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RAISION VENESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
 

1. Johdanto 

 

Raision venesatama on kotivenesatama, jossa on noin 700 laituripaikkaa, joista 9 on vierasvenepaik-

koja sekä noin 400 talvisäilytyspaikkaa. Venesataman omistaja ja sataman pitäjä on Raision kaupunki. 

 

 

Satamassa ei ole vakituista henkilökuntaa. Sataman vastuuhenkilö on kaupunginpuutarhuri Olli Punta, 

joka vastaa sataman kaikista toiminnoista.  

 

Tämä jätehuoltosuunnitelma on laadittu parantamaan Raision venesataman ympäristöasioiden laatua 

ja jäsentämään ympäristöasioihin liittyviä toimintoja. Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu nykyistä 

jätehuoltoa alueella. 

 

Suunnitelma perustuu lakiin n:o 934/2003 ympäristösuojelulain muuttamisesta, lakiin n:o 933/2003 

aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta sekä asetukses-

ta 1167/2003 aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttami-

sesta. 

 

2. Nykyinen jätehuoltojärjestelmä 

 

Satama-alueen jätehuolto on pääasiassa keskitetty keskusaukion laidalla oleviin kahteen jätekatok-

seen. Katoksissa on lajitteluastiat kaatopaikka-, lasi-, paperi-, metalli- ja polttokelpoisille jätteille. Jä-

teöljyille on kaksi keruutankkia suoja-altaineen ja öljyastioille ja suodattimille omat astiansa. Lisäksi 

pisteissä on paristojen ja akkujen keräyslaatikot. Em. lisäksi on vetolavasäiliö polttokelpoiselle jät-

teelle katoksen vieressä ja keskellä talvisäilytysaluetta viikoilla 16 – 41. 

  

 

Venesatamatoimintaa harjoitetaan toi-

mintaympäristössä, joka on altis luon-

nonvoimille, suhdanteille ja kilpailulle. 

Satama-alueella toimii yhteistyökump-

paneina venesataman toimintaa tukevia 

yrittäjiä. Sataman toiminnan tarkoituk-

sena on kehittää ja ylläpitää Raision 

kaupungin ainoaa merenranta-aluetta 

laadukkaana venesatamana ja kävijöille 

mieleisenä kesäajan virkistysalueena. 

Venesataman tulee pystyä säilyttämään 

saavuttamansa suosio kotivenesatamana 

huolehtimalla alueen toimivuudesta, tur-

vallisuudesta ja palvelutasosta. Näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää 

huolehtia alueen jätehuollon toimivuu-

desta kaikissa olosuhteissa, kasvavien jä-

tehuolto vaatimusten mukaisesti. 
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Akkujätteestä huolehtii Kuusakoski, joka seuraa ja hakee oma-aloitteisesti akut satamasta kun niitä 

on kertynyt tarpeeksi. 

 

 Muut jäteastiat tyhjentää Turun seudun jätehuolto. 

 

Jäteöljyt toimitetaan Riihimäen ongelmajätelaitokselle astioiden täytyttyä. Astioiden täyttymistä seu-

rataan samalla kuin muidenkin jäteastioiden täyttymistä. 

 

Jätepiste on suljettuna talvella viikot 46 – 15. 

 

Huoltolaiturilla on kaksi septitankin imutyhjennyspumppua, jotka on liitetty kunnalliseen viemäri-

verkostoon. 

Laiturilla, toisen tyhjennyspumpun vieressä on myös säiliö kemiallisen wc:n tyhjennystä varten. Säi-

liön täytyttyä voidaan se tyhjentää viereisellä pumpulla. 

  

Alueen siisteydestä ja roskattomuudesta vastaa alueella oleva yksi työntekijä (velvoitetyöllistettävä) 

tai työttömien kuntouttavan tukitoiminnan verstas.  

Lisäksi Raision veneseura järjestää vuosittain siivoustalkoot alueella kesäkuun puolen välin tienoilla. 

 

Polttonesteen jakelun hoitaa yrittäjä, joka on vuokrannut kaupungilta alueen yritystoimintansa hoita-

mista varten. Yrityksen nimi on Bramare Oy ja vastuuhenkilönä toimii Kimmo Brantd. Sataman pitä-

jä valvoo polttoaineenjakelun ympäristöasioiden tasoa. 

