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Mikä on
Roope-satamaohjelma?
Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäsenistö koostuu noin 13 000 venekunnasta. Käytännön jätehuoltotyön ohella yhdistyksen
toimintaan kuuluu oleellisesti myös ympäristökasvatusta,
turvallisuusasioiden
edistämistä, tutkimusta ja tiedotusta.
Roope-satamaohjelman
kautta
yhdistys kannustaa myös venesatamien pitäjiä
kiinnittämään entistäkin enemmän huomiota sataman turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Ohjelmassa on mukana jo lähes 40 satamaa ympäri Suomea.
Roope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ympäristöohjelma.
Ohjelman päätavoitteita ovat venesatamien ympäristövaikutuksien vähentäminen sekä niiden ympäristönsuojelun ja
turvallisuuden kehittäminen. Veneilijöitä
ja muita vesillä liikkujia rohkaistaan suosimaan ympäristötietoisia Roope-satamia.
Kaikki Roope-satamiksi hyväksytyt satamat täyttävät ohjelman perusvaatimukset ja haluavat aktiivisesti parantaa ympäristötietoisuuttaan.
Roope-satamassa
huomiota kiinnitetään myös turvallisuuskysymyksiin sekä mahdollisimman hyvään
tiedottamiseen. Ohjelmaan hyväksytään
mukaan kaikenkokoiset venesatamat, jotka täyttävät ohjelman perusvaatimukset
ja haluavat kehittää ympäristöasioitaan.
Roope-satamajäsenyyden
2016 on 100 € / vuosi.

hinta

vuonna

Mitä Roope-satamilta edellytetään?
Roope-satamaohjelma on suunniteltu sulautumaan osaksi sataman arkea kuormittamatta satamaa erityisesti kiireisinä kesäkuukausina. Roope-sataman tärkeimpiä edellytyksiä
ovat ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmien tiedostaminen ja puhtaamman, turvallisemman sataman edistäminen sekä halu olla mukana toiminnassa. Roope-satamien edellytetään ilmentävän näitä piirteitään alla esiteltyjen tekojen kautta. Tehokkaimmat ratkaisut
on luotu vastaamaan satamien yksilöllisiin haasteisiin, joten Roope-satamilta ei edellytetä
täysin yhtenäisiä toimintatapoja. Sen sijaan oleellista on, että sataman yksin tai yhdessä
toisen sataman kanssa tekemät ratkaisut vastaavat sataman kokoa ja kävijöiden tarpeita.

Ympäristövastaavan nimeäminen

Turvallisuudesta huolehtiminen

Roope-satamien tulee nimetä henkilökunnastaan yksi ympäristövastaava. Ympäristövastaava vastaa sataman ympäristö- ja
turvallisuusasioista.
Ympäristövastaavan
tulee myös tiedottaa ja opastaa muuta henkilökuntaa kyseisissä asioissa. Ympäristövastaava toimii yhteyshenkilönä Roope-sataman ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n välillä.

Roope-satamalla tulee olla henkilökunnan
käyttöön tarkoitettu pelastussuunnitelma,
josta käy ilmi miten eri hätätilanteissa toimitaan. Henkilökunta tule kouluttaa toimimaan
hätätilanteissa. Lisäksi Roope-satamalla on
oltava turvallisuusohje ja järjestyssäännöt,
jotka ovat sataman ilmoitustaululla kävijöiden nähtävissä. Näistä tulee ilmetä mm. missä pelastusvälineet sijaitsevat, miten apua
saa hälytettyä paikalle ja miten satamassa
tulee toimia vaaratilanteiden välttämiseksi.
Turvallisuusohjeen tulee huomioida niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin turvallisuus.
Satama-alueen ja -altaan tulee olla siisti ja
roskaton. Roope-satamien tulee huolehtia
myös saniteettitilojen siistiydestä niin, että
koko satamavierailu on kävijöille miellyttävä kokemus.

