Tampere 13.1.2012

Vene 71 ry: Sataman jätehuoltosuunnitelma:
1) Sataman käyttöluonne on huviveneily- ja nuorisopurjehdus. Veneilykauden aikana (1.5.
- 30.9.) seura huolehtii riittävän määrän jäteastioita sekajätteen keräämistä varten.
2) Satamassa on normaalin sekajätteen keräyspisteitä 3 kpl/ a 500l
3) Veneiden sekajätteen keräyspisteet on sijoitettu sataman ankkurointi- ja
telakointipaikkojen välittömään läheisyyteen siten että veneistä tuleva jäte on helposti
siirrettävissä keräysastioihin. Ohjeistus ja keräyspisteiden sijainnin osoittava kartta
julkaistaan web-sivuilla, kausijulkaisussa ja jäsenkirjeessä. Ohjeistus ja karttapiirros
julkaistaan ja pidetään esillä sataman ilmoitustauluilla.
4) Seuran jäsenet ohjeistetaan ja velvoitetaan toimittamaan ongelmajätteet (kuten akut,
paristot, liuottimet, jäteöljyt ja muut nesteet) omatoimisesti yleisiin ongelmajätteiden
keräys- ja lajittelupisteisiin. Ongelmajätteitä ei varastoida satamassa. Luettelo
keräyspisteistä www.pirkanmaan-jatehuolto.fi
5) Jätepisteet ja jätteen keräyspalvelu on tarkoitettu seuran jäsenille, maksut on sisällytetty
jäsen- ja laituripaikkamaksuihin.
6) Satamamestari vastaa jäteastioiden tyhjennyssopimusten ajantasaisuuden
seuraamisesta ja tarvittaessa sopimusten päivittämisestä. Satamamestari seuraa
jäteastioiden kapasiteettitarvetta päivittäen tarvittaessa astiakapasiteetin. Satamamestarin
yhteystiedot julkaistaan web-sivuilla, kausijulkaisussa ja sataman ilmoitustauluilla
julkaistavissa ohjeissa. Puutteista ja vioista ohjeistetaan ilmoittamaan satamamestarille.
7) Tyhjennettävät jäteastiat sijoitetaan niin että käyttäjien on helppoa ja vaivatonta niitä
käyttää, sekä jäteastioiden tyhjennys on esteetöntä
8) Veneilykauden (1.5. - 30.9.) aikana kertyvän sekajätteen määrä on keskimäärin
500l/vko, 10 000l/kausi
9) Imutyhjennyssäiliöiden ja pilssivesien tyhjennyksessä tukeudutaan yleisiin
tyhjennyspisteisiin Näsijärvellä. Tyhjennyspisteet ovat kunnallisesti ylläpidettyjä ja
asianomaisen kunnan vastuulla. Luettelo tyhjennyspisteistä julkaistaan web-sivuilla ja
kausijulkaisussa. Lähimmät tyhjennyspisteet sijaitsevat Naistenlahdessa ja Mustalahdessa
ja ovat Tampereen Kaupungin ylläpitämiä.
10) Jätehuoltosuunnitelma perustuu seuraaviin lain kohtiin: 1672/2009 9 luku. Jätteiden
vastaanotto satamassa 1 §. Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa. 3 §. Sataman
jätehuoltosuunnitelma. 8 §. Tarkemmat säännökset Ks. VNA merenkulun
ympäristönsuojelusta 28.1.2010/76 , VNP 76/2010 7. Luku, 3 §. Sataman
jätehuoltosuunnitelman rakenne ja sisältö.

11)Sataman jätehuoltosuunnitelman täytäntöönpanosta ja seurannasta vastaa
satamamestari Juha Järvinen juha.jarvinen3(at)saunalahti.fi
050-5697747, apunaan tarvittava määrä henkilöstöä.
12)Satamassa ei ole jätteen esikäsittelylaitteita ja –prosesseja
13) Aluksella syntyvistä jätteistä ei pidetä kirjaa. Ongelmajätteet ohjeistetaan toimittamaan
Pirkanmaan Jätehuollon keräyspisteisiin www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/
14) aluksella syntyvää jätettä ei käsitellä eikä hyödynnetä
Vene 71 tiedottaa sataman käyttäjiä seuraavista seikoista:
1) Veneilyssä syntyvän jätteen asianmukaisen toimittamisen tärkeydestä sekä
vaikutuksesta ympäristöön ja hyvinvointiin. (kausijulkaisu, websivut, ilmoitustaulut)
2) Kartta tai kaavio sataman laituri- ja ankkuripaikkojen läheisyydessä olevista jäteastioista
(toimitetaan)
3) Tavallisesti veneilyssä syntyvistä jätteistä ja niiden keräyspisteistä (kausijulkaisu,
websivut, ilmoitustaulu)
4) Imutyhjennystankkien ja pilssivesien tyhjennyspisteistä, kunnallisista
ongelmajätekeräyspisteistä /www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/ (kausijulkaisu, web-sivut,
ilmoitustaulu
5) Sekajätteen kuljetuksista on tehty sopimus Pirkanmaan Jätehuollon kanssa,
ongelmajätteet kuljetetaan omatoimisesti Pirkanmaan Jätehuollon keräyspisteisiin.
6) Maksujärjestelmästä (sisältyy jäsenmaksuun ja laiturimaksuihin)
7) sataman vastaanottolaitteiden puutteellisuuksista (jäteastiat, lojuvat ongelmajätteet
jne.) ohjeistetaan ilmoittamaan satamamestari Juha Järvinen
juha.jarvinen3(at)saunalahti.fi 050-5697747
Jätteiden lajittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin ympäristö- ja
jätehuoltomääräyksiä.
Ympäristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset löytyvät netistä. Niitä
kannattaa selailla.

