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Ohje ei koske alusjätteen jättöpakosta vapautettuja aluksia
YLEISIÄ OHJEITA
Suomen alusjätelainsäädännön mukaan aluksen on jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin
kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä (koskee nestemäisiä öljypitoisia jätteitä, nestemäisiä
sekä kiinteitä vaarallisiajätteitä, käymäläjätevesiä, kiinteitä jätteitä mukaan lukien lastijätteet, luokan I ruokajätteitä
ja jätteitä joita varten satamalla ei ole omaa keräysjärjestelmää). Lisäksi aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lasti jätteitä koskeva ilmoitus merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti
pääsääntöisesti 24 tuntia ennen satamaan saapumista.
Mikäli aluksen todetaan jättäneen jätteensä väärin lajiteltuna laskutetaan alusta jatkokäsittelystä
(erottelu, kuljetus, hävitys jne.) aiheutuneiden lisäkustannusten mukaisesti.
ALUSTEN KIINTEÄT JÄTTEET, MUKAAN LUKIEN LASTIJÄTTEET
HaminaKotka satamassa tällä hetkellä vastaanotettavat kiinteät jätejakeet ovat energia-, metalli- ja kaatopaikkajäte. Alusten kiinteille jätteille tarkoitetut jätepisteet on merkitty. Alusten tulee viedä jätteensä ainoastaan näin
merkittyihin jätepisteisiin.
ALUSTEN NESTEMÄISET JA KIINTEÄT VAARALLISETJÄTTEET
Vaarallisten jätteiden jättäminen muualle kuin niille varattuihin kontteihin on ehdottomasti kielletty!
Vaaralliset jätteet otetaan vastaan vain tilauksesta.
Tilaus tulee tehdä 24 tuntia ennen toimitusajankohtaa liikenneyksiköstä vuoroesimiehiltä puh. 020 790 8840
Kantasatamassa, Hietasessa ja Mussalon A- ja C-laiturilla on vaarallistenjätteiden vastaanottokontit, joihin aluksen henkilökunnan tulee itse toimittaa vaaralliset jätteensä satamahenkilökunnan valvonnan alaisuudessa.
Haminassa on erilliset astiat vaarallisia jätteitä varten.
Muissa satamanosissa vaaralliset jätteet noudetaan aluksilta ennakkotilausten mukaisesti.
KANSAINVÄLISESTÄ LIIKENTEESTÄ PERÄISIN OLEVA RUOKAJÄTE
Kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevalla ruokajätteellä tarkoitetaan niiden alusten, jotka reitillään ovat
poikenneet EU-alueen ulkopuolelle, jättämää ruokajätettä tai ruoan kanssa kosketuksessa ollutta jätettä.
Tämä jäte tulee toimittaa muusta jätteestä erillään ja pakattuna vuotamattomaan jätesäkkiin.
Jäteilmoituksen yhteydessä tulee erikseen mainita tämän jätteen jättämisestä.
KÄYMÄLÄJÄTEVEDET
Käymäläjätevesien jättämisestä on tehtävä ilmoitus liikenneyksikköön vuoroesimiehelle puh. 020 790 8840
24 tuntia ennen satamaan tuloa.
Ilmoituksen perusteella HaminaKotka Satama Oy tilaa tyhjennyksen. Käymäläjätevedet pumpataan suoraan lokaautoon, joka toimittaa ne jatkokäsittelyyn. Tyhjennysputkessa tulee olla Trafin määrittelemä laippa tai liitin.
ÖLJYISET VEDET
Öljysten vesien jättämisestä on tehtävä ilmoitus liikenneyksikköön vuoroesimiehelle puh. 020 790 8840
24 tuntia ennen satamaan tuloa.
Ilmoituksen perusteella HaminaKotka Satama Oy tilaa tyhjennyksen
JÄTTEET JOITA VARTEN SATAMALLA EI OLE OMAA KERÄYSJÄRJESTELMÄÄ
- tankkialusten painolastivedet,
- tankkien pesuvedet,
- pakokaasujen puhdistusjätteet,
- IMDG/ADR/RID -luokkiin kuuluvista lasteista syntyneet jätteet ja
- lastijäämät
Näiden jätteiden osalta on aluksien tilattava palvelut asiamiehensä kautta suoraan kyseisiä vastaanottopalveluja
tarjoavalta jätehuoltoyritykseltä. HaminaKotkassa toimivia palveluntarjoajia voi tiedustella liikenneyksiköstä puh.
020 790 8840.
YHTEYSTIEDOT
Jätehuoltoon liittyvissä asioissa teitä palvelee HaminaKotka Satama Oy:n liikenneyksikkö
Puhelin: 020 790 8840
Sähköposti: crane.vessel@haminakotka.fi
Faksi: 020 790 8899
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ENERGIAJAE
Energiajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka voidaan polttaa.
Energiajätteeksi kelpaavat:
- muovipullot, -pussit, -alustat, -rasiat
- styrox-alustat ja kotelot
- vähän likaantuneet kartonkipakkaukset ja pussit
- tekstiilit
- puutavara, paperi ja pahvi, joka ei sisällä liimaa
Energiajätteeksi eivät kelpaa:
- alumiinia tai muita metalleja sisältävät pakkaukset
- PVC-muovituotteet
- kumi ja nahka
PUULAVAT
Raakapuulavat (ei kyllästettyä puuta)
METALLIJAE
- TYHJÄT pelti- ja maalipurkit (jos sisältävät vielä kemikaaleja  ongelmajätteisiin)
- vanteet, pienet vaijerinpätkät
- metallitöissä kertyvä jäte
VAARALLISETJÄTTEET (NESTEMÄISET JA KIINTEÄT)
- vaseliinit
- kiinteä öljyinen jäte (esim. öljyrätit, öljynsuodattimet yms.)
- jäteöljyt
- maalit ja liuotinjäte
- loisteputket
- akut ja patterit
KANSAINVÄLISESTI TOIMIVISTA LIIKENNEVÄLINEISTÄ PERÄISIN OLEVA RUOKAJÄTE
(LUOKAN I RUOKAJÄTE)
Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin olevalla luokan I ruokajätteellä tarkoitetaan kansainvälisessä liikenteessä olevien laivojen ruokajätettä, jota syntyy matkustajien ja miehistön ruokailun ja ruoanvalmistuksen yhteydessä sekä kaikkea muuta jätettä (käärepaperit, pakkaukset, kertakäyttöastiat jne.), joka on
joutunut kosketuksiin kyseisten elintarvikkeiden tai ruoantähteiden kanssa.
LAJITELTU KAATOPAIKKAJÄTE
Lajiteltu kaatopaikkajäte on kaikkea em. lajittelun jälkeen jäljelle jäävää jätettä.
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