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1. Johdanto 

Helen Oy:n Hanasaaren voimalaitoksen polttoainesatama (jäljempänä Hanasaaren 
satama) on osa Hanasaaren voimalaitoksia ja se palvelee voimalaitoksen 
polttoainekuljetuksia. Satamanpitäjänä Hanasaaren satamassa toimii Helsingin Satama 
Oy Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen 20.8.2015 
mukaisesti. 
 
Hanasaaren polttoainesatamassa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
9.6.2015 ja 5.12.2018 antamia ympäristölupapäätöksiä (Dnrot ESAVI/135/04.08/2013 ja 
ESAVI/146/2018). Sataman toiminta sisältyy Hanasaaren voimalaitoksen 
ympäristölupaan. 
  
Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 3 §:n mukaan sataman pitäjän on 
laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden 
jätehuollon järjestämiseksi. Satamien jätehuollon järjestämistä ohjaavat myös satamien 
toimintaa koskevat sekä yleiset ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevat säädökset. 
 
Sataman pitäjän on huolehdittava siitä, että satamassa on laitteet tai menettelyt, jotka 
riittävät vastaanottamaan satamaa käyttäviltä aluksilta tulevat, sataman pitäjän 
huolehdittaviksi jätettävät merenkulun ympäristönsuojelulaissa luetellut jätteet. 
 
Sataman jätehuoltosuunnitelmassa esitettyjen toimien, kuten jätteiden vastaanoton, 
keräyksen, varastoinnin, käsittelyn ja hyödyntämisen suunnittelussa on otettava 
huomioon sataman koko ja luonne sekä satamaa käyttävät alustyypit. Suunnitelmassa on 
lisäksi edellytettävä, että jätehuollon toteuttamiseksi tarpeellisia toimia on seurattava, 
havaitut puutteet on korjattava viivytyksettä ja jätehuollon toimia on kehitettävä jatkuvasti. 
 
Sataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyy se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
jonka toimialueella satama sijaitsee. Helsingin Satama Oy toimitti Helen Oy 
toimeksiannosta merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen Hanasaaren 
sataman jätehuoltosuunnitelman 5.4.2019 Uudenmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi 
ja ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Uudenmaan ELY-keskus 
hyväksyi jätehuoltosuunnitelman kirjeellään 2.8.2019 (Dnro:t UUDELY/5267/2015, 
UUDELY/5268/2015, UUDELY/5269/2015, UUDELY/6102/2015 ja UUDELY/6103/2015). 
Jatkossa sataman jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava, jos satamaan jätettävien 
jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi. Jos jätehuoltosuunnitelmaa ei 
ole ollut tarpeen tarkistaa kolmen vuoden kuluessa sen hyväksymisestä, sataman pitäjän 
on lähetettävä asianomaiselle valvontaviranomaiselle ilmoitus, että jätehuoltosuunnitelma 
on edelleen voimassa. 
 
Sataman jätehuollossa  ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tämä tarkistettu 
suunnitelma korvaa vuonna 2019 laaditun jätehuoltosuunnitelman.  

2. Jätehuoltosuunnitelman säädösperusta 

Satamien jätehuollon järjestämistä ohjaavat seuraavat lait ja asetukset: 

Jätehuolto yleisellä tasolla 

• Jätelaki (646/2011) 

• Laki jätelain muuttamisesta (714/2021) 

• Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

• Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

• Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 

Alusten ja sataman jätehuolto 

• Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 

• Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010) 



• Laki meren ympäristönsuosuojelulain muuttamisesta (669/2021) 

• Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun 

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (674/2021) 

Kansainvälinen ruokajäte (sivutuotelainsäädäntö) 

• Sivutuoteasetus 1069/2009  

• Täytäntöönpanoasetus 142/2011 

• Kansallinen sivutuotelaki 517/2015 

   
 
 
Pääkaupunkiseudun jätehuoltoa ohjaavat myös HSY:n jätehuoltomääräykset 
(Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset, HSY marraskuu 2022). 
Jätehuollon järjestämistä ohjaa lisäksi Hanasaaren voimalaitoksen ympäristölupa (Etelä-
Suomen aluehallintoviraston päätös 9.6.2015 nro 138/2015/1), jonka noudattamista 
valvoo Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. 
 
Lainsäädännön ensisijaisena periaatteena on syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden 
vähentäminen. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jäte on ensisijaisesti valmisteltava 
uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, 
jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos 
hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 
 
Alusjätehuollon periaatteena on jätteen toimitus maihin jatkokäsittelyä varten. Aluksella 
on velvollisuus ilmoittaa ennen satamaan saapumistaan alusjätteiden ja lastijätteiden 
jättämisestä, ja nämä jätteet on jätettävä ennen satamasta lähtemistä. Alusjätteistä tulee 
periä maksu riippumatta siitä jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei. Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi voi kuitenkin myöntää jätteiden jättöpakosta poikkeusluvan, mikäli 
alus on säännöllisessä liikenteessä ja sillä on sopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai 
sataman kanssa. 
 
Lainsäädännön mukaisesti satamanpitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista 
peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Sataman jätehuoltosuunnitelman 
rakenteesta ja sisällöstä on määrätty Valtioneuvoston asetuksessa merenkulun ympäris-
tönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (674/2021). Jätehuolto-
suunnitelma on tarkistettava tarpeen mukaan – kuitenkin vähintään viiden vuoden välein 
– ja sen luonnos on oltava nähtävillä satamanpitäjän toimipaikassa vähintään 14 päivän 
ajan sataman toiminta-aikana. 

3. Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista 

Hanasaaren satama on osa Helen Oy:n Hanasaaren voimalaitosta ja se palvelee 
voimalaitoksen polttoainekuljetuksia. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n välisen 
yhteistoimintasopimuksen 20.8.2015 mukaisesti Hanasaaren sataman satamanpitäjänä 
toimii Helsingin Satama Oy, joka vastaa mm. alusjätehuollon järjestämisestä sekä 
sataman muista aluspalveluista, kuten alusten kiinnityksestä ja irrotuksesta. Helen Oy 
vastaa mm. satamatoimintojen ympäristöluvista ja ympäristöhallintajärjestelmistä  sekä 
laiturialueiden puhtaanapidosta. 
 
Aluskäyntien määrä Hanasaaren satamassa oli vuonna 2021 yhteensä 17. Suurin osa 
satamaa käyttävistä aluksista on kuivalastialuksia. Satamassa käy ajoittain myös 
säiliöaluksia, hinaajia ja proomuja. 
 



 
 

Kuva 1.  Hanasaaren polttoainesataman sijaintikartta. Taustakartan lähde: Helsingin 
kaupungin karttapalvelu. 

 
 

Kuva 2.   Ilmakuva (2015) Hanasaaren polttoainesatamasta. Ilmakuvan lähde: Helsingin 
kaupungin karttapalvelu. 
 



4. Toiminnanharjoittajan ja satamanpitäjän yhteystiedot ja 
vastuuhenkilöt 

Toiminnanharjoittaja 
 

Helen Oy 
Hanasaaren voimalaitos 
Postiosoite:  Helen Oy 

00090 HELEN 
Käyntiosoite: Parrukatu 1-3 

00540 HELSINKI 
Puhelin:  09 6171 (vaihde) 
Sähköposti:  yritykset@helen.fi 
Y-tunnus:  2630573-4 
 

Toiminnanharjoittajan vastuuhenkilöt 
 

Polttoainemestari Mikko Sillanpää 
Puhelin:  050 372 8038 
Sähköposti:  mikko.sillanpaa@helen.fi 
Varalla: 
Janne Peltonen 
Puhelin:  040 162 6022 
Sähköposti:  janne.peltonen@helen.fi 

 
Jätevastaava Markus Åhlberg 
Puhelin:  040 186 4093 
Sähköposti: markus.ahlberg@helen.fi 

 
Kemikaaliasiantuntija Camilla Rapp 
Puhelin:  040 334 6664 
Sähköposti:  camilla.rapp@helen.fi 

 
Satamanpitäjä 

Helsingin Satama Oy 
Vuosaaren satama -osasto 
Postiosoite:  PL 197 

00141 HELSINKI 
Käyntiosoite: Gatehouse, Komentosilta 1 

00980 HELSINKI 
Puhelin:  09 310 1621 (vaihde) 
Sähköposti:  port.helsinki@portofhelsinki.fi 
Y-tunnus:  2630555-8 

 
Satamanpitäjän jätehuollon vastuuhenkilöt 
 

Liikennepäällikkö  Tero Valu 

Puhelin:  0500 606 907 

Sähköposti:  tero.valu@portofhelsinki.fi  

 
Helsingin Sataman alusjätteiden vastaanottopalvelun yhteystiedot: 
Sähköposti:  supervisor.vuosaari@portofhelsinki.fi 

 
Varalla myös: 
Terminaalipäällikkö Petri Jäntti 
Puhelin:  040 751 8296 
Sähköposti:  petri.jantti@portofhelsinki.fi  
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Satamanpitäjän ympäristöasioiden vastuuhenkilö 
 

Kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte 
Puhelin:  040 162 7595 
Sähköposti:  andreas.slotte@portofhelsinki.fi 
 

5. Hanasaaren polttoainesataman jätehuoltosuunnitelma 

5.1 Yleistä 

Hanasaaren sataman jätehuoltosuunnitelma kattaa aluksista vastaanotettavat jätteet. 
Helsingin Satama Oy:n vastuulla olevat alusjätteet ovat peräisin suhteellisen vähäisestä 
polttoainesatamaan suuntautuvasta liikenteestä. Hanasaaren sataman jätehuolto 
perustuu sataman kokoon ja luonteeseen sekä satamaa käyttäviin tyypillisiin 
alustyyppeihin. Jätehuollon suunnittelussa on huomioitu paikalliset jätehuoltomääräykset 
ja niihin liittyvät menettelyt (Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset, 
HSY marraskuu 2022). Sataman nykyiset jätehuoltojärjestelyt on toteutettu yhdessä 
Helen Oy:n kanssa ottaen huomioon Helen Oy:n tarpeet. Toiminnan kehittämisen 
lähtökohtana ovat lainsäädännössä tapahtuvien muutosten ohella toiminnasta saadut 
palautteet ja eri tahoilta saadut kehittämisehdotukset. Hanasaaren sataman 
alusjätehuollon toteutuksesta vastaa Helsingin Satama Oy:n Vuosaaren satama -osasto. 
 
