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Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla
Projektin kesto 1.4.2008-30.4.2010

Osallistujat: VTT (koordinaattori), Tekes
Teknologian kehittämiskeskus ja Venealan
Keskusliitto Finnboat ry

Yhteistyössä suomalaisten veneen-
valmistajien kanssa: Bella Veneet Oy, 
Fiskars Inhan tehtaat Oy Ab, Juha Snell Oy, 
Konekesko Oy Termalin, Nauticat Yachts
Oy, Nautor Oy Ab, Päijän-Vene Ky, Seliö
Boats Oy, Silver-Veneet Oy, Terhi Oy.

Kansainvälinen yhteistyö: ICOMIA

Picture: Finnboat
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Kestävän kehityksen haasteet ja 
mahdollisuudet
Veneiden elinkaarenaikaiset 
ympäristövaikutukset
Ympäristöraportointi lähisidosryhmille
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Kuva: Finnboat
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Johdanto ja tavoitteet

Projekti perustuu EU:n yhdennetyn 
tuotepolitiikan pohjalta tuotelähtöiseen 
ympäristöajatteluun
Projektin sisältö on kohdistettu huviveneen 
valmistajille ja toteutettu yhteistyössä 
huviveneitä valmistavien yritysten kanssa
Projektissa on otettu huomioon huviveneen 
koko elinkaari
Projektin tavoitteena on tuottaa perustietoa 
veneilyn ympäristövaikutuksista myös 
veneilijöille. 
Veneilijän oman toiminnan vaikutusta 
(esim. ajotapa, kuljetukset) ei ole tutkittu 
tässä projektissa.

Picture: Finnboat
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Projektin kuvaus

Tutkimus toteutettiin kolmessa työpaketissa:

1. Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet
Kirjallisuusselvitys, asiantuntijahaastattelut

2. Veneiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset
Elinkaariarviointimenetelmä (ISO 14040)
Laskenta KCL-ECO –laskentaohjelmalla, laskennan lähtötiedot 
venevalmistajilta ja tietokannoista, kuten Ecoinvent, Idemat ja 
LIPASTO.

3. Ympäristöraportointi lähisidosryhmille
Kirjallisuusselvitys, asiantuntijahaastattelut

Kuva: Tekes
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Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet 
huviveneen valmistus- ja käyttövaiheissa 

Lainsäädäntö
Huvivenedirektiivi 2003/44/EY (rajat moottorin melu- ja ilmanpäästöt, 
valmistaja toimittaa omistajan käsikirjan asiakkaalle, septitankki
pakolliseksi)
Liuotindirektiivi 2004/42/EY (VOC-päästörajat tietyille maaleille ja 
lakoille) koskee kaikkea teollisuutta
Antifouling-valmisteiden hyväksymismenettelyt (SYKE pitää  
Suomen markkinoille hyväksyttyjen valmisteiden listaa)

Kansalliset ja kansainväliset sopimukset
MARPOL 73/78 (Merenkulun yleissopimus, mm. jäte, melu- ja 
ilmanpäästöasiat) ollut pohjana huviveneitä koskevien säädösten 
laadinnassa
Helsingin sopimus (melu- ja ilmanpäästöt myös huviveneilyssä)
Sinilippu (satamien, uimarantojen ja veneilijöiden kansainvälinen 
vapaaehtoinen ympäristötunnus)
Roska-Roope (mm. jätehuoltopalveluja veneilijöille)

Sinilippu

Roska-Roope
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Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet

Veneilyn tuoma lisäarvo ja mahdollisuudet
Lisääntyvä luonnon tuntemus, monimuotoisuuden ymmärtäminen, 
luonnonsuojelutarpeiden konkretisoituminen
Kanava ympäristöasioiden esilletuomiseksi
Turismi haja-asutusseuduilla (mahdollistaa paremmat elintarvike- ja 
jätehuoltopalvelut)
Luonnon tarkkailu, havainnointi- ja seurantatehtävissä avustaminen 
(kasvi- ja eläinlajit, vesistön tila, sää)
Muut kuin ympäristön tilaan liittyvät positiiviset vaikutukset: 
sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset

Vaikutuskanavia huviveneilijöiden käyttäytymiseen:
Veneilyn ja purjehduksen liitto-, seura- ja kerhotoiminta
Ohjeistus venemoottorin mukana toimitettavassa omistajan 
käsikirjassa
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Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet

Yleinen kehitys: 
Nelitahtimoottoreiden yleistyminen (parempi 
hyötysuhde ja puhtaammat pakokaasupäästöt)
Septitankkityhjennys

Yksittäisen veneenvalmistajan toiminnassa:
Materiaalivalinnat : kierrätysalumiinin käyttö raaka-
aineena, filmivanerin sijaan alumiinia, asetonin 
käyttöä vähennetty, styreenin käyttöä vähennetty, 
pakkausmateriaalivalinnat
Tuotantohävikin vähentäminen valmistusteknisin 
keinoin (esim. lasikuitulaminointiprosessi)
Tuotantojätteen hyödyntäminen : ABS-muovijäte 
levytuotantoon, lasikuitujäte energiantuotantoon, 
liuotinjäte käsitellään kovetteella
Lämmöntuotanto uusiutuvilla kotimaisilla 
puupolttoaineilla, lämmön talteenotto 
tuotantolaitoksilla
Pakkausjätteen vähentäminen 
(uudelleenkäytettävät pakkauslaatikot)
Kuljetuskaluston ja sen käytön optimointi Kuva: Finnboat
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Veneiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset 

SFS-EN ISO 14040:2006 
Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet

”Elinkaariarviointi käsittelee tuotteen ympäristönäkökohtia ja potentiaalisia 
ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajan raaka-aineen hankinnasta 
tuotantoon, käyttöön, käytöstä poistoon, kierrätykseen ja jätteiden 
loppusijoitukseen.”

Veneiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset raportoidaan 
tutkimuksessa kahdella tavalla:

- Hiilijalanjälkenä: hiilidioksidi- (CO2), metaani- (CH4) ja 
typpioksiduulipäästöt (N2O) muunnettuna 
hiilidioksidiekvivalenttikiloiksi 

- Eco-indicator 99 –haittapisteinä: ihmisterveyteen, ekosysteemin ja 
luonnonvaroihin kohdistuvat ympäristöhaitat tiivistettynä 
vaikutusarvioinnin keinoin yhdeksi ekohaittapistemääräksi.
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Veneiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset 
Elinkaariarvioinnin vaiheet

Elinkaariarvioinnin pääpiirteet

Käyttökohteita:
- Tuotteiden kehittäminen ja 
parantaminen

- Strateginen suunnittelu
- Poliittinen päätöksenteko
- Markkinointi
- Muu

Tavoitteiden ja 
soveltamisalan 
määrittely

Inventaario-
analyysi

Vaikutus-
arviointi

Tulosten 
tulkinta
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Veneiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset 
3/6

Lähtötiedot elinkaariarviointia varten saatiin suomalaisilta 
venevalmistajilta. Laskenta suoritettiin seuraaville luokille:

- Huviveneet 4-7 m (9 kpl)
Lujitemuovirunkoiset perämoottoriveneet (1 soutuvene) 
ABS-muovirunkoiset perämoottoriveneet 
Alumiinirunkoiset perämoottoriveneet 

- Purjeveneet 13-20 m (2 kpl)

Veneiden tuotejärjestelmä jaettiin kuuteen elinkaaren vaiheeseen: 
- raaka-aineiden valmistus 
- komponenttien valmistus 
- veneen valmistus 
- kuljetukset 
- käyttö (30 vuotta, teholliset käyttötunnit 22,5 käyttötuntia vuodessa, 

50% maksimitehosta) 
- käytöstä poisto
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*

