
Pehmeiden myrkkymaalien käyttö Sirpalesaaressa kielletään 
vuodesta 2023 alkaen  
 

SPS:n hallitus on 4.5.2020 kokouksessa päättänyt pehmeiden myrkkymaalien käytöstä seuraavaa: 

Keväällä 2023 ja siitä eteenpäin Sirpalesaaressa vesille laskettavissa veneissä ei saa olla pehmeää 
myrkkymaalia ja syksystä 2023 alkaen ei Sirpalesaareen telakoitavissa veneissä saa olla pehmeää 
myrkkymaalia. Pehmeällä myrkkymaalilla tarkoitetaan sellaista pohjamaalia, joka sisältää biosidiä, 
useimmiten kuparia. Kovaa myrkkymaalia päätös ei koske. Pehmeitä myrkyttömiä maaleja voi sen sijaan 
edelleen käyttää, mutta niitä ei saavuteta samaa vaikutusta kuin pehmeillä myrkkymaalilla, ellei näkin ja 
levän poistoon käytetä muita keinoja, kuten veneen pohjan ajoittaista puhdistamista kesän aikana.    

Päätös tarkoittaa sitä, että pehmeät myrkkymaalit on poistettava Sirpalesaaressa telakoitavista veneistä 
viimeistään keväällä 2023. Vastaavasti syksystä 2023 alkaen ei telakalle oteta enää veneitä, joiden pohjassa 
on pehmeää myrkkymaalia. Mahdollisuuksien mukaan pehmeiden maalien poistaminen kannattaa aloittaa jo 
kuluvan vuoden syksyllä tai ensi vuoden keväällä, ainakin jos käyttää ulkopuolista tekijää, koska palvelut 
saattavat myöhempinä vuosina ruuhkautua.  

Siirtymäaikaa muutoksiin veneen pohjan kunnostustöissä on siis kolme vuotta. Hallituksen tarkoituksena on 
selvittää mahdollista yhteistyökumppania pehmeiden myrkkymaalien poistamiseen asianmukaisesti, jotta 
maalit voitaisiin poistaa useasta veneestä koordinoidusti, jolloin poistaminen sujuisi nopeammin ja 
edullisemmin kuin siten, että kukin huolehtisi maalin poistamisesta itsenäisesti. Jäsenistöä tullaan myös 
informoimaan vaihtoehtoisista menetelmistä näkkien ja levän torjumiseksi ja menetelmistä saaduista 
käyttökokemuksista.  

Maalit voi poistaa itsekin, jos huolehtii siitä, ettei maalia joudu ympäristöön, vaan kerätään talteen. 
Talteenotettu maali tulee viedä vaarallisten jätteiden keräyspaikkaan. Omasta suojaamisesta kannattaa 
luonnollisesti myös huolehtia. 

Vuonna 2015 SPS:n hallituksen laatimassa Ympäristösuunnitelmassa todetaan seuraavat pääperiaatteet: 

1 SPS pyrkii siihen, että sen toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat niin pienet kuin se 
käytännössä on mahdollista. 

2 Maahan, veteen ja ilmaan kohdistuva kemikaalikuorma pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä.  

 Vuonna 2018 helmikuussa SPS:n hallitus päätti 

suositella myrkkymaalien käytön välttämistä Sirpalesaareen telakoiduissa veneissä. 

Kemikaalilaki velvoittaa käyttäjää noudattamaan valmisteen käyttöohjeita sekä valmisteen käyttöä koskevia 
rajoituksia, jotka löytyvät maalipurkin kyljestä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että maalijätettä ei saa päätyä 
maaperään tai vesistöön. 

Ja toisaalla jätelain kaksi keskeistä periaatetta ovat 
1) jätettä ei saa hylätä, ja 
2) jätteen hallitsematon käsittely on kiellettyä 

https://tukes.fi/documents/5470659/11781251/Eroon+näkistä+ilman+myrkkymaalia/ 

Lisätietoja: Satu Samooja puhelin 0400800039 tai vene Matilda. 

 


