NAANTALIN SATAMA
SATAMAVALVONTA
+ 358 44 733 4550

NAANTALIN SATAMAN JÄTEHUOLTO-OHJEET
Itämeren vesiympäristö on erityisen herkkä ja alusliikenne on vilkasta.
Naantalin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla siitä, että alusten jätteet päätyvät sataman
vastaanottojärjestelmiin. Voidaksemme suunnitella ja toteuttaa sataman jätehuollon hyvin, tarvitsemme asiakkailta
ennakkoon tehdyn jäteilmoituksen ja edellytämme, että satama-alueella noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita.
Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön.

YLEISIÄ OHJEITA
Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen Naantalin Satamalle aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten suhteen.
Merenkulun ympäristösuojelulain (76/2019) mukaisesta Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen päällikön tai
tehtävään valtuutetun henkilön on annettava tulosataman pitäjälle alusjätteitä koskeva ilmoitus. Alusjäteilmoitus on
tehtävä vähintään 24 h ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika
on alle 24 h.
Aluksen jäteilmoitukset tehdään Portnet-järjestelmään (www.portnet.fi ). Ilmoitusta ei tehdä aluksesta, jolla on Liikenteen
turvallisuusviraston myöntämä vapautus alusjätteen jättöpakosta.Trafin myöntämä lupa on esitettävä Naantalin satamalle.
Säännösten mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on ennen lähtöään jätettävä satamassa oleviin
jätteiden vastaanottojärjestelmiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteet ja lastijätteet, joita ei MARPOL-yleissopimuksen ja
vuoden 1992 Helsingin sopimuksen mukaan saa päästää Itämeren alueella mereen.
Alusjätteiden jättöpakko koskee mm. seuraavia jätelajeja:
Aluksen konehuoneesta ja lastitiloista peräisin olevat öljyiset jätteet. Pilssivesi, jos aluksella ei ole pilssiveden separointilaitetta tai jos alus liikennöi yksinomaan alueella, jolla separointilaitteistoa ei saa käyttää. Kemikaalisäiliöalusten lastijätteet,
joita on luokiteltu X-tai Y-luokkiin ja joilta vaaditaan säiliöiden esipesu. Kiinteät jätteet ruoantähteitä lukuunottamatta.
Käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi vain Suomen aluevesillä.
Alusjätteiden jättöpakko EI KOSKE mm. seuraavia jätelajeja:
Pilssiveden säilytystankissa oleva pilssivesi, jos aluksella on pilssiveden separointilaitteisto. Kemikaalisäiliöalusten
lastijätteet, jotka on luokiteltu Y- tai Z-luokkaan ja joilta ei vaadita säiliöiden esipesua. Käsittelemätön käymäläjätevesi, jos
alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella. Ruoantähteet, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella.
Päästöt ympäristöön
Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä. Aluksen päällikön on huolehdittava myös siitä ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille. Alusta
satamassa kunnostettaessa on huolehdittava siitä, että syntyvä (maali-/ruoste-/hiekkapuhallus- ym.) jätettä ei pääse mereen.
Jäte pitää toimittaa käsiteltäväksi Naantalin Satama Oyn jätehuoltomääräysten mukaan. Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija
on velvollinen välittömästi ilmoittamaan satamalle veteen pudonneesta materiaalista tai veteen tai muualle satama-alueelle
päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhtymään toimenpiteisiin sen poistamiseksi.

SATAMAN JÄTEHUOLTO- LAJITTELUOHJEET
Alusjätteet on lajiteltava aluksen toimesta
jätteille osoitettuihin paikkoihin. Jätepisteet on
merkitty satamakarttaan (kts. kartta). Mikäli
alus ei noudata ohjeessa olevia määräyksiä,

peritään toiminnasta aiheutuneet kustannukset
alukselta tai varustamolta. Kaikilta aluksilta, jotka
saapuvat Naantalin satamaan peritään taksan
mukainen jätehuoltomaksu.