* huolto ei mukana lähtötietojen puuttuessa
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Tuotejärjestelmän rajaus
Raaka-aineen valmistus: huomioitiin tärkeimmät venerungon, kannen sekä 
sisämoduulin materiaalit, ikkunat, kaiteet sekä purjeveneissä turkit, laipiot ja 
sähköjohdot sekä kölit. Ei huomioitu muita sisustusmateriaaleja, purjeveneissä 
mastoja eikä purjekankaita, raaka-aineiden kuljetusta komponenttien valmistajalle, 
jos sitä ei ollut sisällytty LCA-tietokantadataan, materiaaleja joiden osuus veneen 
massasta oli vähäinen.
Komponenttien valmistus: huomioitiin moottorien ja akkujen päämateriaalien 
valmistus. Ei huomioitu moottorien ja akkujen valmistusprosessia.
Veneen valmistus: sähkön- ja lämmönkulutus sekä merkittävät jätevirrat. 
Ilmapäästöjen ja jätteiden määrän osalta tiedon taso vaihteleva
Kuljetukset: huomioitiin maantiekuljetus valmistajalta jälleenmyyjälle tai asiakkaalle 
(lähtösatamaan). Pakokaasupäästöt sekä polttoaineen valmistus.
Käyttö: huomioitiin veneen moottorin pakokaasupäästöt sekä polttoaineen 
valmistuksen päästöt. Ei huomioitu veneilijän matkoja venesatamaan, veneilyn 
aikana syntyvää jätettä eikä säilytykseen liittyviä asioita, veneen kuljetuksia 
sataman, säilytys- tai huoltopaikan välillä, käytön aikaisia huoltoja.
Käytöstä poisto: huomioitiin venerungon käytöstä poisto kierrätyksen (alumiini) tai 
kaatopaikkasijoitus (ABS ja lasikuitu), myös kierrätykseen kelpaavat sisustuksen ja 
moottorin sekä akun osat on mallinnettu kierrätettäviksi. 
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Perämoottoriveneiden hiilijalanjälki [kg CO2e] veneen painoa [kg vene] kohti. Keskiarvo kaikista tutkimuksen perämoottoriveneistä (9 kpl).  

Perämoottoriveneet: Hiilijalanjälki
[kg CO2e / kg vene]

Presenter
Presentation Notes
esitetään prosentuaaliset osuudet ?
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Perämoottoriveneiden Eco-indicator 99 -pisteet [haittapisteet] veneen painoa [kg vene] kohti. Keskiarvo kaikista tutkimuksen 
perämoottoriveneistä (9 kpl). 

Perämoottoriveneet:Eco-indicator 99
[Haittapisteet / kg vene]
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%-osuuksina/ 

kg vene]

summa 100 %

raaka-aineiden
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komponenttien
valmistus
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kuljetukset 0,5 %

käyttö 73 %

0 5 %

Perämoottoriveneet, keskiarvo

Presenter
Presentation Notes
esitetään prosentuaaliset osuudet ?
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Perämoottoriveneiden Eco-indicator 99 -haittapisteiden jakautuminen eri vaikutusluokkiin 
(keskiarvo kaikista tutkimuksen perämoottoriveneistä, 9 kpl).

Perämoottoriveneet:

Ympäristöhaitat eri vaikutusarviointiluokissa [%]
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Ympäristöraportointi lähisidosryhmille 1/3

Pohjana EU:n yhdennetty tuotepolitiikka 
(Integrated Product Policy, IPP) 

Euroopan yhteisöjen komissio:
”Yhdennetty tuotepolitiikka on 
lähestymistapa, jolla pyritään vähentämään 
tuotteiden elinkaaren aikaisia 
ympäristövaikutuksia raaka-aineiden 
louhimisesta tuotantoon, jakeluun, käyttöön 
ja jätehuoltoon saakka.” 

Yhdennetty tuotepolitiikka pyrkii vaikuttamaan erityisesti seuraaviin 
päätöksenteon vaiheisiin: 

- ekologinen tuotesuunnittelu
- kuluttajien tekemät valinnat
- tuotteiden hinnat (saastuttaja maksaa -periaate).