Helsingin Satama Oy ei esikäsittele tai hyödynnä jätteitä. Kilpailutuksella valitut 
jätehuoltoyritykset (nykyisin Remeo Oy sekä Fortum Waste Solutions Oy) vastaavat 
jätteen kuljettamisesta, esikäsittelystä, hävittämisestä ja raportoinnista. Käytettävästä 
jätehuoltokalustosta ja sen huollosta vastaavat jätehuoltoyritykset. 
 
Helsingin Satama Oy on ohjeistanut jätehuoltoyrityksiä palvelukuvauksella kilpailutuksen 
yhteydessä. Jätehuollon toimivuutta arvioidaan vuosittain ja mahdollisista kehittämis-
tarpeista keskustellaan yhdessä jätehuoltoyritysten kanssa. 

 

5.2 Alusjätehuollon menettelytavat 

Helsingin Satama Oy:n ohjeet koskien alusjätteitä on esitetty Helsingin Satama Oy:n 
internetsivuilla (https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-
aluksetohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet) Kyseiseltä sivulta löytyvät alusjäteilmoituslomake 
ja ilmoituslomake jätteiden vastaanottopalvelujen puutteista sekä IMO:n opas 
CONSOLIDATED GUIDANCE FOR PORT RECEPTION FACILITY PROVIDERS AND   
USERS (MEPC.1/Circ.834/Rev.1 1 March 2018.  
Jätteidenkäsittelyä koskevat ohjeet ovat tämän dokumentin liitteenä 1. Edellä mainitut 
ilmoituslomakkeet ovat tämän dokumentin liitteinä 2 ja 3. 
 
Alusjätteiden jätehuollosta Hanasaaren satamassa vastaavat Helsingin Satama Oy:n 
kilpailutuksella valitsemat jätehuoltoyritykset. Helsingin Satama Oy toimii linkkinä 
jätehuoltoyrityksen ja laiva-asiamiehen välillä. Laiva-asiamiehen tehtävänä on hoitaa mm. 
aluksen jäteasioita ja ilmoittaa Helsingin Satama Oy:lle asianmukaisella 
alusjäteilmoituksella aluksen jätehuoltotarpeesta. 
 
Hanasaaren satamassa alusten käytössä on sekajätekontti, johon aluksen henkilökunta 
voi toimittaa asianmukaiset sekajätteet. Jätehuoltoyhtiö tyhjentää kontin sovitusti 
tarvittaessa. Alukset voivat halutessaan jättää satamaan myös muita jätteitä ilmoittamalla 
Helsingin Satama Oy:lle jätettävistä jätteistä vähintään 24 h ennen aluksen saapumista. 
Alusjäteilmoituslomake (liite 2) löytyy yllä mainitusta kohdasta Helsingin Satama Oy:n 
internet-sivuilta. Yhteyshenkilönä Helsingin Satama Oy:n puolella toimii Vuosaaren 
liikennepäällikkö tai varalla terminaalipäällikkö, joka tilaa jätehuoltopalvelun 

mailto:andreas.slotte@portofhelsinki.fi
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alukselle.  
 
Niiden alusten osalta, joilla ei ole Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämää 
poikkeuslupaa jätehuollosta, alusjätehuollon menettelyketju on seuraava: 
 

1. Alus ilmoittaa jätehuoltotarpeistaan laiva-asiamiehelle. 

  

2. Laiva-asiamies ilmoittaa laivan jätehuoltotarpeesta satamalle viimeistään 24 h ennen 

laivan saapumista satamaan. 

 

3. Helsingin Satama tilaa riittävän jätehuollon. 

 

4. Jätehuoltoyritys järjestää keräysvälineet Satamaan sovittuna ajankohtana ja 

vastaanottaa jätteet. 

 

5. Jätteet siirretään suoraan aluksesta keräysvälineisiin aluksen henkilökunnan ja/tai 

jätehuoltoyrityksen ja/tai aluspalveluyrityksen toimesta ja toimitetaan edelleen 

jatkokäsittelyyn tai polttolaitokseen. Kierrätettävät jakeet siirretään koneellisesti niille 

varatuille jätelavoille, jotka tyhjennetään tarpeen mukaan. Sekajäte kuljetetaan 

jäteautolla energiantuotantoon Vantaan jätevoimalaan. Tarkemmat tiedot 

vastaanotettavista ja alusjätemaksuun sisältyvistä jätteistä 

https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-alukset/ohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet 

 

6. Jätehuoltoyritys raportoi Helsingin Satamalle alusjätteiden määrästä ja laadusta. 

Helsingin Satama lähettää alukselle laiva-asiamiehen välityksellä kuitin 

vastaanotetuista jätteistä, kun on saanut jätehuoltoyritykseltä raportin toteutuneista 

jätemääristä. 

5.3 Alusjätehuollon maksut 

Alusjätemaksu sisältää jätteiden vastaanoton lain merenkulun ympäristönsuojelulain 

muuttamisesta (669/2021) mukaisesti. Alusjätteiden maksuista määrätään Helsingin 

Sataman hinnastossa, jonka yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain ja joka löytyy Helsingin 

Sataman internet-sivuilta (https://www.portofhelsinki.fi/helsingin-satama/hinnasto). 

