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1 JOHDANTO 

Tämä jätehuoltosuunnitelma on tehty Eurajoen sataman jätehuoltoa varten ja tässä jä-

tehuoltosuunnitelmassa on otettu huomioon Eurajoen sataman koko ja luonne sekä sitä 

käyttävät alustyypit. Jätehuoltosuunnitelma koskee suljettua satama-aluetta, jonne sa-

tamatoiminnot sijoittuvat. Jätehuoltosuunnitelman mukaan jätteet jaetaan sataman 

omasta toiminnasta syntyviin jätteisiin ja alusjätteisiin (öljypitoiset ja vaaralliset jät-

teet, käymäläjätevedet, biojäte sisältäen myös luokan 1 kansainvälisestä liikenteestä 

peräisin oleva ruokajäte, muovipakkaus-, lasi- ja sekalainen yhdyskuntajäte). 

 

Eurajoen satamassa aluksilta jätettävät kiinteät jätteet kerätään aluksien henkilökun-

nan toimesta lajiteltuna satamassa sijaitsevaan jäteasemaan tai niiden jätteiden osalta, 

mitä ei pystytä jäteasemalle keräämään, kerätään erillisellä jätekuljetuksella Veikko 

Lehti Oy toimesta. Sataman toiminnasta syntyville jätteille ja kiinteistöjätteille on eril-

liset astiat toimistorakennuksen yhteydessä. 

 

Satamilta lainsäädäntö edellyttää jätehuoltosuunnitelmaa, koska alusjätelain mukaan 

sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden 

eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Jätehuoltosuunnitelma on laadittava siten, 

että jätteiden vastaanotto ja vastaanottolaitteet täyttävät alusjätelain, jätelain ja ympä-

ristönsuojelulain vaatimukset. Eurajoen sataman jätehuoltosuunnitelmassa on selvi-

tetty satama-alueen jätteiden määrä ja laatu, vastaanottojärjestelyt sekä maksujärjes-

telmät, käyttäjien informointi ja muut asetuksessa tarkemmin säädetyt seikat. 
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2 SATAMA-ALUEEN KUVAUS JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1 Yleiskuvaus satamasta 

Eurajoen satama on yksityinen satama, joka sijaitsee Eurajoen kunnassa lähellä Olki-

luodon ydinvoimalaitoksia reilun 20 kilometrin päässä Rauman kaupungista. Sataman 

omistaa EcoPorts Finland Oy, joka myös toimii satamaoperaattorina.  

 

Eurajoen satamassa on yksi laituripaikka. Satama-alueen koko on 5,5 hehtaaria, joista 

varastotilaa on 3850 m² ja varastokenttää 55 000 m². Vuonna 2020 satamassa käsitel-

tiin yhteensä reilut 234 577 tonnia tavaraa, joista tuonnin osuus oli 128 124 tonnia. 

Aluskäyntejä satamassa vuonna 2020 oli 75. 

 

Satamana ja satamaoperaattorina toimii sama yritys EcoPorts Finland Oy. Yrityksen 

toimintaan kuuluu laivojen lastaus ja purkaus, alusten irrotus ja kiinnitys, tavaroiden 

varastointi, terminaalitoiminnot sekä laivanselvitys. Sataman alueella voi toimia/vie-

railla myös erillisiä yksittäisiä toimijoita kuten esimerkiksi kuljetusyrityksiä ja laivan 

tarkastajia. 

2.2 Jätehuoltomääräykset ja lainsäädäntö 

Jätehuollon ensisijaisena periaatteena on pyrkiä välttämään jätteen syntymistä. Jos 

kuitenkin jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Ellei kierrätys 

ole mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnet-

tävä energiana. Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei 

ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollinen.  

