
Aluksen jätehuollosta veloitetaan käyntikerralta seuraavat maksut:

1  PÄÄASIASSA RAHTIA KULJETTAVAT ALUKSET EUR

1.1   Kiinteä jäte

 Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 0,10
 • vähimmäismaksu 45,00
 • korkein maksu  262,00

1.2   Konehuoneesta peräisin oleva öljyinen jäte

 Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 0,19  
 • vähimmäismaksu 226,00
 • korkein maksu  1 573,00 

Mikäli öljyisten jätteiden pumppausaika on laivasta johtuvasta syystä pidempi kuin 
4 tuntia, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten kustannusten mukaan. Maksu 
sisältää konehuoneesta peräisin olevaa öljyistä jätettä korkeintaan 15 m3.      

1.3   Käymäläjätevesi

Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä   0,04
Käymäläjätevesien maksimipumppausaika 5 tuntia. Tämän ajan ylimenevältä osalta  
alusta ve1oitetaan syntyneiden kustannusten perusteella.

1.4   Muu jäte

Aluksen satamaan jättämän muun jätteen vastaanotosta ja käsittelystä veloitetaan syn-
tyneiden kustannusten perusteella.

Muulla jätteellä tarkoitetaan esim. lastijäämiä, lastitilojen pesuvesiä, painolastivesiä ja rik-
kipesurista syntyvää jätettä.

Näiden jätteiden vastaanotosta ilmoitetaan erikseen, mikäli kansalliset määräykset tarkentu-
vat tai muuttuvat.

2  PÄÄASIASSA MATKUSTAJIA KULJETTAVAT ALUKSET

2.1  Kiinteä jäte

Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 0,10
• vähimmäismaksu 45,00
• korkein maksu   1310,00

2.2  Konehuoneesta peräisin oleva öljyinen jäte

Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä 0,19
• vähimmäismaksu 226,00
• korkein maksu 1  573,00

2.3  Käymäläjätevesi

Jätehuoltomaksua veloitetaan aluksen nettovetoisuuden yksiköltä                0,08 
Käymäläjätevesien tyhjennykseen käytettävän säiliöauton maksimikäyttöaika  
on 5 tuntia. Tämän ajan ylimenevältä osalta veloitetaan alusta syntyneiden  
kustannusten perusteella.

2.4   Muu jäte

Aluksen satamaan jättämän muun jätteen vastaanotosta ja käsittelystä veloitetaan syn-
tyneiden kustannusten perusteella.

Muulla jätteellä tarkoitetaan esim. lastijäämiä, lastitilojen pesuvesiä, painolastivesiä ja rik-
kipesurista syntyvää jätettä.

Näiden jätteiden vastaanotosta ilmoitetaan erikseen, mikäli kansalliset määräykset tarkentu-
vat tai muuttuvat.

3  YLEISIÄ EHTOJA 

3.1 Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta.

3.2 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.

3.3 Mikäli sataman henkilökunta joutuu siirtämään jätteitä aluksesta tai laiturilta
 jätteenkeräyspisteeseen, veloitetaan alusta palveluhinnaston Muut palvelumaksut 
 tuntihinnaston mukaisesti.
 
3.4 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.

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

3.6 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.

3.7 HaminaKotka Satama Oy myöntää 7 % alennusta jätehuoltomaksusta alukselle, jolla 
käytetään laitteita tai menetelmiä, jonka ansiosta aluksen maihin jättämän jätteen määrä on 
tavallista vähäisempi tai jäte on hyödynnettävissä.

Alennuksen saamisen edellytyksenä on joko:
1. Aluksella suoritettu lajittelu ja varmistettu jätteiden jättö sataman vastaanottolaitteisiin.
tai:
2. Pakkausmateriaalien, kuten irtopakkauksien, käytön vähentäminen sekä
kertakäyttömuovien käytön välttäminen.

Alennuksen saadakseen aluksen tulee esittää jokin seuraavista sertifikaateista:
Green Award, ISO 21070, Blue Angel tai Green Marin

3.8 Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksuna 25,00 euroa sekä
 korkolain mukainen viivästyskorko.