Kuva: Finnboat
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Ympäristöraportointi lähisidosryhmille 2/3

Ympäristömerkit ja ympäristöselosteet 
(Environmental labels and declarations )

ovat ympäristöjohtamisen työkaluja, joiden avulla välitetään tietoa jonkin 
tuotteen tai palvelun ”ympäristöluonteesta”. Tiedon avulla pyritään 
kasvattamaan ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden kysyntää ja 
tarjontaa markkinoilla. 

ISO 14020 -standardisarja ympäristömerkeistä ja -selosteista:
- 14020 Pääperiaatteet
- 14021 Omaehtoiset ympäristöväittämät (Tyyppi II)
- 14024 Ympäristömerkit (Tyyppi I)
- 14025 Ympäristöselosteet (Tyyppi III)
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Ympäristöraportointi lähisidosryhmille 3/3

Ympäristömerkit ja ympäristöselosteet

Omaehtoiset ympäristöväittämät (Tyyppi II, 14021)
Väitteen, symbolin tai grafiikan muodossa esitettyjä tietoja tuotteen 
ympäristönäkökohdista. Ei edellytetä sertifiointia.

Ympäristömerkit (Tyyppi I, 14024)
Ympäristömerkkiohjelman (3. osapuoli) myöntämä merkki tietyt ehdot 
täyttävälle tuotteelle tietyn tuoteryhmän sisällä.

Ympäristöselosteet (Tyyppi III, 14025)
Erityisesti yritysten väliseen viestintään tarkoitettua määrällistä 
ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta. Tänä päivänä paljon selosteita 
ilman yhteisesti hyväksyttyjä tuoteryhmävaatimuksia. Tulevaisuudessa 
kaikille tuoteryhmille erilliset vaatimukset ja edellyttää sertifiointia.

Tyyppi II

Tyyppi I
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Johtopäätökset 

Lähtötietojen kattavuus:
tutkimuksessa perämoottoriveneiden lähtötiedot olivat kattavia
purjeveneiden ja suurten moottoriveneiden lähtötiedot eivät 
olleet riittävän kattavia LCA-laskentaan

Huviveneen valmistajan näkökulma:
käyttövaiheella on suurin ympäristövaikutus (73% EI99-
menetelmällä lasketusta koko elinkaaren arvosta)
valmistuksen ja kokoonpanon ympäristövaikutukset vähäisiä 
koko huviveneen elinkaaren ympäristövaikutuksista
raaka-aineen valmistuksen ympäristövaikutukset ovat 
merkittävät (16% EI99-menetelmällä lasketusta koko 
elinkaaren arvosta) →materiaalin valinnalla tärkeä rooli
tyypin III ympäristöseloste sopii huviveneteollisuuteen 
ympäristövaikutusten tiedonsiirtomalliksi

- energian ja luonnonvarojen kuluminen
- päästöt ilmaan, veteen ja maahan
- suositus käytönjälkeisestä käsittelystä

Kuva: Finnboat
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Yhteenveto 
Ympäristövaikutusten laskeminen ja arviointi:

Luo valmiudet yrityksen sisäiseen tiedonsiirtoon 
(hankinta, tuotesuunnittelu) ja yritysten väliseen 
tiedonsiirtoon ympäristövaikutuksista
Tukee muuta ympäristöraportointia
Auttaa asettamaan tavoitteita energia- ja 
materiaalitehokkuuden parantamiseksi
Edellyttää alan vakiintunutta ympäristötiedon 
kysely/keräysjärjestelmää
Edellyttää alan vakiintunutta ympäristötiedon 
tiedonsiirtomenetelmää
Tuottaa tietoa veneilijälle ympäristövaikutuksista
Johtaa toimialan parempaan ekologiseen 
imagoon Kuva: Finnboat
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VTT luo teknologiasta 
liiketoimintaa
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