Jätehuollon asianmukainen järjestäminen
Jätehuolto tulee järjestää niin, että ympäristöhaitat ovat mahdollisimman pienet. Sataman jätehuollon tulee vastata kävijämäärää ja – tyyppiä, ja tyhjennysvälin tulee olla
sopiva suhteessa jätteen määrään. Suurimmat jätelajit tulee kerätä lajiteltuina ja asiakkaita tulee opastaa lajittelemaan oikein.
Lisäksi sataman on vastattava veneiden
käymäläjätteen asianmukaisesta keräämisestä. Kaikilta satamilta ei edellytetä omaa
imutyhjennyskeräystä, vaan keräys voidaan
järjestää tietyissä olosuhteissa myös yhteistyössä toisen sataman kanssa.

Turvallisuus ja ympäristöasioista tiedottaminen

Roope-sataman tulee tiedottaa kävijöilleen
ympäristö- ja turvallisuusasioista. Tietoa
on oltava saatavissa vähintään sataman ilmoitustaululla. Lisäksi henkilökunnan on
Jätevesien asianmukainen käsittely
kyettävä opastamaan asiakkaitaan sekä saSataman tulee huolehtia järjestelyillään sii- taman että koko alueen ympäristö – ja turtä, ettei haitallisia sataman tai veneilijöiden vallisuusasioissa.
jätevesiä pääse kulkeutumaan puhdistamattomina maaperään tai vesistöön. Tämä
edellyttää mm. harmaavesien ja pilssiveden
tyhjennysten asianmukaista järjestämistä.

PSS ry:n tuki Roope-satamille
Ympäristö- ja turvallisuusasioiden edistäminen satamassa on kaikkien etu. Siksi Pidä
Saaristo Siistinä ry tukee satamayrittäjien toimia kohti näitä tavoitteita. PSS ry tukee
Roope-satamia seuraavin tavoin.

PSS ry:n ympäristö- ja turvallisuusohjeet, Mahdollisuus käyttää Roope-satamalogoa
sataman pelastussuunnitelma sekä järjes- ja statusta omassa markkinoinnissaan
tyssäännöt
Roope-satamalogo ja Roope-satamastatus
Roope-satamat saavat käyttöönsä PSS ovat hyvin tunnistettavia valtakunnallisia
ry:n yhdessä pelastusviranomaisten ja alan symboleita. Roope-satamat voivat käyttää
asiantuntijoiden kanssa laatimat muokatta- näitä vapaasti markkinoinnissaan merkkivissa olevat ohjeet, joita satama voi pienin nä siitä, että satama on vastuullinen toimija
muutoksin käyttää omassa tiedotukses- ympäristö- ja turvallisuusasioissa.
saan. Satama saa halutessaan myös neuvontaa ohjeiden soveltamisessa omaan Roope-satamastatuksesta kertovaa matekäyttöönsä.
riaalia
Neuvontaa ja koulutusta ympäristö- ja tur- Roope-satamat saavat Roope-satamalipun
vallisuusasioissa
salkoon vedettäväksi merkiksi vastuullisuudestaan. Lisäksi Roope-satamat saavat
PSS ry järjestää Roope-satamiin opastus- vuosittain diplomin satamakonttorin seinälkäyntejä, joiden yhteydessä satama saa le asetettavaksi.
ohjeistusta kaipaamiinsa aiheisiin kuten jätehuollon järjestämiseen. Lisäksi Roope-sa- Mahdollisuus myydä Roope-tuotteita
tamat saavat pyytää konsultaatiota PSS
ry:ltä myös muulloin tarpeen vaatiessa.
Roope-satamat voivat halutessaan ottaa
myyntiin Roope-tuotteita. Roope-tuoteNäkyvyyttä
PSS
ry:n
verkostoissa perheeseen kuuluu mm. asusteita, pyyhkeitä ja veneen käyttötavaraa kuten ympärisPSS ry tuo Roope-satamia aktiivisesti esiin töystävällisiä pesuaineita.
mm. kotisivuillaan, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissään ja tapahtumissaan. PSS
ry:llä on jäseninä noin 13 000 venekuntaa
ja se osallistuu aktiivisesti suuriin valtakunnallisiin tapahtumiin kuten Helsingin
venemessuille. PSS ry järjestää myös erilaisia tempauksia, joilla pyritään lisäämään
Roope-satamien kävijämääriä.