 

Jätehuoltoa ohjaava lainsäädäntö on jätelaki (17.6.2011/646) ja Valtioneuvoston ase-

tus jäteasetus (19.4.2012/179), joiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistä-

mällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheu-

tuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Näiden lisäksi jätehuoltoa ohjaa 

myös ympäristönsuojelulaki (27.6.2014/527) ja merenkulun ympäristönsuojelulaki 

(29.12.2009/1672). 
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Sataman pitäjän velvollisuuksiin kuuluu yllä mainittujen lakien, että asetuksien mu-

kaan laatia jätehuoltosuunnitelma, joka on hyväksymisen jälkeen tarkistettava. Sata-

man jätehuoltosuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä̈ on määrätty valtioneuvoston ase-

tuksessa merenkulun suojelusta (76/2010. 7. luku, 3§). Jätehuoltosuunnitelmassa on 

otettu huomioon myös satamassa syntyvät kiinteistöjätteet ja sataman toiminnasta syn-

tyvät jätteet. Jätehuoltosuunnitelma esitetään osana ympäristölupahakemusta. 

 

Jätelain (17.6.2011/646) nojalla on annettu lisäksi useita säädöksiä ja Eurajoen kunnan 

jätehuoltoa ohjaa myös Porin seudun jätehuoltojaosto. Ympäristöluvan noudattamista 

valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus.  

 

Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden, kiinteän jätteen sekä käymäläjätteen 

vastaanottamisesta peritään maksu jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta 

siitä, jättääkö alus satamaan jätettä tai ei (Merenkulun ympäristönsuojelulaki 

29.12.2009/1672, 10 luku 2. §). Merenkulun turvallisuusvirasto voi myöntää tästä jät-

teiden jättöpakosta vapautuksen, mikäli alus on säännöllisessä liikenteessä ja sillä on 

sopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. (29.12.2009/1672, 10 luku 

4.§). Aluksella on velvollisuus ilmoittaa 24 tuntia aikaisemmin satamaan saapumistaan 

alusjätteiden ja lastijätteiden jättämisestä̈, ja nämä̈ jätteet on jätettävä̈ oikeaoppisesti 

ennen satamasta lähtemistä̈.  

2.3 Jätehuollon järjestäminen Eurajoen satamassa 

Jätehuollon toiminnan järjestäjänä sataman on huolehdittava alueen syntyvän jätteen 

keräyksen järjestämisestä. Eurajoen satamassa syntyy jätettä sataman omasta toimin-

nasta ja aluskäynneistä. Kun alus tulee satamaan ja luovuttaa jätteensä, satamasta tulee 

alusjätteiden haltija. Jätteen haltijana sataman on huolehdittava jätteen kuljetuksesta 

tai sen järjestämisestä. Eurajoen sataman kohdalla tämä tapahtuu kaikkien jätteiden 

osalta Veikko Lehti Oy palveluita käyttäen. Eurajoen Satama ei esikäsittele tai hyö-

dynnä̈ jätteitä̈. Jätehuoltoyritys (Veikko Lehti Oy) vastaa jätteen kuljettamisesta, esi-

käsittelystä̈, hävittämisestä̈ ja raportoinnista. Käytettävästä jätekalustosta ja sen huol-

losta vastaa jätehuoltoyritys. 
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Jätelain mukaan jätteen haltijalla (tässä tapauksessa satamalla) on oltava selvillä tiedot 

jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle 

merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja ter-

veysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä tietoja jätehuollon toimijalle. Satama 

saa alusjätteistä nämä tiedot aluksilta laivaisännän kautta. 

 

Vaarallisten jätteitä luovuttaessa jätelain mukaan on jokaista siirtoa varten laadittava 

siirtoasiakirja, josta tulee ilmi valtioneuvoston päätöksessä (659/1996) vaaditut tiedot. 

Siirtoasiakirjat, joita on säilytettävä vähintään kaksi vuotta, laatii jätehuollosta vas-

taava yritys (Veikko Lehti Oy). 
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3 ALUSJÄTTEET 

 

Alusjätteiden, niin öljypitoisten kuin kiinteidenkin, jätehuollosta vastaa Ecoports Fin-

land Oy kilpailutuksella valitseva jätehuoltoyritys. Kaikkien jätteiden osalta käytetään 

tällä hetkellä Veikko Lehti Oy palveluita. 

