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JÄTEHUOLTO-OHJEET JA 
JÄTEMAKSUT ALUKSILLE

JÄTTEIDEN KIINTEÄT 
VASTAANOTTOLAITTEET

TILATTAVAT JÄTTEIDEN 
VASTAANOTTOMENETTELYT

Satama-alueella noudatetaan alusjätteiden vastaan-
otossa ja käsittelyssä Uudenkaupungin Sataman jä-
tehuolto-ohjeita. Suomen alusjätelainsäädännön mu-
kaan aluksen on jätettävä satamassa oleviin jätteiden 
vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat 
jätteensä ja lastijätteensä.

Aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta pe-
räisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vahvistaman 
kaavan mukaisesti pääsääntöisesti 24 tuntia ennen 
satamaan saapumista.

Kaikilta aluksilta, jotka käyttävät Uudenkaupungin 
Sataman jätepalveluja hyväkseen, peritään Sataman 
voimassa olevan taksan mukainen alusten jätehuol-
tomaksu. 

Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen Uu-
denkaupungin Satamalle aiheutuneiden ylimääräisten 
kustannusten suhteen.

Mikäli Sataman järjestämissä alusten vastaanotto-
laitteissa tai vastaanottomenettelyissä havaitaan 
puutteita, ota yhteys satamavalvontaan. 

Satama-alueilla on 3 jäteasemaa. Jätteille tarkoitetut 
jätepisteet on merkitty etusivulla olevaan karttaan.

Jätteet on mahdollista toimittaa lajiteltuina seuraa-
vasti:

•	Metalli: Tyhjät peltipurkit, vanteet, lyhyet vaijerin-
pätkät, pienikokoiset metalliosat

•	 Lasi: Lasipullot, lasipurkit
•	Pahvi: Pahvilaatikot, aaltopahvi
•	Puutavara: Puhdas, käsittelemätön puutavara 
•	Polttokelpoinen jäte: Muu jäte (polttokelpoinen)
•	Alusten nestemäiset sekä kiinteät vaaralliset jät-

teet: Vaarallisia nestemäisiä aineita sisältäviä jät-
teitä ovat mm. maalit, liimat, pesu- ja puhdistus-
aineet sekä liuottimet. Kiinteitä vaarallisia jätteitä 
ovat mm. paristot, akut sekä loisteputket.

Säiliön/astian kylkeen on merkitty, mille jätteelle jäte-
astia on tarkoitettu.

Aluksista tuleva talousjäte on lajiteltava lajitteluoh-
jeen mukaan, kutakin jätelajia varten on laitureilla 
oma astia. Mikäli satama toteaa aluksen toimittaneen 
jätteensä väärin lajiteltuina, laskutetaan alusta jät-
teen jatkokäsittelystä (erottelu, kuljetus, hävitys jne.).

Aluksen asiamies tilaa vastaanoton sähköpostitse 
aluspalvelulta portservice@ukiport.fi.

Nestemäiset öljypitoiset jätteet
Alusten jäteöljyt, pilssivedet ja muut öljyiset vedet. 

Alusten käymäläjätevedet
Harmaata ja mustaa jätevettä, jotka syntyvät aluksen 
sosiaalitiloissa, sekä wc- ja suihkutiloissa. 

Tankkialusten painolastivedet

Tankkien pesuvedet

Pakokaasujen puhdistusjätteet

IMDG/ADR/RID –luokkiin kuuluvista 
lasteista syntyneet jätteet
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