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KURSSI KOHTI PUHDASTA VENEILYÄ

1

SISÄLLYSLUETTELO
SPV:n YMPÄRISTÖVASTUUOHJELMA – JOHDANTO.......................................................................................................3
Ympäristövastuuseen liittyviä säädöksiä .............................................................................................................................4
MISSÄ OLEMME NYT JA NYKYTILAN ARVIOINTI..............................................................................................................4
Yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa .................................................................................................................................6
Yhteistyö ministeriöiden ja valtionhallinnon virastojen kanssa.........................................................................................6
Tunnistettuja haasteita ympäristöteoissa .............................................................................................................................6
TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUOSILLE 2021-2023 ...................................................................................................6
Tavoite 1: Eroon myrkkymaaleista .......................................................................................................................................7
Tavoite 2: Vastaaminen jätehuollon muuttuviin vaatimuksiin ...........................................................................................7
Tavoite 3: Kohti pienempää veneilyn hiilijalanjälkeä.......................................................................................................8
SUUNNITELMAN JALKAUTTAMINEN, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN .........................................................................9

2

SPV:n YMPÄRISTÖVASTUUOHJELMA – JOHDANTO
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa
ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja
noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on yli 61 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti
kuin kansainvälisestikin. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen.
Ympäristöasiat ovat nousseet yhteiskunnassamme ja harrastustoiminnassa yhä tärkeämmiksi. Veneilyn ympäristövaikutukset ovat kohtuulliset, mutta tiedostamme sen, että veneily kuormittaa luontoa. Normaalin harrastusja seuratoiminnan vaikutukset eivät eroa merkittävästi muiden lajien toiminnasta. Veneilyssä on muutamia erityispiirteitä, jotka ympäristön näkökulmasta on huomioitava. Ne liittyvät veneiden omistamiseen, satamien ja
retkikohteiden ylläpitoon sekä tavoitteeseen hiilineutraalista veneilystä.
Seurojen aktiivisuuden ja veneilijöiden ympäristömyönteisten asenteiden pohjata on noussut tarve saada liiton
sekä veneilijöiden käyttöön enemmän ajantasaista tietoa veneilyn ympäristövaikutuksista. Asian ratkaisemiseksi liitto perusti ympäristökomitean, joka kerää tietoa ympäristöasioista jäsenseurojen käytettäväksi, antaa lausuntoja ja kannustaa SPV:n seurojen jäseniä sekä muita veneilijöitä vastuulliseen veneilyyn. Komitea
vastaa keskeisiin kysymyksiin liittyen veneiden pohjissa käytettyihin myrkkymaaleihin, seurojen satamien muuttuviin jätehuollon ympäristövaatimuksiin ja laajempiin tavoitteisiin pienentää veneilyn ja seuratoiminnan hiilijalanjälkeä. Veneily on parhaimmillaan erittäin ympäristöystävällinen harrastus.
Liitto on tuonut esille ympäristöön liittyviä ”ekotekoja” jo pitkään. Ympäristöteemat ovat jatkuvasti esillä SPV:n
laajalti seuratuissa viestintäkanavissa. Veneilijöiden ja seurojen kautta voidaan tuoda esimerkiksi Itämereen ja
sisävesien tilaan liittyviä ympäristökysymyksiä enemmän esille. Erilaisia tapahtumia ja tempauksia järjestetään
