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1. Yleistä
Hollolan kunnalla on vuokrattavia venepaikkoja Messilässä, Pyhäniemen Kotomäessä, Kalliolassa, Kukkilassa ja Paimelassa.
Merenkulun ympäristösuojelulain (167/2009) 9 luvussa määrätään
jätteiden vastaanotosta satamissa. Määräykset koskevat huvivenesatamia, joissa on vähintään 50 venepaikkaa tai jonka yhteydessä on
vähintään 50 huviveneen talvitelakointipaikka. Laki edellyttää jätehuoltosuunnitelman laatimista näille satamille.
Hollolassa em. lain piiriin kuuluvat Messilän ja Kotomäen venesatamat. Satamissa ei ole polttonesteiden jakelua.

Kuva: Hollolan venesatamien sijainti

2. Venepaikat
Hollolan venesatamissa on paikkoja seuraavasti:
-

Messilän satama: 259 laituripaikkaa ja 27 soutuvenepaikkaa, (satamassa on osa paikoista erillisiä vierasvenepaikkoja)
Kotomäki: 28 laituripaikkaa ja 41 soutuvenepaikkaa
Paimela: 14 laituripaikkaa ja 22 soutuvenepaikkaa
Kalliola: 12 soutuvenepaikkaa
Kukkila: 20 soutuvenepaikkaa
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3. Jätteiden vastaanotto
3.1 Yleistä

Messilän satamassa on jätteille vastaanottorakennus, jossa otetaan
vastaan kiinteiden jätteiden lisäksi myös mm. pilssi- ja septitankkivesiä. Rakennus siivotaan 2-3 kertaa viikossa kesäkautena. Muissa venesatamissa on keräysastiat ainoastaan sekajätteelle.

Kuva: Messilän jätteenvastaanottorakennus
Messilän sataman lähellä sijaitsevalla leirintäalueella on lisäksi erillinen jätteiden vastaanottopiste, johon ohjataan leirintäalueen jätteet.
3.2 Kiinteät jätteet

Messilän satamassa on jokaisen laiturin päässä pieni sekajäteastia
sekä alueella on lisäksi yksi iso sekäjätekontti. Satamaan tullaan lisäämään erillinen astia myös lajitellulle energiajätteelle. Kotomäen
satamassa ja Kirkonlahden satamassa on molemmissa sekajäteastiat. Kalliolan uimarannalla on 600 l astia, muilla rannoilla pienet roskaastiat. Tyhjennys 2-3 kertaa viikossa uimakauden aikana.
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3.3 Septitankkivedet

Messilän satamassa on sepitankkivesille (käymälävesille) vastaanottopiste, josta vedet pumpataan jätehuoltorakennuksen yhteydessä
olevaan maanpäälliseen lasikuitusäiliöön (betonilaatan päällä). Säiliö
tyhjennetään 2-3 kertaa kesässä. Säiliö tullaan varustamaan varoaltaalla ja septitankin käyttöohjeet kiinnitetään viereisen jätteenvastaanottorakennuksen ilmoitustaululle.
3.4 Öljypitoiset jätteet ja ongelmajätteet

Messilän sataman jätepisteessä vastaanotetaan myös öljypitoisia
vesiä (pilssivesiä) sekä veneilyssä syntyneitä ongelmajätteitä, kuten
veneiden jäteöljyjä ja veneiden akkuja. Pilssivesisäiliöt tyhjennetään
tarvittaessa (tarkastetaan siivouskäynnin yhteydessä) veneilykauden
aikana. Säiliöt on varustettu varoaltaalla.

Kuva: Messilän Ongelmajätteiden keräilyastioita
3.5 Käymälät

Kalliolan, Kotomäen, Paimelan ja Kirkonlahden satamat sijaitsevat
uimaranojen yhteydessä, joten näissä satamissa on uimakauden aikana kuivakäymälät (Bajamajat). Messilän satamassa veneilijöiden
on mahdollista käyttää läheisen leirintäalueen wc -tiloja.
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4. Valvonta
Hollolan kunta valvoo venesatama-alueita alueiden siistimiskierrosten yhteydessä. Messilän satama-alueen valvontaa hoitaa myös leirintäalueen yrittäjä.
5. Tiedottaminen
Jätehuoltosuunnitelmasta tiedotetaan venepaikkojen varaajille paikan luovutuksen yhteydessä sekä kunnan nettisivuilla. Lisäksi jätehuoltosuunnitelma on esillä Messilän sataman jätteenvastaanottorakennuksen ilmoitustaululla. Jätehuoltosuunnitelman laatimisesta on
kuulutettu ja luonnos suunnitelmasta on ollut nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla sekä kunnan nettisivuilla 29.3.-14.4.2017. Suunnitelmaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä nähtävänäoloaikana.
6. Maksut
Jätehuollosta ei ole peritty erillistä maksua. Jätehuollosta aiheutuvat
kustannukset katetaan venepaikoista saaduila maksuilla.
7. Jätekirjanpito
Jäteastioiden ja säiliöiden tyhjentäminen kirjataan laskujen perusteella. Osasta jätteistä on saatavissa noutoraportti kuljetusyrittäjiltä,
esim. ongelmajätteiden osalta Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:Itä.
Em. tiedot säilytetään joko kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta.
8. Kehittäminen
Messilän satama-alueella olevan veneiden talvisäilytyspaikan siivous
ja raivaaminen on aloitettu v. 2016. Vuonna 2017 talvisäilytyspaikan
siivousta jatketaan, myös jätehuoltorakennuksen sisätiloja siistitään
ja rakennuksessa oleva ilmoitustaulu päivitetään (mm. sataman pitäjän yhteystiedot, jätteiden lajitteluohjeet sekä septi- ja pilssivesien
tankkausohjeet). Satamaan tullaan lisäämään erillinen astia myös lajitellulle energiajätteelle. Pilssivesisäiliöille on asennettu varoallas
keväällä 2017. Myös septivesisäiliölle tullaan asentamaan varoallas.
Lisäksi satamien nykyisten jäteastioiden merkinnät tarkastetaan ja
tarvittaessa jätteenlajittelua lisätään.
9. Suunnitelman päivittäminen
Tätä jätehuoltosuunnitelmaa tarkistetaan viimeistään silloin, kun satamaan jätettävien jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi.

