
JÄTEHUOLTOHINNASTO 2022 
NAANTALIN SATAMA



JÄTEHUOLTOMAKSUT
Öljyjätemaksu, sisältää harmaan- ja mustan jäteveden 
vastaanottomaksun

Konehuoneesta peräisin olevasta öljypitoisesta 
jätteestä veloitetaan jätehuoltomaksua 0,18 €/
nettotonni. Öljyjätemaksu ei sisällä lastijäämien 
vastaanottoa. Maksuun sisältyy harmaan- ja mustan 
jäteveden jättö sataman vastaanottojärjestelmään.

Säännöllisessä lauttaliikenteessä jätevesimaksut 
sopimuksen mukaan.

Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden 
poikkeuksellisen suurista jätemääristä sekä toiminnan 
jätteiden varastointitilan ylittävistä jätteistä ja 
pakokaasujen puhdistusjärjestelmästä peräisin olevasta 
jätteestä maksu veloitetaan aiheutuneiden kustannusten 
mukaan.

Öljypitoisen jätteen pumppaustehovaatimus on 3 m³/h, 
minkä jälkeen maksu veloitetaan syntyneiden 
kustannusten mukaan.

Mikäli jätehuoltomaksusta vapautettu alus jättää jätteitä 
sataman palvelua käyttäen, veloitetaan palvelusta 
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Jätehuollosta veloitettavien maksujen vähimmäismäärä 
on 110,00 €.

Alusjätehuoltomaksua ei veloiteta alukselta, jolle TRAFI 
on alusjäteasetuksen perusteella myöntänyt poikkeus-
luvan öljyisten ja kiinteiden jätteiden käsittelyssä.

YLEISET PERUSTEET

Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka 
saapuu Naantalin Sataman laituriin, veloitetaan 
jätehuoltomaksua alla olevan mukaisesti.

Aluksen, joka käyttää sataman öljypitoisten jät-
teiden tai käymäläjätevesien vastaanottopalvelua, 
on tehtävä ilmoitus PORTNET-järjestelmään 
vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista 
tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäes-
sä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Jos aluksen 
lopullinen tulosatama selviää alle 24 tuntia ennen 
tähän satamaan saapumista on ilmoitus tehtävä 
välittömästi lopullisen tulosataman selvittyä.

Kiinteät jätteet

Aluksista tavanomaisesta toiminnasta tuleva jäte 
on lajiteltava Naantalin sataman jätehuolto-
ohjeiden mukaan. Kutakin jätelajia varten on 
jätepisteissä oma astia.

Jätehuoltomaksuna veloitetaan lastialukselta 
€/nettotonni seuraavasti

Lajitellut jätteet  0,10  € 
 Vähimmäismaksu 55,00 €

Mikäli alus jättää määräysten vastaisesti 
lajittelematonta jätettä, veloitetaan 
€/nettotonni seuraavasti:

Lajittelemattomat jätteet 0,26 € 
Vähimmäismaksu  165,00 €
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JÄTEHUOLTOMAKSUT
Vaarallinen jäte

Vaarallisten jätteet sisältyvät kiinteiden alusjätteiden alusjätemaksuun siltä osin, kun jätteet ovat 
muodostuneet aluksen tavanomaisesta toiminnasta. Muusta kuin aluksen tavanomaisesta operoinnista 
muodostuvien vaarallisten jätteiden maksu veloitetaan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Alusjätemaksuista annettavat alennukset

Naantalin Satama myöntää 3 % alennuksen kiinteiden jätteiden jätemaksusta niille aluksille, jotka 

• toimivat lähimerenkulussa (edellisestä satamakäynnistä on aluksen satamaan saapuessa alle 48 tuntia)

           TAI 

• aluksella on hyväksytty ESI-sertifikaatti, jonka pistemäärä ylittää 70 pistettä (http://
www.environmentalshipindex.org/)

Alennukseen edellyttämät sertifikaatit tai vastaavat alennusperusteet tulee esittää viimeistään 72 tuntia 
ennen aluksen saapumista satamaan. Sertifikaattien tai vastaavien alennusperusteiden ollessa määräajan 
voimassa, on alennuksen saajan huolehdittava alennusperusteen ajantasaisuudesta ja tiedon antamisesta 
Satamalle. Alennusta ei myönnetä jälkikäteen.

Naantalin Satama pitää itsellään oikeuden muuttaa jätemaksualennuksen myöntämisperusteita, alennuksen 
määrää sekä muita alusjätemaksujen alennuksia koskevia ehtoja.

Muut jätteet

Naantalin Satamassa ahtaustoimintaa suorittavat ovat velvolliset kustannuksellaan suorittamaan 
käsittelemästään tavarasta aiheutuneiden lastijäämien siivouksen ja pois siirtämisen. Lastiperäiset jätteet on 
siivottava seitsemän (7) vrk:n kuluessa aluksen lähdettyä satamasta, minkä jälkeen veloitetaan syntyneiden 
käsittelykustannusten perusteella lisättynä sataman yleiskuluilla 10 %.
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