ja niistä viestitään aktiivisesti. Vuosittaisilla venemessuilla SPV on järjestänyt omalla osastollaan ympäristöteemapäiviä ja siten kantanut vastuuta laajemmasta tiedon levittämisestä. SPV osallistuu aktiivisesti myös yhteistyökumppaneiden tapahtumiin ja kannustaa seuroja tekemään samoin.
Tässä esitettävien ympäristötekojen seurantaan on koottu konkreettisia liittotason tekoja, jotka ovat käynnissä
tai suunnitteilla. Rajaus on tehty niin, että toiminta käsittää niin Helsingissä sijaitsevan toimiston, liiton hallinnon
ja eri toimikuntien tuottamat palvelut ja viestintä seuroille. Näissä toiminnoissa SPV voi erityisen vahvasti ottaa
roolia ympäristöasioiden edistäjänä.
Vastuullisuus on tärkeä osa SPV:n uutta strategiaa, joka koostuu kolmesta suuresta visiosta: ”Viihdymme vesillä”, ”Menestymme maailmalla” ja ”Kannamme vastuumme”.
Kannamme vastuumme -osio koostuu kolmesta osasta:
1. Kannamme vastuumme ympäristöstä. Panostamme ympäristöystävälliseen veneilyyn ja kestävään kehitykseen.
2. Kannamme vastuumme veneilyturvallisuudesta. Ylläpidämme kattavia ja toimivia koulutus- ja katsastusjärjestelmiä, jotta voimme nauttia veneilystä turvallisesti.
3. Noudatamme urheiluyhteisön Urheillaan ihmisiksi – Urheilun vastuullisuusohjelmaa.
Kannamme vastuumme ympäristöstä -osiossa näkökulmina ovat sellainen veneilyn ympäristöystävällisyys, johon veneilijä voi vaikuttaa myös omalla toiminnallaan ja toiseksi kestävä kehitys, joka ilmenee niin kilpailukuin seuratoiminnassakin. Kestävän kehityksen teema korostuu erityisesti hankintojen, kilpailuihin ja harrastukseen liikkumisen ja kestävän kehityksen mukaisen tapahtumajärjestämisen kautta.
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Lisäksi SPV on sitoutunut kehittämään omaa ja seurojen toimintaa niin, että ympäristövastuu toteutuu mahdollisimman hyvin. Tavoite on, että jokaisella seuralla on selkeä käsitys oman toiminnan ympäristövaikutuksista ja
seura osaa ohjeistaa jäseniään esimerkiksi jätteiden lajitteluun ja veneiden huoltoon liittyvissä asioissa. Tämä
edellyttää ymmärrystä lainsäädännöstä ja siitä, miten ympäristövastuullisuutta voi omassa seurassa käytännössä toteuttaa – joko tämän ohjelman pohjalta tai sovellettuna paikallisesti oman seuran tilanteeseen.
Tässä ympäristövastuuohjelmassa kuvataan SPV:n tavoitteet ja toimenpiteet sekä kerrotaan nykytilanteesta.
Tavoitteet liittyvät seurakyselystä saamiimme seurajäsenten toiveisiin ympäristötietouden lisäämisestä ja nykyisiin lakeihin ja säädöksiin ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Tavoitteiden määrittelyssä SPV:n vuonna
2021 perustettu ympäristökomitea on priorisoinut erityisesti vapaa-ajan veneilyä ja rakentanut kolmiosaisen
kokonaisuuden, jossa tavoitteet on asetettu myös kiireellisyysjärjestykseen. Kilpailullisen toiminnan tavoitteet
määritellään tämän jälkeen.
Näiden toimien lisäksi SPV tavoittelee toimintansa suunnittelussa ja toteutuksessa kielteisten ympäristövaikutusten vähentämistä siten, että niin liittotason kuin seuratyötäkin ohjaavassa viestinnässä tuodaan ympäristönäkökulma esille positiivisella tavalla, kannustavasti. Ne voivat koskea esimerkiksi saman maantieteellisen alueen
seurojen yhteisiä hankintoja ja investointeja, alan koulutusta sekä uusille jäsenille annettavaa seuratoiminnan
informaatiota, jossa hyödynnetään sekä SPV:n että esimerkiksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n vinkkejä ympäristöystävälliseen veneilyyn ja luonnosta nauttimiseen. Nämä toimet edistävät veneilyn ympäristökestävyyttä
sekä nopealla aikataululla että pitkäjänteisesti.
Ympäristövastuuohjelmassa tarkastellaan lisäksi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toimiston toimintaa ja liiton
toimikuntien vastuulla olevaa toimintaa. Suunnitelma koskee koko liiton organisaatiota: luottamushenkilöitä (vapaaehtoisia) ja toimiston henkilökuntaa. Ympäristövastuuohjelma on myös osa seuroille jalkautettavaa laajempaa vastuullisuusohjelmaa.
Ympäristövastuuseen liittyviä säädöksiä
Merenkulun ympäristönsuojelulaki velvoittaa niin veneilijää kuin satamanpitäjää huomioimaan ympäristö. Laki
