
SPV:N SUOSITUKSET 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN 
VENEILYYN
Suomen Purjehdus ja Veneily kannustaa seuroja ja veneilijöitä vaalimaan  
ainutlaatuista meriluontoamme ja järvivesiämme tuleville sukupolville sekä  
turvaamaan arvokkaan harrastuksemme edellytykset. 
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1. EROON 
MYRKKYMAALEISTA
Myrkkymaalien käyttöä ja pääsyä maape-
rään ja veteen tullaan rajoittamaan EU:n 
biosidiasetuksella. Näin ollen veneen 
maalipintaa ei saa jatkossa pestä siten, 
että pesuvedet joutuvat suoraan sataman 
maaperään tai mereen. Rajoitukset kos-
kevat ainoastaan biosidisten antifouling- 
eli myrkkymaalien käyttäjiä. Seuroilla on 
tärkeä rooli vesillä liikkujien ohjaamises-
sa kohti biosiditöntä eli myrkkymaaliton-
ta veneilyä.

SUOSITUKSET SEUROILLE

•	 Päätös seuran toimimisesta biosodittömänä.
•	 Veneenpesupaikan, jossa pesuvedet kerätään talteen  

ja käsitellään asianmukaisesti, rakentaminen.
•	 Seuran toimintatapojen kehittäminen ohjeistuksin ja  

yhteistyöllä muiden seurojen kanssa.
•	 Pohjamaalien huomioiminen katsastusten yhteydessä.

SUOSITUKSET VENEILIJÖILLE

•	 Maalaa veneen pohja biosidittömällä eli myrkyttömällä 
maalilla.

•	 Jätä veneen pohja maalaamatta ja pese veneen pohja  
erityisesti merirokon kiinnittymisaikana esimerkiksi  
pohjapesurilla.

•	 Myrkkymaalit ovat kiellettyjä sisävesillä ja käytännössä  
tarpeettomia vähäsuolaisilla rannikkoalueilla. 

•	 Maaleja koskevat rajoitukset löytyvät maalipurkin kyljestä. 
Kun ostat maalipurkin kaupasta, sitoudut noudattamaan 
ohjeita.
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2. JÄTEHUOLLON
MUUTTUVAT
VAATIMUKSET
Jätehuoltovaatimukset ammatti- ja hu-
vivenesatamissa tulevat tiukentumaan 
eurooppalaisen ja kansallisen lainsää-
däntömme mukaisesti. Jatkossa seuroil-
ta edellytetään jätehuoltosuunnitelmaa. 
Seurojen kaupunkisatamissa tulee jär-
jestää vastaanotto ainakin sekajätteil-
le, käymäläjätevesille sekä vaarallisille ja  
öljypitoisille jätteille. Muiden huvivene-
satamien tulee vastaanottaa vähintään  
käymäläjätevedet ja sekajäte. 

SUOSITUKSET SEUROILLE

•	 Seurojen ja satamien on mahdollista tehdä yhteistyötä niin 
jätehuoltosuunnitelmissa kuin jätteiden vastaanotossa. 
Näistä on tehtävä yhteistyösopimukset.

•	 Sekajätteet tulee toimittaa niille kuuluviin keräysastioihin 
satamissa.

•	 Uudet jätehuoltovaatimukset eivät kohdistu pieniin satamiin 
ja saaritukikohtiin.

SUOSITUKSET VENEILIJÖILLE

•	 Lajittele ja loppusijoita jätteesi asianmukaisesti.
•	 Tyhjennä käymäläjätteet imutyhjennyslaitteeseen.
•	 Suosi venematkojen ruoka- ja muussa varustelussa  

helposti lajiteltavia materiaaleja.
•	 Älä polta muovia ja elintarvikepakkauksia nuotiossa tai  

grillipaikoilla – ne kuuluvat kierrätykseen.
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3. KOHTI
PIENEMPÄÄ
HIILIJALANJÄLKEÄ
Vapaa-ajan veneily on suurelta osin niin 
sanottua ”ei-välttämätöntä toimintaa”, 
mutta suuria elämyksiä tuottavan har-
rastuksemme jatkuvuuden turvaamisek-
si voimme omilla toimillamme vähentää  
ilmastolle aiheutettuja haittoja.

SUOSITUKSET SEUROILLE

•	 Sähkösopimuksien tutkiminen ja fossiilivapaiden  
sähkösopimusten suosiminen.

•	 Investoinneissa huomion kiinnittäminen varusteiden, materi-
aalien, infran ja työprosessien ympäristökuormittavuuteen.

•	 Seurayhteistyö hankinnoissa ja investoinneissa säästää  
ympäristöä ja rahaa.

SUOSITUKSET VENEILIJÖILLE

•	 Kiinnitä moottoria hankkiessasi huomiota taloudellisuuteen  
ja ympäristöystävällisyyteen. 

•	 Muista huoltaa, kunnostaa ja uusia moottori asianmukaisesti.
•	 Aja taloudellisilla kierroksilla. Purjeveneellä käytä purjeita!  

Kehitä veneilytaitojasi.
•	 Veneilyssä hiilivaste on suoraan verrannollinen veneen  

kokoon: mieti tarvitsetko ylimääräisiä ”jalkoja” ja ”heppoja” 
suoriutuaksesi lomamatkasta tai yhdysvenekäytöstä. 

•	 Valmistusmateriaalilla on väliä. Puuveneet ovat hiilineutraalein 
vaihtoehto, alumiiniveneen etuna on täydellinen kierrätettä-
vyys. ABS- sekä lujitemuovi ovat huonompia vaihtoehtoja.

•	 Jakaminen kannattaa: Vuokraa vene käyttöösi tai oma  
veneesi toisten iloksi.

•	 Kierrätä vanha veneesi asianmukaisesti.



Lue lisää vinkkejä ja tutustu tietolähteisiin: 
spv.fi/veneilija-ja-ymparisto.

 SPV huolehtii, että ympäristö- ja jäteasiat ovat 
osa sen tarjoamien koulutusten tavoitteita ja sisältöjä.


