
SPV/Veneilytoimikunta 
Ympäristökomitea 
TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 



YMPÄRISTÖKOMITEA, YLEISTÄ: 

• Veneilytoimikunnan (VT) alainen toiminto. ”Est. 2020”. 

• Ymp-kom tekee yhteistyötä mm. satamakomitean, veneilyturvallisuus-tmk:n, markkinointi- 
ja viestintä-tmk:n sekä esim. PSS ry:n, TUKESin ja muiden toimijoiden kanssa. 

• Jäsenet edustavat maantieteellistä kattavuutta ja he ovat veneilyn ja ympäristön 
asiantuntijoita. SPV:n toimistolla on komitean tueksi nimetty vastuuhenkilö.  

• Työskentely tapahtuu pääasiallisesti virtuaalisesti verkon välityksellä. Työ keskittyy 
asiantuntijatyöskentelyyn ja kohdentuu niin meri- ja sisävesialueille.   

• Komitea pyrkii antamaan lausuntoja ja kommentteja VT:n tehtäviin, kerää tietoa 
ympäristöasioista jäsenseurojen käytettäväksi ja kannustaa SPV:n seurojen jäseniä sekä 
muita veneilijöitä vastuulliseen veneilyyn herkissä meri- ja järviympäristöissä. 

• Komiteatyö järjestetään siten, että kukaan komiteajäsen ei kohtaa jääviys- tai muuta 
vastaavaa ongelmaa suhteessa omaan virka- tai muuhun tehtävään nähden. 



TEHTÄVÄT: 
• Edistää, tukea ja kehittää Suomen vesialueiden 

kestävää ja ympäristöviisasta veneilykäyttöä. 

• Luoda järjestely, jossa paikalliset vene- ja pursiseurat 

voivat vaikuttaa kuntiensa ja alueiden veneily-

ympäristöön positiivisella tavalla. 

• Välittää jäsenyhdistyksien yhteishenkilöille 

asianmukaista tietoa vastuullisesta veneilystä.  

• Lisätä jäsenseurojen toimijoiden ja jäsenten tietoisuutta 

veneilyn ympäristövaikutuksista, jätehuollon 

kehittämisestä, yleisistä satamaolosuhteista sekä 

seurojen tukikohtien ja veneiden kesä- ja 

talvisäilytyksen ympäristövaikutuksista. 

• SPV:n vastuullisuusohjelman mukainen toiminta: seuroille 

suunnatun ympäristöoppaan ja SPV:n ympäristö-

ohjelman laadinta. 



TAVOITTEET: 

• Lyhyen aikavälin (alle 3 v.) tavoite:  
• Pohjamaalien ympäristöviisas käyttö sisävesillä 

ja murtovesissä merialueilla. 

• Keskipitkän aikavälin (3–5 v.) tavoite: 
• EU:n ns. satamien jätedirektiivin mukaisten 

tavoitteiden edistäminen palvelu-, vieras- ja 
kotisatamisissa sekä jätteiden 
vastaanottojärjestelyjen ja 
jätehuoltosuunnitelmien laatimisen 
helpottaminen seuroissa ja pienemmissä 
huvivenesatamissa. 

• Pitkän aikavälin tavoite (yli 5 v.) tavoite:  
• Ilmastoviisas veneily, joka tähtää hiilineutraaliin 

toimintaan itse veneilyn sekä veneiden 
tuotannon, kunnostuksen, säilyttämisen ja 
ylläpidon kannalta. 

 



Lyhyen ajan tavoite: pohjamaalit 

• On tärkeää, että suomalaiset veneilijät noudattavat TUKESin ja muiden 
viranomaisten määräyksiä biosidisten (anti-fouling) pohjamaalien käytössä. 

• Kielletty: sisävesillä. 

• Käyttö tarpeetonta: murtovesissä Pohjanlahdella, Suomenlahden pohjukassa ja 
käytäessä satunnaisesti sisävesiltä merellä loma- tai kilpailumatkalla. 

• Käyttö tarpeen: laajempi venematkailu Itämeren alueella, muilla merialueilla. 

• Keinoja: 
• pohjamaalin tarkastelu osaksi katsastusta: ei sallittu sisävesillä, ei suositeltu murtovesissä 

• pohjapesurien hankkiminen Public-Private -periaatteella eri satamiin, ennen muuta 
merialueella mutta myös sisävesille 

• vaikuttaminen asenteisiin, opastus ja vaihtoehtoisten pohjamaalien markkinointi ja käytön 
opastus 



Keskipitkän ajan tavoite: 
EU:n jätedirektiivin mukainen toiminta 

• Asiantuntijarooli EU:n ns. satamien jätedirektiivin mukaisessa suunnittelu- ja 
toteutustyössä.  

• Yhteistyössä mukana kuntasektori, kunnalliset jätehuoltoyhtiöt sekä PSS ry. 

• Komitea opastaa ja neuvoo SPV:n jäsenseuroja (sekä tarvittaessa muita 
tahoja) uuden jätehuoltodirektiivin mukaiseen toimintaan satamissa. 

• Komitea edistää sekä julkisten että yksityisten satamien talvisäilytyskauden 
ja kevätkunnostuskauden ympäristötekijöiden huomioimista: 
• poistettavien pohjamaalien talteen keräys 

• veneiden pesuvesien talteenotto ja ohjaaminen vedenpuhdistamolle sekä yleinen 
satama-alueiden hulevesien hallinta 

• satama-alueilla sallittujen peitto- ja pressumateriaalien linjaaminen (ns. 
kevytpeitteiden tarpeeton käyttö) 



Pitkän aikavälin tavoite: 
ilmastoviisas ja hiilineutraali veneily 

• Veneily ja purjehdus ei ole irrallaan muusta yhteiskunnasta; yleinen tavoite 
hiilineutraaliin toimintaan. 

• Tähtäin hiilineutraaliin veneiden tuotantoon, kunnostukseen, säilyttämiseen ja 
ylläpitoon. 

• Edistetään toimia, jotka tähtäävät vanhojen (diesel-) moottoreiden vaihtoon 
ensisijassa sähkömoottoreihin tai muihin uusiin, puhtaampiin voimanlähteisiin. 

• Purjehdustaitojen ja -kykyjen edistäminen niin, että ”mieluummin purjehdin” 
on kantava ajatus. 

• Vaikuttaminen muihin toimiin, jotka muuten edistävät hiilineutraalia veneilyä 
ja purjehdusta (kotimaisuusaste, digitaaliset toiminnot, kierto- ja 
jakamistalous). 



KATSE ETEENPÄIN! 

• Komitean toiminnan ei ole tarkoitus olla 

tiukkapipoista ja vakavaa saarnaamista asiasta. 

• Tarkoitus on tuoda esille meille kaikille 

veneilijöille tuttuja aiheita uudessa, 

kannustavassa hengessä. 

• ”Ympäristö on sitä, mikä ympäröi meitä” – eli 

kaikki toimet, jotka edistävät ympäristön 

hyvinvointia ovat tärkeitä. 

• Fyysisen ja ekologisen ympäristön hyvinvointi 

heijastuu myös sosiaaliseen veneily-ympäristöön 

myönteisesti. 

• Seurannassa: HELCOM (Baltic Marine 

Environment Protection Commission); EBA etc. 



Kohti 

tulevaa... 

Jäsenet: 
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Mirja Rosenberg Hki (SPV) 
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