
Alusjätemaksujen perusteena käytetään aluksen nettovetoisuutta osoittavaa lukua. Alusjätemaksut lasketaan kertomalla yksikköhinnalla 
aluksen nettovetoisuutta osoittava luku.

Alusjätemaksua ei peritä aluksilta, joilla on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antama todistus oikeudesta poiketa alusperäisten jätteiden 
jättöpakkoa koskevista määräyksistä.

Kiinteä alusjäte

• Aluksen kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 €/NT

• Vähimmäismaksu/aluskäynti on 80,00 €

Käymäläjätevesi

• Käymäläjäteveden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 €/NT

• Vähimmäismaksu/aluskäynti on 24,00 €

• Korkein maksu/aluskäynti on 68,00 €

• Turun Sataman risteilyliikenteelle toteutetun jäteveden vastaanottokaivon käytöstä  
muilta käyttäjiltä perittävä korvaus. Kaivon käyttölupa on anottava Satamalta. 5,00 €/m3

Öljyinen jäte

• Aluksen öljyisten jätteiden jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta 0,10 €/NT

• Vähimmäismaksu/aluskäynti on 100,00 €

• Aluksen on annettava jätteestä ja sen määrästä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vahvistaman kaavan mukaisesti ilmoitus 
Turun Satamalle tai sitä edustavalle jätehuoltoyritykselle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä 
satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia.  

• Mikäli jätteen noutotilaus tehdään alle 12 h ennen ko. aluksen saapumista satamaan,  
peritään pikatilauslisä 100,00 €

• Aluksen normaalikäyttöön tai -liikenteeseen nähden poikkeavasta jätemäärästä ja jätteen pumppausajasta veloitetaan alusta tai 
varustamoa syntyneiden kustannusten mukaan. Normaalin jätemäärän ylärajaksi katsotaan 20 m3 ja pumppausajaksi 2 h, jolloin 
edellytetään myös, että alus pumppaa samanaikaisesti.

• Jätettä noutavissa autoissa on imuletkua 30 metriä. Suuremmasta letkumäärästä veloitetaan erikseen jätehuoltoyrityksen laskutuksen 
mukaisesti.

• Mikäli jäte pyydetään noudettavaksi suljetulta alueelta, esim. telakka-alueelta, tulee tilaajan varmistaa jätteen noutajan toiminnan 
edellyttämä vapaa liikkuminen alueelle, itse alueella ja sieltä pois. 

• Tilaajasta johtuvasta odotusajasta sekä peruspumppausajan ylittymisestä  
veloitetaan alkavalta tunnilta 75,00 €

• Turun Satama voi antaa alukselle alennusta öljyisten jätteiden jätehuoltomaksusta, mikäli alus pystyy osoittamaan sillä olevan 
käytössään laitteita, menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polttoainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän öljyisen jätteen määrä 
on tavallista vähäisempi.

Lastiperäiset jätteet, vaaralliset jätteet ja rikkipesurijätteet (savukaasupesurijätteet)

Aluksen lastiperäisistä jätteistä, aluksen vaarallisista jätteistä sekä rikkipesurijätteistä veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten 
perusteella lisättynä Turun Sataman 12% yleiskululla.
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