Kirkkonummen kunta
Linlon venesataman jätehuoltosuunnitelma
SATAMA
Venesatama sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hilan kylässä, sataman koordinaatit pohj: 60 01, 80
itä: 24 25, 49. Satama-alue on Kirkkonummen kunnan omistama.
SATAMAN PITÄJÄ
Sataman pitäjänä toimii Kirkkonummen kunta. Sataman operatiivinen hoito on sopimuksella
annettu Satamayhdistys Linlo Marina ry:lle.
JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAN PERUSTEET
Jätehuoltosuunnitelma perustuu merenkulun ympäristönsuojelulakiin 29.6.2021/669, 9 luku 4 §,
jonka mukaan huvivenesataman pitäjän on huolehdittava siitä, että huvivenesatamassa on riittävät
erilliset vastaanottolaitteet vähintään käymäläjätevesille ja sekalaiselle yhdyskuntajätteelle.
JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Suunnitelmassa esitetään aluksista peräisin olevan jätteen vastaanotto, kuten käymäläjätevesien
imutyhjennys, pilssiveden käsittely, kiinteän sekajätteen vastaanotto sekä ongelmajätteen keräys.
Satamassa ei loppukäsitellä eikä hyödynnetä jätteitä.
SUUNNITELMAN VALMISTAMINEN JA KÄSITTELY
Sataman pitäjä julkaisee virallisen kuulutuksen jätehuoltosuunnitelman nähtävillä pitämistä ja
asettaa sen nähtäväksi 14 päivän ajaksi satamanpitäjän toimipisteessä sekä toimittaa suunnitelman
Linlo Marina ry:lle kannanottoja varten. Hyväksytty suunnitelma toimitetaan venepaikkojen
haltijoille tiedoksi venepaikkalaskutuksen yhteydessä.
Jätehuoltosuunnitelma jätetään Kirkkonummen kunnan ympäristöviranomaiselle tietojärjestelmään
merkittäväksi ja asetetaan pysyvästi nähtäville sataman ilmoitustaululle.
SEURANTA JA VASTUUHENKILÖ
Sataman pitäjä yhteistyössä Linlo Marina ry:n kanssa seuraa jätehuollon toimivuutta ja ryhtyy
toimenpiteisiin puutteiden poistamiseksi sekä kehittää jätehuoltoa sataman tarpeita vastaavaksi.
Sataman pitäjä ilmoittaa suunnitelmaan tehtävistä muutoksista ympäristövalvonnan
tietojärjestelmään.
Sataman pitäjä kerää jätetiedot tyhjennystoimenpiteiden yhteydessä ja ilmoittaa niistä vuosittain
valvovalle viranomaiselle.
KUSTANNUKSET
Jätehuollon kustannukset sisältyvät venepaikkamaksuun ja hyöty- ja ongelmajätteiden osalta
kunnan kiinteistöjen maksamaan ekomaksuun.
ALUSJÄTEHUOLTO
1. Satamassa on vesikäymäläjätteiden kiinteä septipumppu -järjestelmä.
2. Satamassa on kiinteä pilssiveden imutyhjennys.
3. Aluksissa syntyvän kiinteän sekajätteen keräilyä varten satamassa on jäteastiat. Niiden tyhjennys
hoidetaan säännöllisesti niin, että ympäristöön ei aiheudu haju- eikä muita haittoja.
4. Aluksissa syntyvän ongelmajätteen keräystä varten satamassa on ongelmajätekontti. Satamassa

valvonnasta vastaa yhdistyksen puheenjohtaja joka toimii myös yhteyshenkilönä.
5. Satamassa ei käsitellä vaarallisia aineita. Veneiden pohjan käsittelyssä sallitaan vain Suomen
ympäristökeskuksen hyväksymät antifouling-aineet.
YHTEISTYÖ
Satamassa toimii sekajätteiden keräyspiste, jota veneilijät voivat käyttää. Kunnassa toimii
Munkinmäen hyöty- ja ongelmajäteasema, jonka sijainti osoite on pysyvästi merkitty sataman
ilmoitustaululle.
JÄTTEIDEN KULJETUS
Satamassa kerättävien jätteiden pois kuljetuksesta on solmittu sopimukset.
SATAMAN VENEPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ
Vuonna 2021 kotisatamassa on 320 vuokrattavaa venepaikkaa.
YHTEYSTIEDOT
Satamayhdistys Linlo Marina ry, Rolf Ekholm PL 8 02401 Kirkkonummi 0443052203