uudistettiin 29.6.2021. Laki määrää, että huvivenesatamissa on oltava asianmukaiset jätteiden vastaanottolaitteet, ja että jätteiden vastaanottojärjestelyt ja jätehuoltosuunnitelma on asianmukaisesti tehty. Käytännössä
suurimassa osassa satamia tulee olla myös septi- eli wc-jätteen imutyhjennyslaitteistot veneilijöiden käyttöön.
Yksityisten ihmisten osalta toimintaa ohjataan käänteisesti. Ympäristölle haitallinen toiminta on määritelty erikseen siten, että esimerkiksi lyijyakkujen jättäminen ympäristöön on laissa kielletty. Määrittelyt löytyvät rikoslaista. Ympäristölle haitallisen tai vaarallisen aineen tai esineen jättämiseen luontoon on rangaistavaa. Mereen vahingossakin joutuneet öljypäästöt mainitaan laissa erikseen ja niistä vapaa-ajan veneilijä on yhtä lailla
vastuussa kuin suuremman aluksen omistajakin. Myös vesistöjä erityisesti kuormittavat septivedet on aina tyhjennettävä imutyhjennyslaitteeseen.
MISSÄ OLEMME NYT JA NYKYTILAN ARVIOINTI
Veneily on yleisellä tasolla ympäristön kannalta hyvin kestävä harrastus: se vie ihmiset vesille, luonnon pariin.
Veneiden moottoritehot ovat tunnetusti kasvussa, mutta merkittävä osa harrastuksesta tehdään myös purjein
tai hitaasti vesillä liikkuen siten, että haitta luonnolle on mahdollisimman pieni. Tällä hetkellä veneteknologiassa on tapahtumassa suuria muutoksia veneilyn sähköistyessä ja seuraamme aktiivisesti ympäristöä vähemmän kuormittavien venetyyppien suunnittelua ja markkinoille tuloa.
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Monilla jäsenseuroillamme on oma kotisatama ja mahdollisesti yksi tai useampia retkisatamia saaristossa ja
järvialueilla. Vastuu rantakiinteistöistä tai esimerkiksi kaupungin vuokraamalla pidetystä satamasta on suuri.
Veneenomistajien huolet ja kysymykset liittyvät puolestaan usein veneiden pohjamaaleihin. Perinteisesti veneiden pohjia on maalattu levä- ja äyriäiskasvustoilta suojaavilla myrkkymaaleilla. Niiden käyttö on sisävesillä
kokonaan kielletty ja rannikollakin ne ovat tarpeen vain osittain.
Seuroihin liittyy tällä hetkellä jonkin verran enemmän jäseniä kuin edellisinä vuosina ja uudet asenteet näkyvät
jo seurojen toiminnassa. Ympäristöasiat otetaan vakavasti ja tiedonjano on käsikosketeltava. Jäsenseuroilla on
myös kasvava tarve saada päivitettyä tietoa ympäristöasioista. Tämän tarpeen ratkaisemiseksi Suomen Purjehdus ja Veneily ry perusti vuonna 2021 veneilytoimikunnan yhteyteen ympäristökomitean. Komitea kerää
tietoa ympäristöasioista jäsenseurojen käytettäväksi, antaa lausuntoja ja kannustaa SPV:n seurojen jäseniä
sekä muita veneilijöitä vastuulliseen veneilyyn herkissä meri- ja järviympäristöissä.
Ensimmäisen toimintavuotensa aikana komitea on julkaissut suositukset ympäristöystävälliseen veneilyyn. Teemoina ovat veneiden pohjissa käytettävät myrkkymaalit, seurojen satamien muuttuvat jätehuollon ympäristövaatimukset sekä veneilyn ja seuratoiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen.
Valmistuneita ympäristöön liittyviä tekoja ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paperittomaan toimistoon siirtyminen, kokonaan sähköinen taloushallinto
SPV:n jäsenlehden Nauticin paperin vaihtaminen ympäristöystävällisempään painopaperiin
Koulutusaineistojen ja -tapahtumien siirtäminen sähköiseen oppimisympäristöön
10 ympäristövinkkiä veneseuralle – materiaali
SPV:n suositukset ympäristöystävälliseen veneilyyn
Videoaineisto webinaarikeskustelusta ”Vastuullinen matkaveneen huolto”
Nautic-lehden artikkelit ja Vene-messujen ympäristöteemapäivien ohjelmat
Messuille ja FB-sivuille perustettu Veneilijän kamapörssi – veneilyyn liittyvien tavaroiden ja vaatteiden
kierrättämiseen.
Lisäksi tuomme jäsenistömme tietoon ja käyttöön muita ympäristömateriaaleja, kuten:
Pidä Saaristo Siistinä: ympäristötietoa veneilijöille, vesilläliikkujille, seuroille ja satamille
Tukes: Eroon näkistä ilman myrkkymaaleja
