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Savonlinnan matkustajasataman jäte-
huoltosuunnitelma 

1. Johdanto 

Savonlinnan matkustajasatama on 1900-luvun alussa toimintansa aloittanut matkustaja- ja kauppasatama, 
joka sijaitsee Savonlinnan kaupungissa kauppatorin eteläpuolella. Sataman laiturin pituus on 365 metriä ja 
syväys 2,4 metriä. Kesäisin satamasta on säännöllinen reittiliikenne Kuopioon. Satamassa käy kesäisin useita 
tilaus- ja risteilyliikennettä harjoittavia aluksia. Sataman toiminta-aika on avovesikaudella eli yleensä tou-
kokuusta lokakuuhun.  

Satamien ja laivojen jätehuoltoa ohjaa merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009), jonka 9 luvun 3 §:n 
mukaan sataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuol-
lon järjestämiseksi. EU:n alusjätedirektiivi (2019/883) pantiin täytäntöön 1.7.2021 merenkulun ympäristön-
suojelulakiin tehdyllä muutoksella (669/2021), millä oli vaikutusta jätehuoltosuunnitelman sisältöön. Tämä 
muutos on huomioitu tässä jätehuoltosuunnitelmassa.  

2. Satamassa vastaanotettavat jätteet 

Satamassa on erilliset sekajäteastiat, jotka ovat sekä satamassa pysähtyvien laivojen, että kadulla kävele-
vien yleisessä käytössä. Jäteastioiden tyhjentämisestä vastaa Imupalvelu Luukkainen Ky, jonka toimesta jä-
teastiat tyhjennetään. Jos aluksista tulee pilssivettä tai öljyistä jätettä, Imupalvelu Luukkainen hakee ne 
sovittaessa säiliöautolla erikseen. Muut satamassa syntyvät jätteet toimitetaan lähellä olevaan erilliskeräys-
pisteeseen.  

Imupalvelu Luukkaisen yhteystiedot öljyisen jätteen tai pilssiveden vastaanottoon: puh. 0400 653 880 (24 
h).  

Laivojen septitankkivedet pumpataan suoraan kaupungin viemäriverkkoon, josta ne menevät suoraan kau-
pungin jätevedenpuhdistamoon.  

Taulukkoon 1 on koottu vuoden 2021 aikana vastaanotetut jätteet. Pilssivettä tai öljyistä jätettä ei sata-
massa vastaanotettu aluksilta.  

Taulukko 1. Satamassa vastaanotetut alusjätteet 2021.  

Jätelaji Luokitus (EWC) Määrä (t) 

Sekajäte 20 03 01 13,73 
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3. Jätteiden varastointi satamassa 

Kiinteitä jätteitä eli sekajätettä varastoidaan satamassa rantabulevardilla sijaitsevissa kahdessa jätepis-
teessä 3000 litran Molok-säiliössä (kuva 1). Jätepisteitä ei ole katettu ja ne ovat myös muiden rantabule-
vardia käyttävien käytössä. Muita jätteitä ei ole varastoitu satamassa ennen vuotta 2022.  

 

Kuva 1. Sekajätepisteiden sijainti satama-alueella. 

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin tehdyn muutoksen myötä satamassa on jatkossa oltava mahdollisuus 
ottaa vastaan seuraavia jätejakeita:  

- Öljyiset jätteet 
- Haitalliset nesteet 
- Käymälävedet 
- Akut ja paristot  
- SER  
- biojäte  
- pahvipakkaukset  
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- muovi  
- lasi  
- metalli 

 
Näistä öljyiset jätteet, haitalliset nesteet ja käymälävedet hoidetaan säiliöautolla. Jos haitallisia nesteitä on 
astioissa, ne voi toimittaa jätehuoltoyhtiölle sellaisenaan. Kun palveluita tarvitaan, Imupalvelu Luukkainen 
tilataan paikalle puhelimitse. 

