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1.

Yleistä
Ympäristöstämme huolehtiminen on tärkeätä, koska alueemme sijaitsee Vanajaveden
rannalla. Välittömässä läheisyydessä sijaitsee luonnonsuojelualueet Sydänniemen
pähkinäpensaslehto (Ysa) ja Sydänniemen pähkinälehto (Natura, lehto, ysa,
Metsähallitus). Lisäksi alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen Sääksmen-Tarttilan kulttuurimaisema ja maakunnallisesti arvokkaaseen
kulttuurimaisemaan Ritvalan-Ikkalan kulttuurimaisema ja Sääksmäen-Huittulan
kulttuurimaisema. Alueella on oikeusvaikutteinen Rantojen osayleiskaava (1993).

2. Toiminta SF- Caravan Valkeakosken Seutu ry:n hallitsemalla Hakalanrannan caravan
alueella
SF- Caravan Valkeakosken Seutu ry tuottaa SF-Caravan ry:n jäsenille
leirintäpalveluita hallinnoimallaan Hakalanrannan caravan-alueella. Toiminnan
ympäristövaikutukset huomioidaan kaikissa hankinnoissa, palvelujen tarjoamisessa,
jätteiden käsittelyssä ja liikkumisessa maastossa ja vesialueilla.
2.1. Energian kulutus
Kulutusta pyritään vähentämään uusimalla ulkovalaistusta.
2.2. Sähkö
Kilpailutetaan sähkön toimittaja ja pyritään ostamaan sähköä toimijalta, joka tarjoaa
100% uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua vihreää sähköä. Leirintäalueen
ulkovalaistuksessa on korjaamista ja osa vaunualueen sähköpistokkeista ei ole uusien
määräysten mukaisia.
2.3. Lämmitys
Yleisten tilojen, saunan, saunan pesu- ja pukuhuoneiden lämmitys hoidetaan sähköllä.
Talviaikaan, kun alueella ei ole käyttäjiä pidetään tiloissa vain peruslämpö. Tuvan
lämmitys hoidetaan pääsääntöisesti varaavalla takalla.
2.4. Rakennusten kunto
2016 Valmistunut Sydäntupa on tehty nykymääräysten mukaisesti. Saunarakennus
wc-tiloineen vaatii korjausta lähitulevaisuudessa.
2.5 Valaistus
Alueen ulkovalaistuksessa on puutteita ja niitä uusittaessa tulee kiinnittää energian
säästöön. Investoinnissa pihavalaistukset tullaan uusimaan ledivaloiksi.
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3.

Vesi ja jätevesi
3.1. Puhdas vesi
Tupa ja saunarakennus on liitetty Valkeakosken kaupungin vesijohtoverkostoon.
Alueella on myös porakaivo, jonka vettä käytetään kesäsuihkuna uimareille. Lisäksi
sitä käytetään pienimuotoiseen kaluston pesuun ja kasteluun.
3.2. Jätevesi
Rakennusten kaikki jätevedet johdetaan Valkeakosken kaupungin verkoston kautta
jätevedenpuhdistamolle. Vaunujen ja autojen kemiallisten käymälöiden jätevedet
tyhjennetään niille varattuun paikkaan samoin kuin harmaat jätevedet ajokaivoon.
Nämä molemmat johdetaan puhdistamolle.
3.3.Kemikaalit
Pesuaineiden ja kemikaalien käytössä noudatetaan aineiden annostelua ja valmistajan
antamia ohjeita. Desinfiointiaineita käytetään ainoastaan sauna ja wc-tilojen
puhdistuksessa.
3.4. Jätteet
Pyritään vähentämään jätteiden syntymistä. Kaikki jätteet lajitellaan. Parkkipaikalla
on jätekatos, jossa on keräysastiat kaatopaikkajätteelle ja metalli-, lasi-, paperi- ja
pahvijätteelle. Kaatopaikkajätteen kuljetuksesta vastaa paikallinen yrittäjä. Muiden
jätteiden kuljetuksesta keräilypisteisiin vastaa alueisäntä.
Ongelmajätteet kuten ruohonleikkureiden öljyt, käytetyt paristot sekä sähkö- ja
elektroniikka romu toimitetaan Lumikorven jäteasemalle.

4. Kiinteistöt ja laitteet
4.1. Huolto ja kunnossapito
Laaditaan kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvä investointisuunnitelma.
4.2.Laitteet ja koneet
Hankinnassa ja huollossa huomioidaan kestävä kehitys ja energian kulutus. Tutkitaan
aurinkopaneelien asentamisen kannattavuutta Sydäntuvan katolle.
5. Ympäristön tilan seuranta
Uimarannan veden laatua tarkkaillaan ympäristöterveydenhuollon toimesta.
Uimarannan hoito kuuluu SF- Caravan Valkeakosken Seutu ry:lle. Isännät tarkkailevat
uimarannan veden laatua silmämääräisesti. Mahdollisen sinileväesiintymän sattuessa
laittavat siitä varoittavan taulun rantaan.
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6. Hallinnointi
6.1. Ympäristöohjelman käsittely
Ohjelma on käsitelty ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.2.2018. Lisäksi se on
käsitelty yhdistyksen kevätkokouksessa 5.5.2018.

6.2.Tiedottaminen ja valvonta
Hallitus tiedottaa alueen käyttäjiä ympäristöohjelmasta. Jäsenistöä informoidaan
erillisillä tiedotteilla ja nettisivuilla. Isäntäpalaverissa perehdytetään tulevia isäntiä
ympäristöohjelmaan. Viikonloppu- ja viikkoisännät kertovat vieraille jätteiden
lajittelusta. Jätepisteen valvonnasta vastaa alueisäntä ja kulloinkin vuorossa oleva
isäntä.
6.3. Päivittäminen
Ympäristöohjelma pidetään ajan tasalla. Tarkastellaan sen toteutumista kerran
vuodessa ja tehdään tarvittavat muutokset.
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