Miten meistäkin tulisi Roope-satama?
Roope-satamaohjelma on rakenteeltaan kevyt ja huomioi satamayrittäjän vuotuisen rytmin. Seuraavassa on kuvattu Roope-satamaohjelman hakuprosessi ja vuotuiset toiminnot.
Roope-satamaksi hakeminen
Ennen hakemuksen täyttämistä perehdy PSS ry:n kotisivuilta ladattaviin ympäristö- ja
turvallisuusohjeisiin. Näitä ohjeita käytetään hakemuksesi arvioinnin perustana.
Mikäli haluat keskustella sinua askarruttavista asioista ennen hakemuksen jättämistä, voit
ottaa yhteyttä Roope-satamaohjelmasta vastaavaan.
Hakemus tehdään PSS ry:n verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Lomakkeeseen tulee täyttää sataman tiedot, ympäristövastaavan tiedot sekä kertoa sataman ympäristö- ja turvallisuusratkaisuista.
Lomakkeen löydät osoitteesta:
roope-satamaohjelma/hakeminen

http://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/

Hakemuksesi tallentuu automaattisesti PSS ry:n järjestelmään ja se käsitellään mahdollisimman nopeasti. Tiedotamme päätöksestä yhteyshenkilölle.

Roope-satamaohjelma pyörii vuoden ympäri
Ensimmäisen kevään aikana satamaan pyritään tekemään opastuskäynti. Opastuskäynnin
yhteydessä käydään läpi sataman ympäristö- ja turvallisuusohje, sataman järjestyssäännöt sekä pelastussuunnitelma. Lisäksi on mahdollisuus pyytää konsultointiapua ja keskustella muista mahdollisista asioista. Satama saa opastuskäynnin yhteydessä myös oman
Roope-lippunsa ja diplominsa.
Roope-satamaksi ilmoittaudutaan aina vuodeksi kerrallaan. Kerran hyväksytyn sataman ei
kuitenkaan tarvitse hakea jäsenyyttä uudelleen. Vuodenvaihteessa Roope-satamat saavat
linkin Roope-satamastatuksen uusimiseksi. Uusintalomakkeen täyttäminen on helppoa ja
nopeaa. Nopea statuksen uusiminen mahdollistaa Roope-satama nimikkeen käytön mm.
venemessuilla ja kevään markkinoinnissa.
Ennen veneilysesongin alkua Roope-satamat tarkistavat ympäristö- ja turvallisuustoimintojensa ajankohtaisuuden. PSS ry kotisivuilta löytyy valmiit sähköiset lomakkeet tätä varten. Lomakkeet täytetään verkossa ja niiden tiedot tallentuvat automaattisesti PSS ry:lle.
Mikäli tiedoissa ilmenee selviä puutteita, PSS ry on yhteydessä satamaan. Satama voi
myös pyytää PSS ry:ltä apua ohjeita päivittäessään.
Kesän aikana tehdään opastuskäyntejä. Opastuskäynti voidaan tehdä erikseen myös sataman pyynnöstä. Kesän aikana PSS ry voi myös tulla vierailulle satamaan ja osallistua sataman tapahtumiin tai toimittaa satamalle tarvittavaa materiaalia. Veneilysesongin päätyttyä Roope-satamilta kerätään palautetta kuluneesta kaudesta.

Tervetuloa mukaan Roope-satamaksi
Mikäli haluat keskustella ja kysyä lisää Roope-satamaohjelmasta tai PSS ry:n
muusta toiminnasta, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Tehdään teidänkin satamastanne Roope-satama!
Yhteystiedot:
Katriina Murto
järjestösihteeri
Pidä Saaristo Siistinä ry
katriina.murto@pssry.fi
050 598 5181

