi epidemiaan ja rajoitustoimenpiteisiin ovat aiheuttamassa Suomen 
kauppamerenkulkua palveleville yrityksille merkittäviä tulojen menetyksiä ja taloudellisia vaikeuksia.  
 
Kymenlaakson kauppakamarin mielestä merenkulun väylämaksu pitää poistaa kilpailua vääristävänä ja yritysten 
logistiikkakustannuksia nostavana erityisesti tässä kriisitilanteessa, mutta jatkossa kokonaan ja pysyvästi. 
 
Kymenlaakson kauppakamari korostaa, että väylämaksujen poistolla on laajakantoiset vaikutukset logistiikan ja sen 
yritysten kilpailukykyyn. Väylämaksu nostaa yritysten logistiikkakuluja ja merikuljetusten kustannukset vaikuttavat 
voimakkaasti eri toimialoilla toimivien yritysten logistiseen kilpailukykyyn.  
 
Koska Suomen ulkomaankaupasta valtaosa kulkee meritse, väylämaksujen poisto vaikuttaisi välittömästi alentavasti 
merenkulun kustannuksiin ja siten merenkulun kannattavuuteen. Sitä kautta alenevat myös Suomen 
vientiteollisuuden kustannukset. Väylämaksujen poisto on kilpailuneutraali tapa tukea vaikeuksissa olevia yrityksiä ja 
kuljetuselinkeinoa. Suomi hyötyisi väylämaksujen pysyvästä poistamisesta, sillä se parantaisi Suomen logistisen 
toimintaympäristön kilpailukykyä ja ulkomaankaupan tasapuolisia toimintaedellytyksiä. 
 
Väylämaksu on täysin Suomen oma ratkaisu, jolla valitettavasti heikennetään Suomen logistista sijaintia nostamalla 
tarpeettomasti yritysten kustannuksia. Väylämaksujen takia Suomen reitti ei ole tällä hetkellä transitossa eli 
kauttakuljetuksissa kilpailukykyinen. Väylämaksun poisto nostaisi kauttakulkuliikenteen määrää ja näin kompensoisi 
väylämaksujen poiston vaikutuksia valtion tuloihin. 
 
On Suomen kilpailukyvyn etu, että meillä on käytössä muihin maihin nähden tasapuoliset ratkaisut, jotka 
edistävät yritysten ulkomaankaupan toimintaedellytyksiä ja meriliikenteen logistiikkaa.  
 
Kauppakamari korostaa, että kansallisesti asetetut maksut ja verot vaikuttavat myös yritysten sijoittautumis-
päätöksiin.  
 
Merenkulun väylämaksu ei myöskään edistä EU:n mukaisten ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen käyttöä. 
 
Kymenlaakson kauppakamarin toiminta-alueella sijaitsee HaminaKotkan Satama, joka on Suomen suurin yleissatama. 
Sen satamien kautta kulkee merkittävä määrä Suomen ulkomaankaupan tuotteita mm. metsäteollisuuden tuotteita 
sekä laajasti kaupan ja teollisuuden transitoliikennettä. Satama-alueilla toimii yli 170 alihankinta- tai muuten 
satamatoimintoihin nojaavaa yritystä, joiden toimintaan satamatoimintojen kustannusrakenteella on vaikutusta. Eri 
yritysten kautta väylämaksuilla on huomattava merkitys Kymenlaakson elinkeinotoimintaan, siksi Kymenlaakson 
kauppakamari vetoaa vahvasti väylämaksujen poistamiseen ja vuoden 2020 alusta perittyjen väylämaksujen 
palauttamiseen varustamoille. 
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