3.1 Alusjätehuollon menettelytavat 

Kerättävistä alusjätteiden määristä satama saa tiedon kunkin aluksen laiva-asiamie-

heltä sähköpostilla osoitteeseen stevedoring@ecoports.fi vähintään 24 tuntia ennen 

aluksen saapumista satamaan tai vastaavasti edellisestä satamasta lähdettäessä, jos 

matka on alle 24 tuntia.  Ilmoitus koskien jätettäviä jätteitä tulee olla Liikenne- ja 

viestintäviraston vahvistaman kaavan mukainen. Aluksista tulleista jätteiden määristä 

ja laaduista pidetään satamassa kirjaa näiden tietojen pohjalta. Satamaan tulon jäl-

keen jätteet siirretään suoraan laivasta sataman jäteasemalla sijaitseviin jäteastioihin 

laivahenkilökunnan toimesta tai jätteenkeräilyautoon riippuen jätteen laadusta. Jäte-

huolto toimittaa jätteet edelleen jatkokäsittelyyn tai kaatopaikalle. 

Alla on kuvattuna ne jätteet, jotka Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan suo-

malaisen aluksen, joka saapuu Itämeren tai Euroopan yhteisön alueella olevaan sata-

maan, ja muun kuin suomalaisen aluksen, joka saapuu Suomen alueella olevaan sata-

maan, on jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin aluksesta peräisin 

olevat alus- ja lastijätteensä. Poissulkien ne alukset, jotka ovat alusjätteen jättöpa-

kosta vapautettu, ja joilla on osoittaa satamalle Liikenne- ja viestintäviraston myön-

tämä lupa. 

1) Öljypitoiset jätteet 

Nestemäiset öljypitoiset jätteet käsittävät alusten jäteöljyt, pilssivedet ja muut 

öljyiset vedet. Nestemäiset öljypitoiset jätteet noudetaan aluksilta ennakkoti-

lausten mukaisesti Veikko Lehti Oy toimesta. 
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Aluksilla syntyviä pieniä määriä öljypitoisia jätteitä voi laivahenkilökunnan 

toimesta toimittaa suoraan jäteasemalle niille tarkoitettuun jäteastiaan, esi-

merkiksi öljyisiä rättejä tai suodattimia. 

2) Haitallisia nestemäisiä ja kiinteitä aineita sisältävät jätteet 

Vaarallisia nestemäisiä aineita sisältäviä jätteitä ovat mm. maalit, liimat, 

pesu- ja puhdistusaineet sekä liuottimet. Kiinteitä vaarallisia jätteitä ovat mm. 

paristot, akut sekä loisteputket. Vaaralliset jätteet varastoidaan sataman huol-

torakennukseen, joista ne toimitetaan Veikko Lehti Oy toimesta eteenpäin. 

3) Käymäläjätevedet 

Eurajoen satamassa ei ole mahdollista pumpata käymäläjätevesiä sataman 

verkostoon, vaan alusjätevedet voidaan jättää satamassa erikseen tilaamalla 

nouto tälle toiminnalle. Käymäläjätevedet noudetaan Veikko Lehti Oy toi-

mesta aluksilta ennakkotilausten mukaisesti. 

4) Kiinteät jätteet mukaan lukien lastijätteet 

Kiinteät jätteet käsittävät tässä seka-, muovipakkaus-, bio-, paperi- ja pahvi-

jätteen. Kaikki nämä jätelajit kerätään sataman laiturin vieressä olevaan jäte-

asemaan omiin jäteastioihin. Kaikille jätteille löytyy oma erillinen jäteastia, 

jotka ovat nimikoitu Suomeksi ja Englanniksi. Jäteastioista löytyy myös oh-

jeistukset, mitä kuhunkin jäteastiaan saa laittaa. 

Eurajoen satamassa luokan 1 ruokajäte sijoitetaan normaaliin biojäteastiaan, 

mikä Veikko Lehti Oy toimesta viedään poltettavaksi. Kansainvälinen ruo-

kajäte tarkoittaa EU:n ulkopuolisessa liikenteessä̈ olevan aluksen ruokajätettä 

ja mitä̈ tahansa sellaista jätettä̈, joka on ollut kosketuksissa ruoan tai ruo-

kajätteen kanssa, kuten käärepapereita ja pakkausjätettä. Tällainen jäte tulee 

aluksella lajitella erikseen, ja satamassa sijoittaa polttoon menevään biojäte 

astiaan. Kansainvälinen ruokajäte voi toimia eläimiin tai ihmisiin tarttuvien 

tautien levittäjänä̈. Tästä̈ syystä̈ kansainvälisestä̈ liikenteestä̈ peräisin oleva 

ruokajäte on lainsäädöksien mukaan haudattava hyväksytylle kaatopaikalle 

hautaamalla tai poltettava hyväksytyssä̈ jätteenpolttolaitoksessa. 
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5) Pakokaasujen puhdistusjätteet 