Imupalvelu Luukkainen 

Toimiston puh. 015 258 181 (klo 7-16 arkisin) 

Päivystysnumero toimistoajan ulkopuolella puh. 0400 653 880 

 

Alukset lajittelevat pakkaus- ja biojätteen erillisiin astioihin tai pusseihin. Pakkausjäte erotellaan pahvi-, 
muovi-, lasi- ja metallijätteeseen ja toimitetaan vuodesta 2023 alkaen jätteiden erilliskeräyspisteeseen. Eril-
liskeräyspiste sijaitsee sataman inforakennuksen pohjoispuolella (kuva 2). Keräyspiste otetaan käyttöön 
vuoden 2023 alussa. Keräyspisteen astiakoot ovat 240-600 litraisia.  

Jätehuoltoyhtiönä toimiva Imupalvelu Luukkainen Ky tyhjentää sekajäteastiat kaksi kertaa viikossa. Erillis-
keräyspisteen pakkaus- ja biojäteastiat tyhjennetään kerran viikossa.  

Sataman vastuuhenkilö kerää laivoilla syntyneet akut, paristot ja sähkö- ja elektroniikkaromun kerran kuu-
kaudessa ja toimittaa ne eteenpäin jätehuoltoyhtiölle. Keräyksiä tehdään vain jos laiva ilmoittaa satamalle 
em. jätteiden syntymisestä. Näitä jätteitä ei ole koskaan jätetty satamaan. 

Satamassa ei käsitellä jätteitä. 
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Kuva 2. Pakkaus- ja biojätteen erilliskeräyspiste. 

4. Jätteiden vastaanoton maksujärjestelmä 

Satama veloittaa kaikilta aluksilta purjehduskaudesta jäsenmaksun, joka sisältää jätemaksun. Imupalvelu 
Luukkainen laskuttaa jätepalvelut kaupungilta. 

Ympäristönsuojelulain 10 luvun 3 §:n mukainen velvoite antaa alukselle jätteen toimittamista koskeva to-
site ei koske Savonlinnan matkustajasatamaa, koska satamaan ei voida vastaanottaa yli 1350 t aluksia ja 
vastaanottolaitteet ovat miehittämättömiä. 

5. Tiedot jätekirjanpidosta 

Satama saa tiedot jätteistä, niiden määrästä, luokituksesta ja käsittelystä jätehuoltoyhtiöltä. Imupalvelu 
Luukkainen hoitaa sataman jätehuollon kaikkien jätteiden osalta. Imupalvelu Luukkainen toimittaa jätteet 
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n Nousialan jäteasemalle siirtokuormattavaksi. Jätekirjanpito toimite-
taan satamalle jokaisen vuoden alussa koskien edellisvuotta, tai erillisestä pyynnöstä.  



   

    
 

 

 
 

 
 

ECOBIO OY 
Malminrinne 3 B  
FI-00100 Helsinki 

info@ecobio.fi 
+358 (0) 207 569 450 

www.ecobio.fi 
www.ecobiomanager.com                 © Ecobio 2022 

 

6. Jätehuoltosuunnitelman kuuleminen 

Jätehuoltosuunnitelma pidetään nähtävillä kaupungintalolla ja kaupungin sähköisessä palvelussa 14 vrk 
ajan. Sataman käyttäjille ilmoitetaan kuulemisesta vielä erikseen sähköpostitse.  

7. Jätehuollon turvallisuustoimenpiteet 

Ainoastaan nestemäisen jätteen osalta tarvitaan turvallisuustoimenpiteitä, muiden jätteiden osalta ei tar-
vita erityisiä turvallisuustoimenpiteitä. Nestemäiset jätteet imetään imuletkulla säiliöautoon osaavan käsit-
telijän toimesta. Imutilanne on aina valvottu, joten mahdolliset vuodot huomataan heti. Onnettomuusti-
lanteita varten säiliöautosta löytyy torjuntakalustoa, kuten imeytysainetta tai -rättejä. Mikäli jätettä pää-
tyisi imun yhteydessä järveen, paikalle kutsutaan pelastuslaitos.  

8. Yhteystiedot 

Sataman jätehuollon yhteyshenkilönä toimii työpäällikkö Jyrki Haajanen.  

E-mail: jyrki.haajanen@savonlinna.fi 

Puh. 044 417 4622 