Alusjätemaksu perustuu aluksen nettovetoisuuteen. Tavanomaisten jätevesien 

pumppaamisesta sataman viemäriverkostoon ei veloiteta erillistä maksua. Mikäli aluksen 

pumppaama jätevesi luokitellaan teollisuusjätevedeksi, voidaan veloitettava jätemaksu 

määritellä erikseen.  

Jätteiden jättämisestä aiheutuneista kustannuksista veloitetaan jätetyn jätteen lajien ja/tai 

määrän perusteella: 

Jätemäärän ylittäessä aluksen erillisen varastotilan kapasiteetin, kun jätteet luokitellaan 

vaaralliseksi jätteeksi, rikkipesurissa syntyneestä jätteestä sekä siitä osasta kustannuksia, 

joita ei kateta alusjätemaksulla. 

 

Jätehuoltomaksua ei veloiteta aluksilta, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom on 
vapauttanut öljyisten ja kiinteiden jätteiden jättöpakosta. Mikäli alusjätemaksusta 
vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Helsingin Satama veloittaa hinnaston mukaisen 
alusjätemaksun. Tavanomaisten jätevesien pumppaamisesta sataman viemäriverkostoon 
ei veloiteta erillistä maksua myöskään Traficomin vapautuksen saaneilta aluksilta tai 
niiden varustamoilta. 
 
Vuonna 2016 Helsingin Satama Oy otti käyttöön alusjätemaksujärjestelmän, jossa 
pääasiassa matkustajia kuljettaville aluksille myönnetään alusjätemaksusta 20 %:n 
alennus, mikäli alus tyhjentää jätevetensä satamassa. Käytännössä tämä alennus ei 
ainakaan nykyisin koske Hanasaaren satamaan liikennöiviä aluksia. 
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6 Hanasaaren satamassa syntyvät jätelajit ja niiden keräys 

6.1 Hanasaaren satamassa kerättävät alusjätteet 

Kiinteä alusjäte 
 
Hanasaaren satamassa vastaanotetaan käytännössä vain aluksilla syntyvää sekajätettä. 
Alusten käytössä on laiturilla sijaitseva sekajätekontti, johon aluksen henkilökunta voi 
toimittaa jätteet. Jätehuoltoyhtiö tyhjentää kontin tarvittaessa. Sekajätteeseen kuuluvat 
polttokelpoinen jäte, joka toimitetaan nykyisin Vantaan jätevoimalaan hyödynnettäväksi 
energialähteenä. 
Erikseen lajitellut paperi- ja pahvijäte, lasijäte, metallijäte sekä biojäte voidaan 
tarvittaessa vastaanottaa erikseen. Nämä jätteet kerätään suoraan erikseen tilattaviin 
jäteautoihin. 
 
Tarvittaessa Hanasaaren satamassa vastaanotetaan myös muita jätejakeita, kuten edellä 
kohdassa 5.2 ja jäljempänä kohdissa 6.1.2 - 6.1.6 on esitetty. 

 
Alusjätevedet 
 
Alusjätevesi voidaan jakaa mustaan jäteveteen ja harmaaseen jäteveteen. Mustalla 
jätevedellä tarkoitetaan varsinaista käymäläjätevettä ja harmaalla jätevedellä pesuvesiä, 
jotka ovat peräisin esimerkiksi aluksen pesu-, sauna- ja keittiötiloista. Helsingin Satama 
Oy:n satamajärjestyksen mukaan kaikenlaisten jätevesien pumppaaminen mereen 
satama-alueella on kielletty. 
 
Hanasaaren satamassa ei ole viemäriverkkoon yhdistettyä jätevesien vastaanottoa. 
Mikäli aluksella on tarve jättää jätevesiä, vastaanottosta sovitaan tapauskohtaisesti. 
Aluksen jätevedet voidaan joko pumpata säiliöautoon tai alus voi jättää jätevetensä 
Helsingin Satama Oy:n viemäriverkkoon (ja edelleen HSY:n viemäriverkkoon) esimerkiksi 
Katajanokan risteilylaiturilla. 
 
 

Konehuoneesta peräisin oleva öljyinen jäte 
 
Alusten huollosta syntyy öljyisiä jätteitä, jäteöljyä ja raskaan polttoöljyn separoinnista 
syntyvää öljylietettä (sludgea). Aluksilla syntyy myös pieniä määriä muita öljyjätteitä, 
kuten öljyisiä rättejä ja suodattimia. 
 
Helsingin Satama Oy järjestää tarvittaessa sataman jätehuoltoa käyttävälle alukselle 
öljypitoisen jätteen vastaanoton. Tällaisissa tapauksissa jätehuoltoyritys tulee hakemaan 
öljypitoisen jätteen suoraan laivasta keräysautoon ja toimittaa sen ko. jätteiden 
käsittelylaitokselle. 
 

Vaarallinen jäte  
 
Vaarallinen jäte on jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen 
tai terveydelle tai ympäristölle vaarallinen. Alusten tyypillisiä vaarallisia jätteitä ovat 
erilaiset 
öljyiset jätteet, vaseliinit, liuottimet, akut, paristot ja loisteputket. Vaarallisten jätteiden 
tyhjennys tapahtuu jätehuoltoyrityksen keräysautolla. Jätteiden siirtämisen laivasta 
autoon hoitaa laivan henkilökunta. 
 

Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte 
 
Aluksen katsotaan olevan kansainvälisessä liikenteessä, mikäli se poikkeaa reitillään 
EU:n ulkopuolisessa satamassa. Tällaisella aluksella ruokailun ja ruoanvalmistuksen 
yhteydessä syntyvää ruokajätettä kutsutaan kansainväliseksi ruokajätteeksi. Sitä on 



myös kaikki muu jäte (käärepaperit, kertakäyttöastiat jne.), joka on joutunut kosketuksiin 
elintarvikkeiden tai ruoantähteiden kanssa. 
 
Voimassa olevien määräysten mukaisesti kansainvälinen ruokajäte voi toimia eläimiin tai 
ihmisiin tarttuvien tautien levittäjänä. Tästä syystä kansainvälisestä liikenteestä peräisin 
oleva ruokajäte on lainsäädännön mukaan haudattava hyväksytylle kaatopaikalle tai 
poltettava hyväksytyssä polttolaitoksessa. Aluksen on ilmoitettava ennakkoon, mikäli se 
aikoo jättää ruokajätettä satamaan sekä annettava arvio ruokajätteen määrästä. 
Helsingin Satama tilaa tällöin paikalle jätehuoltoyrityksen keräysauton, joka kuljettaa 
jätteen Vantaan jätevoimalaan poltettavaksi. Jätteenkuljetusyritys vastaa myös  kaluston 
asianmukaisesta desinfioinnista kuljetuksen päätyttyä. Pesu ei tapahdu satama-alueella. 
Kansainvälinen ruokajäte kuljetetaan jätteenpolttolaitokselle myös polttolaitoksen 
huoltokatkoksen aikana, koska kansainvälisen ruokajätteen siirtokuormaaminen ei ole 
sallittua.   
 

Muut jätejakeet 
 
Helsingin Satama Oy:llä on valmius vastaanottaa mm. pakokaasujen puhdistusjätettä 
sekä lastijätteitä. Tarpeen vaatiessa näitä jätteitä varten tilataan jätehuoltoyrityksen 
keräysautot. 

6.2 Jätteiden lajit ja määrät sekä raportointimenettely 

Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty Helsingin Satama Oy:n vastaanottamat alus- sekä muut 
jätelajit ja määrät Hanasaaren satamasta vuonna 2021. 
 

Jätelaji 
 

Määrä, tonnia Vastaanottaja 

Satamien vastaanottolaitteis-
toihin kerätyt pilssivedet 

27,25 Fortum Waste Solutions Oy 

Yhteensä 27,25  
Taulukko 1. Hanasaaren satamasta vastaanotetut alusten jätteet 1.1.–31.12.2021. 
 
 

Jätelaji 
 

Määrä, tonnia Vastaanottaja 

Poltettava sekajäte 2,67 Vantaan Energia Oy 

Kiinteä öljyinen jäte 0,031 Fortum Waste Solutions Oy 

SER-romu 0,089 Remeo Oy 

Yhteensä 2,79  
Taulukko 2. Hanasaaren polttoainesataman jätteet 1.1.–31.12.2021. 
 
 

Helsingin Satama Oy:n kanssa sopimuksen tehneet jätehuoltoyritykset raportoivat 
Helsingin Satama Oy:n vastuulla olevat satama-alueen vastaanottolaitteista tyhjennetyt ja 
aluksista vastaanotetut jätelajit ja -määrät Helsingin Satama Oy:lle. Helsingin Satama Oy 
raportoi nämä jätetiedot vuosittain (tai sovittaessa useamminkin) Helen Oy:lle 
Hanasaaren voimalaitoksen ympäristöluvan edellyttämää raportointia varten. 

7 Jätehuollon kehittäminen 

Helsingin Satama Oy pyrkii kehittämään alusjätehuoltoa neuvonnalla, tiedottamisella ja 
jätemäärien raportoinnilla sekä sopimusteitse. Helsingin Satama on ohjeistanut 
jätehuoltoyrityksiä palvelukuvauksella kilpailutuksen yhteydessä. Jätehuollon 
kokonaistoimivuutta arvioidaan vuosittain ja mahdollisista kehittämistarpeista 
keskustellaan yhdessä jätehuoltoyritysten kanssa. Parhaillaan selvitetään alusten 
rikkipesureista tulevien pesuvesien ja muiden pesurijätteiden eri vastaanotto- ja 
käsittelymahdollisuuksia parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. 
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Jätteidenkäsittelyn ohjeet 
Öljyinen jäte konehuoneesta, musta ja harmaa jätevesi sekä kiinteät jätteet sisältyvät 
alusjätemaksuun. 

Alusjäteilmoitus 

Aluksen tulee lähettää asianmukaisesti täytetty alusjäteilmoitus Helsingin Satamalle 
vähintään 24 tuntia ennen saapumista.  
 
Kuitenkin 

• Jos alus tarvitsee jätteiden vastaanottopalvelua viikonloppuna tai maanantaina, 
tulee alusjäteilmoitus lähettää edeltävään perjantaihin kello 15 mennessä. 

• Jos alus tarvitsee jätteiden vastaanottopalvelua pyhäpäivänä tai sitä seuraavana 
päivänä, alusjäteilmoitus tulee lähettää pyhäpäivää edeltävänä päivänä kello 15 
mennessä. 

Alusjäteilmoituksen perusteella Helsingin Satama järjestää paikalle jätehuoltoyrityksen 
noutamaan jätteet. 
 
