
Aluksen jätehuollosta veloitetaan käyntikerralta seuraavat maksut:

1  KIINTEÄ JÄTE EUR

 Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 0,08
 • vähimmäismaksu 44,00
 • korkein maksu  128,00

2  KONEHUONEESTA PERÄISIN OLEVA ÖLJYINEN JÄTE EUR

 Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 0,18  
 • vähimmäismaksu 220,00
 • korkein maksu  1 535,00 

Mikäli öljyisten jätteiden pumppausaika on laivasta johtuvasta syystä pidempi kuin 
4 tuntia, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten kustannusten mukaan.
        
3  MUU JÄTE 

Aluksen satamaan jättämän muun jätteen vastaanotosta ja käsittelystä veloitetaan syntyneiden 
kustannusten perusteella.

Muulla jätteellä tarkoitetaan esim. lastijäämiä, lastitilojen pesuvesiä, käymälävesiä, painolastivesiä ja 
rikkipesurista syntyvää jätettä.

Näiden jätteiden vastaanotosta ilmoitetaan erikseen, mikäli kansalliset määräykset tarkentuvat tai 
muuttuvat.

4  YLEISIÄ EHTOJA 

4.1 Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta.

4.2 Arkipäivinä klo 16.00–7.00, arkiperjantaista klo 16.00 seuraavaan maanantaihin 
 klo 7.00 ja arkipyhinä veloitetaan kohdan 2 maksun lisäksi ylityön aiheuttamat kulut.
 Arkipyhä alkaa arkipyhän aattona klo 16.00 ja päättyy arkipyhän jälkeisenä päivänä  

klo 7.00.

4.3 Mikäli sataman henkilökunta joutuu siirtämään jätteitä aluksesta tai laiturilta
 jätteenkeräyspisteeseen, veloitetaan alusta palveluhinnaston Muut palvelumaksut 
 tuntihinnaston mukaisesti.
 
4.4 Aluksen, joka jättää satamaan aluksesta peräisin olevaa jätettä, on annettava jäteilmoitus
 satamalle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä 
 satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia.

4.5 Kuiva jäte sekä vaarallinen jäte on lajiteltava ja toimitettava ohjeen mukaisesti vastaanotto-
 pisteissä oleviin jäteastioihin. Lajittelemattoman jätteen aiheuttamat kulut peritään laivalta.

4.6 Jätehuoltomaksua ei peritä aluksilta, joille Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on
 myöntänyt vapautuksen jätteiden jättöpakosta. Mikäli jätehuoltomaksusta vapautettu alus
 jättää jätteitä satamaan, HaminaKotka Satama Oy:llä on oikeus toimittaa jäte edelleen
 käsiteltäväksi/hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun.

4.7 HaminaKotka Satama Oy voi myöntää alennusta jätehuoltomaksuun aluksille, joilla
 on käytössään laitteita, menetelmiä tai polttoainelaatuja, joilla on jätteen määrään
 merkittävästi vähentäviä vaikutuksia.

4.8 Mikäli alus saapuu toisesta suomalaisesta satamasta, jonne sen olisi kuulunut jättää öljyiset 
jätevedet, mutta ei ole toiminut niin ja haluaa jättää ne HaminaKotka satamaan, peritään 
alukselta 100% korotettu öljyisten jätevesien maksu. 

4.9 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 22,00 euroa sekä
 korkolain mukainen viivästyskorko.