JÄTEJAE

LISÄTIETOJA

POLTTOKELPOINEN JÄTE
jäte joka voidaan polttaa

JÄTEASEMA 2,3,4,5
Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan

KERÄYSPAPERI

JÄTEASEMA 3,5
Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan

KARTONKI JA PAHVI
Pahvilaatikot, aaltopahvi

JÄTEASEMA 2,3,4,5
Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan

METALLI
Tyhjät peltipurkit, vanteet, lyhyet vaijerinpätkät, pienikokoiset metalliosat

JÄTEASEMA 2,3,4,5
Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan

LASI
Lasipullot, lasipurkit

JÄTEASEMA 2,3,4,5
Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan

Ongelmajätteet/Vaaralliset jätteet
Naantalin satama vastaanottaa pieniä määriä
ongelmajätettä/aluskäynti.Öljynsuodattimet,
akut, paristot, loisteputket, maalit.
Ongelmajätekontti pidetään lukittuna. Näiden
jätteiden jättämisestä satamaan on otettava
yhteys satamavalvontaan: +358 44 733 4550

Erityisjäte/luokan 1 ruokajäte
Luokan 1 ruokajätettä on EU:n ulkopuolelta saapuvien alusten jäte (ruuasta tai ruuanvalmistuksesta
syntynyt jäte). Tätä jätettä varten jäteastiat
on tilattava erikseen satamavalvonnasta:
+358 44 733 4550

Alusten käymäläjätevedet
ovat harmaata tai mustaa jätevettä jotka syntyvät
aluksen sosiaalitiloissa, sekä wc- ja suihkutiloissa.
Aluksen/asiamiehen on otettava yhteyttä
viimeistään 24 h ennen noutoa sataman
palvelutuottajaan: LASSILA & TIKANOJA:
p. 010-636 6031

Alusperäiset öljyiset jätteet
Alusten polttoöljyt, pilssivedet sekä muut öljyiset vedet.
Aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24
h ennen noutoa sataman palvelutuottajaan Fortum
Recycling & Waste: puh. 010 7551 650 (arkisin klo 7-16) tai
asiakaspalvelu3@fortum.com.
Naantalin satamalla EI OLE omaa keräysjärjestelmää:
kemikaalijätteet, tankkialusten painolastivedet & tankkien
pesuvedet, pakokaasujen puhdistusjätteet sekä IMDG/ADR/
RID - luokkiin kuuluvista lasteista syntyneet jätteet. Ko.
jätteiden vastaanotto aluksilta tilataan suoraan laivan
asiamiehen kautta.

Jätehuoltoon liittyvissä asioissa teitä palvelee
Naantalin sataman liikenneosasto
puh. +358 44 733 4550 tai
satama@portofnaantali.fi

Jätepisteet
Waste disposal stations
1

2

ks

laa

on

A

m
Ar

3

4

5

6

7

8

ie

t
on

PÄÄLIIKENNESUUNTA

SATAMAAN

SATAMASTA

u

p

Ko

Hu

ma

list

Jä
rve

at

k
en

E18

län

B

tie

Finnfeeds Finland Oy
(DuPont)

PÄÄPORTTI

ont

ie

e

yti

D

C

Ölj

Exxon Mobil Finland Oy

ati

tie

e

Hiilikenttä
Coal Field

lja

tam

Vi

Sa

e

liti

Hii

Sa

IMDG-alue
IMDG-area

D5

ta

Port of Naantali

m

7

at

ie

B Vilja
TSE

Suomen Viljava Oy

D

Fortum Power
& Heat Oy

Salt

14

8

17

8

m

m

Sementtisiilot
Stevena Oy
Suolavarasto Embra Oy/Cemex

P

160 m

C Fortum

Terminaali

70

1

N60 27N
E22o 03E
o

E

E Luonnonmaa

Kukola

ntie

Vaaka
Scale

F

Stevena Oy Luonnonmaa

V
Vaaka
Scale
S le

m

Naantalin Satama Oy
Port authorities
Satamavalvonta/Port control
Toimistot/Offices
Finnlines Oyj
Backman-Trummer Oy
Stevena Oy
Varastot/Warehouses

370
Hii
Coa li- ja v m
il
l an
d Gr jalaitu
r
ain
Qua i
y

Satamayhtiön ylläpitämät väylät

(13
,0)

186 m
(7,7)

Uiva telakka
Floating Dock

)
5,3
(1

Turun Korjaustelakka Oy
Turku Repair Yard Ltd.

(15,3)

)

)
(10,0

(8,0

G

(8,0)

(8,0
)

123 m

(7,2)

50 m

(3,4
)

H

Porttirakennus/
Gate building
Portti/Gate
Vaaka/Scale

Jäteasema/Waste disposal
Vesiposti/Waterpoint
Sähkönsyöttö/Power outlet
Naantalin Sataman toimialue
Port of Naantali operating area

IMDG-alue lastin siirto ja tilapäinen säilytys/
IMDG-area for loading and temporary storage
P

Paikoitus/parking
Kartta ei sovellu navigointiin/Not suitable for navigation.
Huom. Pelastustiet kuvassa esitettyjen porttien kautta.
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