Avaa ja täytä lomake, tallenna ja lähetä 
Passenger ports: Shipservice(at)portofhelsinki.fi 
Vuosaari Harbour: Supervisor.Vuosaari(at)portofhelsinki.fi 
 
Alusjäteilmoitus - Waste Notification, Passenger ports.pdf (2 MB) 
Alusjäteilmoitus - Waste Notification, Vuosaari Harbour.pdf (2 MB) 
Puutteellinen vastaanottoilmoitus - Inadequancy of waste reception facilities .pdf (4 MB) 
Guide to good practice for port reception facility providers and users.pdf (366 KB) 

Alusjätteiden toimituksesta vapautettu alus 

Mikäli merenkulkuviranomaiset ovat vapauttaneet aluksen alusjätteen pakollisesta 
toimituksesta ja ilmoitusvelvollisuudesta: 

• Ilmoita Helsingin Satamalle, että aluksella on vapautus. 
• Jos varustamolla on omia jäteastioita satama-alueella, varustamo huolehtii, että 

jokaisessa jäteastiassa on merkitty käytetyn jätehuoltoyrityksen yhteystiedot. 
• Säilö vaarallinen jäte (pilssiöljy, kiinteä öljyinen jäte, akut ja paristot, maalit, 

liuottimet) tiiviiseen, kannelliseen, lukittuun ja merkittyyn astiaan. Kaikki 
nestemäinen ongelmajäte tulee sijoittaa astiaan, jossa on joko korotetut reunat 
tai keräysjärjestelmä. 

• Pidä alue puhtaana. 
• Pidä kaikki jäteastiat puhtaana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Shipservice@portofhelsinki.fi
mailto:Supervisor.Vuosaari@portofhelsinki.fi
https://www.portofhelsinki.fi/sites/default/files/attachments/Alusj%C3%A4teilmoitus%20-%20Waste%20Notification%2C%20Passenger%20ports.pdf
https://www.portofhelsinki.fi/sites/default/files/attachments/Alusj%C3%A4teilmoitus%20-%20Waste%20Notification%2C%20Vuosaari%20Harbour.pdf
https://www.portofhelsinki.fi/sites/default/files/attachments/Puutteellinen_vastaanottoilmoitus2019.pdf
https://www.portofhelsinki.fi/sites/default/files/attachments/Guide%20to%20good%20practice%20for%20port%20reception.pdf


Öljypitoinen jäte ( 20 m3 sisältyy alusjätemaksuun) 

Öljyinen jäte kerätään aluksesta säiliöautoon. Pumppausnopeuden on oltava vähintään 
5 m³/h, eikä kertaerän määrä saa olla yli 40 m³. Aluksen täytyy separoida pilssivesi 
ennen toimitusta. Sludgen vesipitoisuus saa olla enintään 70 %. Odotusaika ei saa 
ylittää 30 minuuttia. 
Turvallisuusohjeet öljyisen jätteen pumppausta varten: 

• Letkujen tulee olla hyväkuntoiset ja riittävän pitkät. 
• Liittimet ja niiden kireys tulee tarkistaa. 
• Tehokas kommunikointi aluksen ja tankkiauton välillä tulee varmistaa. 
• Pumppausnopeudesta tulee sopia. 
• Aluksen ja säiliöauton tulee sopia hätätoimenpiteistä. 
• Säiliöauton kuljettajan tulee pysytellä auton lähellä koko ajan. 
• Paikalla tulee olla imeytysainetta. 
• Alueella ei saa tupakoida eikä tehdä avotulta pumppauksen aikana. 

Vuodon sattuessa tulee toimia seuraavasti: 
• Pumppaus tulee keskeyttää välittömästi. 
• Yritä pysäyttää vuoto tai rajoittaa sitä. 
• Ilmoita Helsingin VTS-keskukseen (VHF-kanava 71 tai puh. +358 (0) 20 448 

5385). 
• Tee tapauksesta raportti satamamestarille. 

Mustat ja harmaat jätevedet (sisältyvät alusjätemaksuun) 
Musta ja harmaa jätevesi pumpataan tai puretaan aluksesta suoraan kaupungin 
viemäriverkkoon. Sataman aluspalveluhenkilö kytkee letkun sovittuna ajankohtana. 
Aluksen tulee käyttää pumppaukseen omaa pumppuaan, ja aluksella on oltava valmius 
huuhdella letkut pumppauksen jälkeen. Letkuille suositellaan huuhtelua puhtaalla 
vedellä. Järjestelmän kapasiteetti on noin 80–100 m³/h. 
Jäteveden vastaanottopalvelu tilataan alusjäteilmoituksella.  Kts. alusjäteilmoituksen 
tekeminen. 
Turvallisuusohjeet jätevesien pumppausta varten: 
Ennen pumppausta: 

• Pumpattavan jäteveden laadusta (harmaa/musta vesi) tulee sopia. 

• Pumpattavan jäteveden määrästä tulee sopia. 
• Maksimipumppausnopeudesta tulee sopia. 
• Letkun huuhtelumenetelmästä tulee sopia. 
• Kaikki letkut ja liitännät tulee tarkistaa. 
• Turvallisuus- ja hätätoimenpiteistä tulee sopia. 
• Lukemat tulee tarkistaa. 
• Takaiskuventtiili tulee testata. 