Pakokaasujen puhdistusjätteet, joiden päästäminen ympäristöön on MARPOL 

73/98 – yleissopimuksen VI liitteen mukaan kiellettyä. Eurajoen satamalla ei 

ole vastaanottoa pakokaasujen puhdistusjätteille, mutta tarvittaessa palvelu 

sovitaan alihankkijan kanssa. 

Näiden yllä mainittujen jätteiden lisäksi Eurajoen satamalla on mahdollisuus myös 

vastaanottaa esimerkiksi harmaita jätevesiä eli alusten pesuvesiä, jotka ovat peräisin 

esimerkiksi aluksen pesu-, sauna- ja keittiö tiloista. Näiden noudosta sovitaan ennak-

koon palvelun tarjoajan Veikko Lehti Oy kanssa. 

3.2 Alusjätehuollon maksut 

Alusjätehuollon maksu, kattaen ne jätelajit, joka pystytään laivanhenkilökunnan puo-

lesta toimittamaan Eurajoen sataman jäteasemalle oikeaoppisesti, on 125 €/laivakäynti 

ja öljyisistä jätteistä 0,22 €/ aluksen nettovetoisuus. Alusjätehuollon maksu veloitetaan 

alukselta/varustamolta riippumatta siitä, jättääkö alus jätteitä vai ei. Jätteet kuuluvat 

olla oikeaoppisesti lajiteltuna ja toimitettuna jäteasemalle. Kumpaakaan yllä mainittua 

maksua ei kuitenkaan peritä niiltä aluksilta, joilla on Liikenne- ja viestintäviraston va-

pautus alusjätteiden jättöpakosta. 

 

Niiden jätteiden osalta, mitä ei pystytä vastaanottamaan Eurajoen sataman jätease-

malle, veloitetaan Veikko Lehti Oy tai muun palveluntuottajan palvelusta syntyvä 

hinta alukselta/varustamolta. 

3.3 Jäteasema 

Kiinteitä alusjätteitä varten on satamassa olemassa laituripaikan läheisyydessä jäte-

asema, jossa on eriteltynä ja selkein ohjeistuksin suomen ja englannin kielellä mer-

kitty kaikki jätelajit erikseen.  
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Jäteasemalta löytyy 

• kaksi 660 litran jäteastiaa sekajätteelle 

• yksi 660 litran jäteastia muovipakkausjätteelle  

• yksi 660 litran jäteastia paperi- ja pahvijätteelle  

• yksi 660 litran jäteastia öljyisille jätteille  

• yksi 240 litran jäteastia biojätteelle sisältäen luokan 1 ruokajätteen 

Aluksien henkilökunta itse toimittaa jätteet lajiteltuna. Niiden jätteiden osalta, joita ei 

voida jäteasemalle kerätä (esimerkiksi sludge tai pilssivedet), tilataan ennakkoon 

erillinen kuljetus jätehuoltoyritykseltä.  

Jos jäteaseman vastaanottolaitteissa huomataan puutteita, niistä voi laittaa ilmoituk-

sen joko sähköpostilla osoitteeseen stevedoring@ecoports.fi tai soittamalla toimiston 

puhelinnumeroon +358 (0)44 794 5288. 
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4 SATAMASSA SYNTYVÄT JÄTELAJIT JA NIIDEN KERÄYS 

 

Eurajoen satamassa syntyy jätettä sataman toiminnasta ja kiinteistöistä. Sataman toi-

minnasta syntyvät jätteet pitävät sisällään esimerkiksi satamassa tehtävien huoltojen 

ja korjauksien yhteydessä syntyvät jätteet, ja kiinteistöistä syntyvät jätteet alueen toi-

mistorakennuksesta syntyvät jätelajit. 