 

3. Veneistä peräisin oleva jäte 

 

3.1 Veneiden jätevedet 

 

Satamassa on järjestetty mahdollisuus veneiden septitankkien imutyhjennykseen. Tyhjennyspaikkoja 

alueella on yksi, jossa on kaksi pumppua, jonka on todettu riittävän sataman tarpeisiin kaikissa olo-

suhteissa. Kemiallisten käymälöiden kannettavat säiliöt on mahdollista tyhjentää samassa paikassa 

olevaan säiliöön. 

 

3.2 Veneiden öljyperäinen jäte 

 

Öljyjätteen keräys on järjestetty jätepisteeseen. Pilssivesien talteenotosta ja hävittämisestä on jokai-

nen käyttäjä itse vastuussa. Varsinaisen pilssiveden keräystä ei alueella ole järjestetty. Suodattimet 

ym. jokainen veneenomistaja toimittaa itse sataman keräyspisteeseen. 

 

3.3 Veneiden kiinteä talousjäte 

 

Veneilijät tuovat sekajätteen alueen jätteenkeräysastioihin, jonka jälkeen kaupunki sataman ylläpitä-

jänä huolehtii niiden asianmukaisesta hävittämisestä kaatopaikoille.  

 

3.4 Vaarallinen jäte 

 

Vaarallisia aineita kuten vanhentuneet hätäraketteja satamassa ei säilytetä vaan jokainen veneenomis-

taja toimittaa ko. raketit ongelmajätelaitokselle tai rakettien myyjille. 

 

4. Jätehuollon ohjaus ja valvonta 

 

Raision kaupunki vastaa siitä, että sataman jätehuolto toimii lakien ja asetusten mukaisesti. Satama-

alueen järjestyksestä ja jätehuoltoon liittyvästä tiedottamisesta vastaa kaupunginpuutarhuri Olli Punta. 
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Ohjeita ja määräyksiä sataman käytöstä annetaan tiedotteilla alueen käyttäjille ja ne ovat nähtävissä 

alueen ilmoitustaululla. Jätehuollon jatkuvaan kehitykseen on pyritty yhdessä venesataman käyttäjien 

kanssa ja vuorovaikutuksen seurauksena on vuosittain saatu toimivia uudistuksia jätehuoltoon. 

Jätepisteteitä ja niiden ympäristöä valvotaan komeroin. 

Jätehuollon kustannuksista vastaa Raision kaupunki. 

 

5. Jätehuollon kehittäminen 

 

Raision kaupunki seuraa jätehuollon toteutumista ja kehittää tätä suunnitelmaa tarpeiden ja resurssien 

mukaan. Kehittämiskohteita ovat mm. 

 

 Polttoainejakelupisteen yhteydessä on kioski, jossa voisi jakaa ympäristötiedotteita. 

Asiasta on jo keskusteltu yrittäjän kanssa. 

 Paloviranomaiselta pyydetään lausunto polttonesteenjakelupisteen turvallisuus- ja ym-

päristönsuojelutasosta, joka toimitetaan yrittäjän tietoon. 

 Nykykäytäntö ongelmajätteiden poisviemisestä perustuu veneilijöiden omatoimisuu-

teen. Menettelyn toimivuutta seurataan ja kehitetään tarpeen mukaan. 

 Kuusakoski Oy:n kanssa on tehty sopimus akkuromun hakemisesta. 

 Satamatoiminnan ulkopuolelta tuleva jäte kuormittaa satamaa edelleen. Valvontajärjes-

telmiä ja tiedottamista on kehitetty, mutta kehittämistä tulee jatkaa edelleen  asian tilan 

parantamiseksi. 

 

6. Suunnitelman käytäntö 

 

Tämä suunnitelma on tarkoitettu sataman käyttäjille ja on nähtävillä sataman jätekatoksissa ja kau-

pungin nettisivuilla www.raisio.fi. Tämä suunnitelma on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-

keskukselle. Nykykäytäntö on tämän suunnitelman mukainen. 
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