Pumppauksen jälkeen: 
• Lukemat tulee tarkistaa. 
• Letku ja putkisto tulee huuhdella. 

 

Kiinteät jätteet 

Kiinteillä jätteillä tarkoitetaan talousjätteitä ja muita vastaavia jätteitä, joita syntyvät 
aluksen tavanomaisessa käytössä. 
Sekajäte (20 m3 sisältyy alusjätemaksuun) 
Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m. Pakkauksiin tulee 
selkeästi merkitä niiden sisältö. 

https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-alukset/ohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet#alusj%C3%A4teilmoitus
https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-alukset/ohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet#alusj%C3%A4teilmoitus


Alus tyhjentää jätteensä jäteautoon tai, jos jätettä on vähän, laiturilla olevaan 
sekajäteastiaan. Odotusaika ei saa ylittää 30 minuuttia. 
 
Lajiteltu jäte (20 m3 sisältyy alusjätemaksuun) 
Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m. Pakkauksiin tulee 
selkeästi merkitä niiden sisältö. 
Jos aluksella on lajiteltu kiinteää jätettä, siitä on ilmoitettava satamalle 
alusjäteilmoituksen yhteydessä. Lajiteltu jäte noudetaan aluksen sivuportilta sovittuna 
ajankohtana. 
  
Lajitteluohjeet: 
Metallipakkausjäte 

• säilyketölkit 
• alumiinivuoat ja foliot 
• metallikannet 
• kruunu- ja kierrekorkit 
• juomatölkit 

Ei maalipurkkeja, aerosoleja, akkuja tai muuta ongelmajätettä, kaapeleita tai tuubeja. 
Lasipakkausjäte 

• tyhjät lasipullot 
• tyhjät lasipurkit 

Ei kristallia, posliinia, keramiikkaa, ikkuna- tai peililasia, hehkulamppuja, pullonkorkkeja 
tai purkinkansia. 
Pahvi 
Ei paperia, märkää tai likaista pahvia, folioituja pakkauksia, styroksia tai muovia. 
Puiset kuormalavat 
Ei rikkinäisiä lavoja. 
Puhtaat muovipakkaukset 

Ruokajäte tai kansainvälinen ruokajäte (5 m3 sisältyy alusjätemaksuun) 

Kaikki ruokajäte, joka on peräisin alukselta, joka käy reitillään EU:n ulkopuolisessa 
maassa, luokitellaan Kansainväliseksi ruokajätteeksi, joka on tautiriskin takia vaarallista 
jätettä (luokka 1). Tällainen jäte vaatii erikoiskäsittelyn. Odotusaika ei saa ylittää 30 
minuuttia. 
Lue lisää EY asetus 1774/2002  
Kansainvälinen ruokajäte on 

• aluksen ruokajätettä 

• mitä tahansa sellaista jätettä, joka on ollut kosketuksissa ruoan tai ruokajätteen 
kanssa (esim. käärepaperi, pakkausjäte) 

Kansainvälinen ruokajäte tulee aluksella lajitella erikseen. Jos sitä joutuu muun jätteen 
sekaan, kaikki tämä jäte tulee asetuksen mukaan käsitellä 1. luokan kansainvälisen 
ruokajätteen tapaan. 
Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m. Pakkauksiin tulee 
selkeästi merkitä niiden sisältö. 
Jos EU:n ulkopuolella käyvä alus haluaa toimittaa kansainvälistä ruokajätettä Helsingin 
satamaan, tulee aluksen tehdä siitä ajoissa alusjäteilmoitus, jolloin Helsingin Satama 
järjestää jätteen vastaanoton ja asianmukaisen käsittelyn. 
Kts. alusjäteilmoituksen tekeminen  

Vaarallinen jäte (nouto sisältyy alusjätemaksuun) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:FI:PDF
https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-alukset/ohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet#alusj%C3%A4teilmoitus


Vaarallista jätettä ovat mm. akut, paristot, loisteputket, maalit, liuottimet, 
valokuvausmateriaalit, kuivapesukemikaalit, lääkkeet ja röntgenmateriaalit. 
Jos alus haluaa toimittaa vaarallista jätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä 
ilmoitus vaarallisen jätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. 
Kts. alusjäteilmoituksen tekeminen 
Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta 
syntyneiden kustannusten perusteella. 

Metalliromu (lisäveloitus) 

Metalliromua ovat mm. metalliputket ja -kaapelit, vaijerit, hanat, helat, vetimet, naulat, 
metalliastiat, huonekalujen metalliosat sekä metalliset koneet ja laitteet. 
Jos alus haluaa toimittaa metalliromua Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus 
metalliromun lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. 
  
Kts. alusjäteilmoituksen tekeminen 
Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta 
syntyneiden kustannusten perusteella. 

Sähkö- ja elektroniikkajäte (nouto sisältyy alusjätemaksuun) 

Sähkö- ja elektroniikkajätettä ovat mm. käytöstä poistetut tieto- ja viestintälaitteet, 
kodinkoneet, kulutuselektroniikka, valaisimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, tarkkailu- ja 
valvontalaitteet, myyntiautomaatit ja pelikoneet. 
Jos alus haluaa toimittaa sähkö- ja elektroniikkajätettä Helsingin satamaan, sen täytyy 
tehdä ilmoitus sähkö- ja elektroniikkajätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia 
ennen saapumista. 
Kts. alusjäteilmoituksen tekeminen 
Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta 
syntyneiden kustannusten perusteella. 