 

Veikko Lehti Oy laskutuksen pohjalta saadaan tieto EcoPorts Finland Oy lähteneistä 

jätteiden määristä ja näistä pidetään kirjaa satamassa. Veikko Lehti Oy laatii ja toi-

mittaa satamalle tarvittavat siirtoasiakirjat. 

4.1 Kerättävät kiinteistöjätteet  

EcoPorts Finland Oy toimistorakennuksesta syntyy vain vähäinen määrä jätettä, 

jonka vuoksi kaikki toimistosta peräisin oleva kiinteistöjäte kerätään yhteen sekajäte 

astiaan, joka sijaitsee toimistorakennuksen vieressä. Sekajätteestä eritellään vaan 

vaaralliset jätteet. Jätehuoltoyritys (Veikko Lehti Oy) vastaa jätteen kuljettamisesta, 

esikäsittelystä̈, hävittämisestä̈ ja raportoinnista.  

4.2 Sataman toiminnasta peräisin oleva jäte 

Sataman toiminnasta peräisin olevalla jätteellä tarkoitetaan esimerkiksi erilaisista 

huolto- ja korjaustöistä ja pihojen kunnossapidosta syntyvää jätettä. 

Sekajätteen keräyksiä varten on sataman alueella peltihallin päädyssä jätehuoltoyri-

tykseltä (Veikko Lehti Oy) tilattu jätelava, jota jätehuoltoyrityksen toimesta käydään 

tyhjentämässä. 

4.2.1 Vaarallinen jäte 

Eurajoen satamassa syntyvät vaaralliset jätteet ovat lähinnä̈ sähkö̈- ja elektroniikka-

romua, loisteputkia, käytettyjä̈ energiansäästölamppuja sekä̈ akkuja ja paristoja, jotka 
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lajitellaan erikseen sekajätteestä. Vaaralliset jätteet varastoidaan sataman huoltora-

kennuksessa ja ne tyhjennetään aina tarpeen vaatiessa.  

4.2.2 Öljynerotuskaivon tyhjennys 

Öljynerotuskaivo tyhjennetään tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran vuo-

dessa Veikko Lehti Oy toimesta. Kaivo tarkistetaan säännöllisesti henkilökunnan toi-

mesta ja tarkastuksista pidetään kirjanpitoa. 

4.2.3 Öljyn keräysastia 

Satamassa syntyy jäteöljyä koneiden huoltojen yhteydessä. Sataman huoltorakennuk-

sessa sijaitsee öljylle oma keräysastia, jonka tyhjennyksestä vastaa Veikko Lehti Oy. 
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5 JÄTEHUOLLON SEURANTA 

 

Eurajoen satamassa pidetään kirjaa sekä alusperäisistä jätteistä, että satamassa synty-

vistä jätteistä. Alusperäisistä jätteistä saadaan tietoon määrät sekä laadut kunkin aluk-

sen laiva-asiamieheltä aina ennen laivan saapumista satamaan. Sataman toiminnasta 

syntyvistä jätteistä pidetään kirjaa jätehuoltoyrityksen Veikko Lehti Oy tietojen poh-

jalta. 

5.1 Ympäristöhallinnon YLVA-tietojärjestelmä 

YLVA-tietojärjestelmä on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja 

rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asi-

akkaille. Palvelun käyttäjiä ovat esimerkiksi toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristö-

viranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.  

Satamien osalta jäterekisteriin tarvittavia tietoja ovat: 

• Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi tai hyö-

dynnettäviksi 

• Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 

• Varastoidut jätteet vuoden lopussa 

• Jätelajit ja jätteen tunnusnumero 

• Jätteen tyyppi 

• Jätteen määrä 

• Jätteen alkuperä 

• Jätteen kuljettaja ja toimituspaikka 
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6 VASTUUHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT 

 

Kiinteistö- ja alusjätteet 

Kaisa Castrén  

Toimitusjohtaja 

Puh. +358 (0) 400 221 433 

 

Eurajoen sataman yhteystiedot 

Käyntiosoite: Satamatie 137, 27160 Eurajoki 

Postiosoite: Köykäntie 105, 27100 Eurajoki 

 

Ympäristölupaa valvova viranomainen 

Varsinais-Suomen ELY- keskus 

Puh. (vaihde) 02 9502 0900 

Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 

Sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi 
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Liite 1. Eurajoen sataman kartta 
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