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JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

 
Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry:n venesataman jätehuoltosuunnitelma. 

 

Satama 
Venesatama sijaitsee Helsingin kaupungin Rajasaaressa (Rajasaarenpenger 1, 00250 Helsinki). 
Satama-alue on Helsingin kaupungin omistama, jonka se on vuokrannut Humallahden Venekerholle. 
Kerhon laituripaikat sijaitsevat Rajasaarenpenkereen etelä- ja pohjoispuolella. 
Kerhon käytössä on 232 venepaikkaa. 

 

Sataman pitäjä 
Humallahden Venekerho vuokraa jäsenilleen venepaikkoja ja harjoittaa veneilyä edistävää toimintaa. 
Yhdistys on perustettu vuonna 1953. 
Yhdistyksen hallitus on laatinut sataman toimintaohjeet ja niiden noudattamista valvovat satamakapteeni ja 
telakkamestarit. 
 

Jätehuoltosuunnitelman perusteet 
Suunnitelma perustuu lakiin n:o 934/2003 ympäristösuojelulain muuttamisesta, lakiin n:o 933/2003 aluksista 
aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta sekä asetuksesta 1167/2003 
aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta. 
 

Jätehuoltosuunnitelman sisältö 
Suunnitelmassa esitetään aluksista olevan jätteen vastaanotto, kuten käymälän jätevesien tyhjennys, 
pilssiveden käsittely, öljyisten jätteiden, nesteiden sekä kiinteän sekajätteen varastointi. Satamassa ei 
loppukäsitellä eikä hyödynnetä jätettä. 
 

Alusjätehuolto 
1. Kerhorakennuksen viemäröinti on järjestetty 7,5 m3 umpisäiliöön, joka tyhjennetään imuautolla 

tarvittaessa. 
2. Veneiden kuivakäymälän tyhjennys- ja pesupaikka sijaitsevat huoltorakennuksessa. 
3. Veneiden vesikäymälän imutyhjennysjärjestelmää ollaan asentamassa. 
4. Veneiden pilssivesien sekä muiden nesteiden tyhjennyksen hoitaa kukin itse omalla tavalla ja toimittaa 

ko. nesteen vastaanottopisteeseen. 
5. Huoltorakennuksessa kerhon eteläpuolen alueella on jäteöljyä varten oma varastosäiliö ja pohjoispuolen 

aidan vieressä on samanlainen säiliö. Säiliöt tyhjennetään tarvittaessa. 
6. Kiinteitä ongelmajätteitä ja akkuja varten on samoissa paikoissa keräyspisteet. Kiinteä sekajäte 

toimitetaan eteläpuolella huoltorakennuksen 600 l astioihin ja pohjoispuolella 8 m
3
 etukonttiin. 

 

Yhteistyö 
Jätteiden keräyksen hoitaa SITA Finland Oy Ab. 
 
Merellä ja saaristossa liikuttaessa yhdistyksen jäsenet käyttävät Pidä Saaristo Siistinä -keräyspisteitä sekä 
muita tähän tarkoitukseen varattuja jätteiden keräyspisteitä. 
 

Kustannukset 
Jätemaksu sisältyy kerhon venepaikkamaksuun. 
 

Suunnitelman käytäntö 
Suunnitelmaa laadittaessa sataman käyttäjille annetaan mahdollisuus esittää kantansa luonnoksessa 
esitetyn jätehuollon järjestelyistä asettamalla suunnitelma nähtäväksi 14 vrk:n ajaksi kerhorakennuksessa ja 
kerhon www-sivustolla osoitteessa: http://www.humallahdenvenekerho.fi. 
 
Suunnitelmaan liitettävään karttaan merkitään jätehuoltopisteet. Kartta sijoitetaan sataman ilmoitustaululle. 
Tämä suunnitelma toimitetaan Uudenmaan ympäristökeskukseen, PL 36, 00521 Helsinki sekä jätetään 
Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle tietojärjestelmään merkittäväksi. Tätä suunnitelmaa 
noudatetaan jo nyt. 
 

http://www.humallahdenvenekerho.fi/
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Vastuuhenkilöt 
Yhdistys seuraa jätehuollon toimivuutta ja ryhtyy toimenpiteisiin havaitessaan puutteita niiden korjaamiseksi 
sekä kehittää jätehuoltoa sataman tarpeiden mukaan.  
Jätehuollon täytäntöönpanoa seuraa yhdistyksen johtokunnan nimittämä työryhmä, ympäristövastaava ja 
satamakapteeni. 
 

Yhdistyksen osoite 
Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry 
Rajasaarenpenger 6 
00250 HELSINKI 
 

sähköpostiyhteydet: 
kommodori(ät)humallahdenvenekerho.fi 
satamakapteeni(ät)humallahdenvenekerho.fi 
yhdistyssihteeri(ät)humallahdenvenekerho.fi 