Allemansrätten vid sjö och hav - Naturskyddsområden -video
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Yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa
Tärkein yhteistyökumppanimme ympäristöasioissa on Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry), joka on yli 50-vuotias
veneilijöiden ja vesilläliikkujien oma ympäristöjärjestö. PSS ry:llä on henkilöjäseniä, joista suuri osa kuuluu
myös SPV:n jäsenseuroihin. Yhteistyö on aktiivista ja PSS ry:n materiaalit tuovat seuroille paljon ajankohtaista
ympäristötietoa. Jäsenseuramme voivat hakea myös PSS ry:n Roope-satamaksi, osallistumalla Roope-satamaohjelmaan.
Yhteistyö ministeriöiden ja valtionhallinnon virastojen kanssa
Yhteistyö yhteisöjen ja valtion viranomaisten kanssa yhdessä muodostaa vahvan selkärangan tiedolle. Ministeriöiden kanssa käytävä aktiivinen vuoropuhelu takaa mahdollisuuden osallistua säädösvalmisteluun sekä viestinnälliseen yhteistyöhön. Erityisesti merenkulun ympäristösuojelulakia valmistellessa SPV:tä on kuultu lausuntokierroksella ja Eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Työ jatkuu viranomaisyhteistyössä niin liikenne- ja viestintäviraston kuin ympäristöministeriön hallinnonalan kanssa.
Strategiatyössä SPV on osallistunut fossiilivapaan liikenteen tiekartan laatimiseen. Veneily koetaan merkittäväksi liikennemuodoksi ja sen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
Tunnistettuja haasteita ympäristöteoissa
Monen ympäristöhankkeen kompastuskivenä on, että varsinainen ympäristöteko jää tekemättä. Määriteltyjä
tavoitteita ei saavuteta, koska suunnittelu on puutteellista tai tekojen vaikuttavuutta ei ole voida osoittaa. Joskus oman toiminnan merkitystä ei nähdä riittävästi. Veneilijöiden merkittävimmät ympäristöteot tehdäänkin
usein kotona talvella, kun veneet eivät ole vesillä. Lisää tukea tarvitaan erityisesti toiminnan ympäristövaikutusten arvioimiseen ja tavoitteiden priorisointiin.
Jäsenseuroilta on saatu pyyntöjä täydentää veneilijöiden ympäristötietoutta ja osaamista SPV:n omalla ohjeistuksella. Tämä onkin jo johtanut viestinnän aktivoitumiseen merkittävästi. Myös liiton tarjoamassa koulutuksessa ympäristönäkökulmaa on painotettu aiempaa enemmän. Ympäristön kannalta merkittävimmät teot vaativat usein pitkäjänteistä työtä ja hyvää valmistelua. Tämä valmistelu tulisi tehdä samassa yhteydessä seuran
muun kehittämistyön kanssa. SPV:n rooli on tässä toiminnassa suuri. Vaikka erillisten ympäristöohjelmien käyttöönotto on vasta alkamassa, seurojen ohjeistukset esimerkiksi tapahtumien järjestämisen osalta ovat jo huomattavasti aikaisempaa parempia.
Kehittämisen varaa on myös investointien suhteen: ympäristön kannalta tärkeät hankinnat saattavat jäädä
muiden hankintojen jalkoihin, sillä ne ovat kalliita ja seurojen budjetit eivät yksinkertaisesti aina riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä selittää osaltaan sen, miksi ympäristöteot toteutetaan usein oman alueen ympäristö- ja liikuntasektorin kanssa. Esimerkkinä näistä investoinneista voidaan mainita vedessä olevat veneiden
pohjanpesulaitteet.
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TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUOSILLE 2021-2023
SPV:n tavoitteena on ympäristövastuuajattelun sisäistäminen niin liiton työntekijöiden kuin seurojenkin tasolla.
Toimenpiteiden tarkoituksena on ratkaista yleisiä ympäristöhaasteita ja erikseen veneilyssä esille nousseita
haasteita, kuten myrkkymaaleista eroon pääseminen ja veneilyn hiilijalanjäljen pienentäminen.
Ympäristökomitea toimii yhdessä liiton toimiston ja luottamushenkilöiden kanssa siten, että saamme jalkautettua ohjeistukset seurojen hyödynnettäväksi. Tarkastelemme myös omaa toimintaa toimistolla, ja kiertäessämme
seuroissa. Liiton toiminnan osalta edellytämme, että jokainen tuntee ympäristövastuullisuuden ydinperiaatteet
ja kirjaa merkitykselliset ja toteuttamiskelpoiset tavoitteet ympäristövastuullisuuden edistämiseksi.