Pakokaasujen puhdistusjäte (lisäveloitus) 

Jos alus haluaa toimittaa pakokaasujen puhdistusjätettä Helsingin satamaan, sen täytyy 
tehdä ilmoitus kyseisen jätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen 
saapumista. 
Kts. alusjäteilmoituksen tekeminen 
Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta 
syntyneiden kustannusten perusteella. 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-alukset/ohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet#alusj%C3%A4teilmoitus
https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-alukset/ohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet#alusj%C3%A4teilmoitus
https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-alukset/ohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet#alusj%C3%A4teilmoitus
https://www.portofhelsinki.fi/tavaraliikenne-ja-alukset/ohjeet/jatteidenkasittelyn-ohjeet#alusj%C3%A4teilmoitus


ANNEX 2   Liite 2 

 

 

STANDARD FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT 

RECEPTION FACILITIES 

Notification of the delivery of waste to: (enter name of port of call, as referred to in Article 6 of 

Directive (EU) 2019/883) 

This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record 
Book, Cargo Record Book, Garbage Record Book or Garbage Management Plan as 
required by the MARPOL Convention. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please fill in the form, save and send. 

Passenger ports: Shipservice(at)portofhelsinki.fi 

 

 

 

 
 

SAVE PRINT CLEAR 
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1 APPENDIX 1    
 

FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION 
FACILITIES1 

 

 

The master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should 
forward the information below, together with any supporting documentation, to the Administration of the 
flag State and, if possible, to the competent Authorities in the port State. The flag State shall notify IMO 
and the port State of the occurrence. The port State should consider the report and respond 
appropriately informing IMO and the reporting flag State of the outcome of its investigation. 

 

 

1 SHIP'S PARTICULARS  

1.1 Name of ship:    

1.2 Owner or operator:    

1.3 Distinctive number or letters:    

1.4 IMO Number2:    

1.5 Gross tonnage:    

1.6 Port of registry:    

1.7 Flag State3:    

1.8 Type of ship:  

 Oil tanker  Chemical tanker  Bulk carrier 

 Other cargo ship  Passenger ship  Other (specify)   

 

2 PORT PARTICULARS 

2.1 Country:   

2.2 Name of port or area:   

2.3 Location/terminal name:   

(e.g. berth/terminal/jetty) 

2.4 Name of company operating 

the reception facility (if applicable):   

2.5 Type of port operation: 

 Unloading port  Loading port  Shipyard 

 Other (specify)   

2.6 Date of arrival: 

2.7 Date of occurrence: 

2.8 Date of departure: 

  /  / (dd/mm/yyyy) 

  /  / (dd/mm/yyyy) 

  /  / (dd/mm/yyyy) 

 
 

1 This format was approved by MEPC 53. 
2 In accordance with the IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by Assembly 

resolution A.1117(30). 
3 The name of the State whose flag the ship is entitled to fly. 
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3 INADEQUACY OF FACILITIES 

 

3.1 Type and amount of wastes/residues for which the port reception facility was 
inadequate and nature of problems encountered 

 
 
 

 
Type of wastes/residues 

 
 

Amount 
for 
discharge 
(m3) 

 
 

Amount 
not 
accepted 
(m3) 

Problems encountered 

Indicate the problems encountered by using one or 
more of the following code letters, as appropriate. 
A No facility available 
B Undue delay 
C Use of facility technically not possible 
D Inconvenient location 
E Ships had to shift berth involving 

delay/cost 
F Unreasonable charges for use of 

facilities 
G Other (please specify in paragraph 3.2) 

MARPOL Annex I - related    

Oily bilge water    

Oily residues (sludge)    

Oily tank washings (slops)    

Dirty ballast water    

Scale and sludge from tank cleaning    

Other (please specify ............................. )    

MARPOL Annex II – related 
Category of NLS4 residue/water mixture for 
discharge to facility from tank washings: 

   

Category X substance    

Category Y substance    

Category Z substance    

MARPOL Annex IV – related 

Sewage 

   

MARPOL Annex V – related    

A. Plastics    

B. Food wastes    

C. Domestic wastes    

D. Cooking oil    

E. Incinerator ashes    

F. Operational wastes    

G. Animal carcasses    

H. Fishing gear    

I. E-waste    

J. Cargo residues (non-HME) 5    

K. Cargo residues (HME)5    

MARPOL Annex VI – related    

Ozone-depleting substances and equipment 
containing such substances 

   

Exhaust gas-cleaning residues    

 

 

4 Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is 
designated as "solidifying" or "high viscosity" as per MARPOL Annex II, regulation 1, paragraphs 15.1 
and 17.1 respectively. 

5 Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 
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3.2 Additional information with regard to the problems identified in the above table. 

 

 

 

3.3 Did you discuss these problems or report them to the port reception facility? 

 Yes  No 

 
If Yes, with whom (please specify) 

 

 

 

If Yes, what was the response of the port reception facility to your 
concerns? 

 

 

3.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) 

about the ship's requirements for reception facilities? 

 Yes  No  Not applicable 

 
If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival? 

 Yes  No 

4 ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS 

 

 
 

Master's signature Date:   /  /
 (dd/mm/yyyy) 

 

 

 

 

 

 Send  
 

Print Clear fields 