Tavoite 1: Eroon myrkkymaaleista
Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuut

Seuranta

Suositukset seuroille ja veneilijöille

2021–

Ympäristökomitea ja
SPV:n toimisto

Ympäristövastuuohjelma,
seurakyselyt

Pohjamaalien huomioimien/tarkastamien katsastusten yhteydessä

Tulossa

Ympäristökomitea ja veneilyturvallisuustoimikunta

Lomakkeet, venekatsastus

Tiedottaminen myrkkymaaleja koskevista säädöksistä

Jatkuva

Ympäristökomitea, viestinnästä vastaava työntekijä ja seurojen vastuuhenkilöt
Seurat, satamamestarit
ja kunnallisten satamien
vastuuhenkilöt tai -toimijaorganisaatiot
Yhteistyökumppanit, ympäristökomitea ja viestinnästä vastaava työntekijä

Arvio

Venepesupaikkojen perustaminen,
kustannusten jako mahdollisuuksien
mukaan.
TUKES:n ja PSS ry:n merirokko aineistojen jakaminen ja viestintä

2022

Jatkuva

Arvio, kyselyt

Viestinnän tavoitettavuus
arvio

Tavoite 2: Vastaaminen jätehuollon muuttuviin vaatimuksiin
Toimenpiteet

Aikataulu

Jätehuoltovaatimukset huvivenesatamissa tulevat tiukentumaan. Seuran
satamiin tehdään jätehuoltosuunnitelmat.

Alkaa
2021

SPV:n yhteydenpito viranomaisiin. Aktiivinen vaikuttaminen mahdollistaa
hyvin valmistellut lait ja asetukset

Jatkuva

Vastuut

Seuranta

Ympäristöviranomaiset
ja seurojen hallitukset,
ohjauksesta vastaavalla työntekijä SPV:llä

Jätehuoltosuunnitelmien
valmistuminen, investoinnit satamiin

Veneilystä vastaava
työntekijä

Arvio
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Tavoite 3: Kohti pienempää veneilyn hiilijalanjälkeä
Toimenpiteet
Vesillä liikkuminen, vapaa-ajan veneily ja kilpailutoiminta tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Polttoaineen kulutuksen lisäksi veneiden valmistaminen
varustelu kuluttaa energiaa ja materiaaleja. Pyrimme pienentämään näitä
haittoja esim. siirtymällä vaihtoehtoisiin veneiden voimanlähteisiin (sähkö,
vety…)
Tapahtumien ja materiaalien tuotanto
kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa.
Tavoitteena vähentää sekä energian
että materiaalien kulutusta.

Tavoitteiden käytännön toteutus
Toimenpiteet:
Toimikunnissa
Toimenpiteet esitellään toimintasuunnitelmissa.

SPV:n toimistolla
Viestinnässä, taloushallinnossa ja kokouksissa suositaan sähköisiä välineitä
Fyysisten tarvikkeiden ja hankintojen
arviointi ja ylimääräisen tavaran
kierrättämien.
Nautic -lehden paperilehden tuotantoprosessi kompensoitu hiilijalanjäljen
osalta

Aikataulu

Vastuut

Seuranta

Jatkuva

Ympäristökomitea,
Asiantuntija arvio tai armatkaveneilystä ja kil- vio tehtynä
paveneilystä vastaavat Hiilijalanjälki laskurilla
työntekijät

Jatkuva

Tapahtumista ja viestinnästä vastaavat
työntekijät

Arvio

Aikataulu

Vastuut

Seuranta

Vuosittain

Kaikki

Sisäiset toimintasuunnitelmat ja koko liiton toimintasuunnitelma

Jatkuva

SPV:n toimisto, hallitus
ja kaikki toimikunnat

Toteuma

Jatkuva

Toimisto

Toteuma

2021–

Viestintä- ja markkinointitoimikunta, jäsenlehden vastuuhenkilöt

Toteuma
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SUUNNITELMAN JALKAUTTAMINEN, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN
Ympäristöohjelmien jalkauttamisessa viestintä on oleellisessa osassa. Tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan vuosittain jokaisen toimikunnan sisäisiin toimintasuunnitelmiin. Tällöin tietoisuus vastuullisesta toiminnasta leviää ja
henkilöstö ja luottamushenkilöt sitoutuvat niiden edistämiseen. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain toimintakertomusta tehdessä. SPV:lle laaditaan myös sisäinen ohjeistus ympäristöasioiden
edistämiseksi. Seurantaa toteutetaan myös tilastojen analysoinnilla ja oman toiminnan arviolla.
Vuosina 2021–2023 suunnitelman tavoitteiden seurannasta vastaavat ympäristökomitea sekä työntekijät, joiden työtehtäviin kuuluvat vastuullisuus ja ympäristöasiat. Suunnitelman päivittämiseen ja uusien tavoitteiden
asettamiseen osallistuvat lisäksi toiminnanjohtaja, liiton toimihenkilöt sekä liiton hallitus. Suunnitelmia päivitettäessä työhön osallistetaan myös jäsenseuramme.
Ympäristösuunnitelmat tarkistetaan ja niitä seurataan aina toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatimisen
yhteydessä. Suunnitelmia päivitetään ja täydennetään jatkuvasti tarpeen mukaan, vähintään kuitenkin kerran
vuodessa. Ympäristöohjelmat julkaistaan omilla Veneilijä ja ympäristö -sivuilla sekä muiden vastuullisuusmateriaalien yhteydessä SPV:n kotisivuilla osoitteessa spv.fi/vastuullisuus. Tämä suunnitelma on hyväksytty SPV:n
hallituksen kokouksessa 25.10.2021.
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