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1. Yleistä 

Ympäristömme hyvinvointi on yhdistyksellemme keskeinen kysymys, koska 

leirintäalueemme sijaitsee luonnon kauniissa Saimaan saaressa. Alueemme 

erityispiirteinä ovat puhdas luonto ja pudas vesi. Ympäröivässä metsässä on 

erittäin monipuoliset sienestys- ja marjastusalueet ja Saimaan vesistö ympäril-

lä tarjoaa mitä mainioimmat retkeily- ja kalastusmahdollisuudet, joita haluam-

me vaalia. 

 

2. Toiminta SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n omistamalla Laamalansaaren leirin-

täalueella 

 

SF-Caravan Saimaan Seutu ry tuottaa SF-Caravan ry:n jäsenille leirintäpalveluja 

omistamallaan Laamalansaaren caravan-alueella. Leirintäaluetoiminnan ympä-

ristövaikutukset huomioidaan hankinnoissa, palvelun tarjoamisessa ja jätteiden 

käsittelyssä, sekä liikuttaessa maastossa ja vesillä. 

 

2.1.1 Energian kulutus 

Energian kulutusta pyritään vähentämään ja ajanmukaistamaan mm. sähkölait-

teita 

 

2.1.2 Sähkö 

Leirintäalueen sähkölaitteet ovat voimassaolevien määräysten mukaisia ja kun-

nossa olevia. Alueella on tehty Suomen Sähkötarkastus Oy:n toimesta sähkö-

laitteiston määräaikaistarkastus 2021. Seuraava tarkastus vuonna 2031 

 

2.1.3 Hiili ja raskas polttoöljy 

Hiiltä ja raskasta polttoöljyä ei käytetä. 

 

2.1.4 Sähkölämmitys 

Yleisten tilojen ja saunan pesu- ja pukuhuonetilojen lämmitys tapahtuu sähköllä. 

Yleisten tilojen lämmityksessä käytetään sähkön lisäksi puulämmitystä ja sau-

nan lämmitykseen käytetään ainoastaan puuta. Koulurakennukseen on asennet-

tu kaksi ilmanlämpöpumppua. 

 

2.1.5 Rakennusten eristys 

Alueen tavikäytössä olevat rakennukset täyttävät voimassa olevat määräykset 

lämmöneristyksessä ja muissa rakenteissa. 
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2.1.6 Valot 

Alueen valaistuksessa käytetään mahdollisimman paljon energian säästövalais-

tusta. Uusittaessa vanhaa valaistusta pyritään ottamaan käyttöön automaattisia 

valojen sammutusjärjestelmiä. 

 

3. Vesi 

 

3.1.1 Vesilähteet 

Alueella on oma porakaivo, josta otetaan juoma- ja talousvesi. Lisäksi sauna-

/huoltorakennuksessa suihkuihin ja wc-pönttöihin käytetään järvivettä. Vesinäyt-

teet tutkitaan kolmen vuoden välein. 

 

3.1.2 Jätevedet 

Alueelle on rakennettu 2008 jätevesien käsittelyyn tulevat määräykset 

täyttävä maasuodatuskenttä, jonne jätevedet johdetaan.  

2015 liitetiin sauna-/huoltorakennus myös maasuodatuskettään. 

Saostuskaivojen tyhjennyksestä on sopimus paikallisen yrittäjän kanssa. 

Matkailuajoneuvoissa tulee käyttää jätevesiastioita, suositellaan käytettäväksi 

suljettuja astioita ja tyhjentämään ne harmaille vesille tarkoitetuille tyhjennyspai-

koille. 

 

3.1.3 Kemikaalien käyttö 

Kaikkien pesuaineiden ja kemikaalien käytössä noudatetaan aineiden valmista-

jien pakkauksissa antamia ohjeita. Desifiointiaineita käytetään ainoastaan sau-

na- ja wc-tilojen puhdistuksessa. Pandemian aikana tehostettu desinfiointiaineit-

ten käyttöä.  

 

3.1.4 Kemialliset käymälät 

Kemiallisten käymälöiden jätekeräys on järjestetty kahteen erilliseen tyhjennys-

paikkaan, josta ne ohjautuvat umpisäiliöön, jonka paikallinen jätekuljetusyrittäjä 

tyhjentää. 

Alueella myynnissä olevat wc-kemikaalit ovat biohajoavia. 

 

3.1.5 Jätteet 

Pyritään vähentämään jätteiden astiakuormaa, kausi ja vuosipaikkalaiset 

toimittavat lasi-, pienmetalli-, paperi- ja pahvijätteet itse taajamalajittelupisteisiin. 

 

3.1.6 Jätteiden lajittelu  

Kaikki jätteet lajitellaan. Alueella on järjestetty lajittelupiste, jossa on erikseen 

keräilyastiat seka- eli kaatopaikka jätteelle ja pienmetalli-, lasi-, paperi- ja pahvi-

jätteille. Suuremmat metalli ja kodinkoneet ym. sähkölaitteet toimitetaan ke-

räysasemalle. Painekyllästetty puutavara, ikkuna/peililasi, posliini ym. rakennus-
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jäte toimitetaan jäteasemalle. 

Kalanperkuujätteille on oma kompostori yläkentällä, jonne toimitetaan kaikki ka-

lanperkuujätteet. 

 

3.1.7 Kompostointi 

Biojätteet kompostoidaan ja käytetään alueen maanparannukseen. 

 

3.1.8 Jätteiden kuljetus 

Kaatopaikkajätteiden kuljetuksesta on sopimus paikallisen yrittäjän kanssa. Mui-

den jätteiden kuljettamisesta keräilypisteisiin vastaa alueen hoitotoimikunnan jä-

senet. 

 

 

4. Hallinto ja tiedotus 

 

Hallitus tiedottaa alueen käyttäjiä ympäristösuunnitelmasta. Jäsenistöä informoi-

daan kaksi kertaa vuodessa pidettävissä yhdistyksenkokouksissa, erillisillä tiedot-

teilla ilmoitustauluilla sekä yhdistyksensähköpostilla ja nettisivuilla. Vierailijoille ker-

rotaan jätteiden lajittelusta alueen esitteessä, joka jaetaan alueelle saavuttaessa. 

Lisäksi kesäisännät kertovat jäte- ja ympäristöasioista tutustuttaessaan vierailijat 

alueeseen. 

Jätepisteen valvonnasta vastaa hallituksen valitsema alueen hoitotoimikunta. 

 

4.1.1 Huolto ja kunnossapito 

Alueen kunnostukseen ja rakentamiseen liittyvä investointisuunnitelma on tekeil-

lä hallituksessa.  

 

4.1.2 Koneet ja laitteet 

Koneiden ja laitteiden hankinnassa ja huollossa huomioidaan ympäristöystäväl-

lisyys, kestävyys ja energian kulutus. 

 

4.1.3 Miljöö ja maisema 

Alueen miljöö ja maisema pidetään siistinä ja hyvässä kunnossa.  
 

Laamalansaaren Caravan-alue sijaitsee Mikkelissä Suomenniemellä Lappeen-

rannan ja Mikkelin puolessa välissä. Kunta rajoittuu Etelä-Saimaan suurten sel-

kien äärelle. Alueen asutus on hyvin vanhaa. Vanhimmat asutuksen merkit ovat 

lähellä olevat Astuvansalmen kalliomaalaukset, jotka sijaitsevat Ristiinan laiva-

väylän rantakallioilla. Noin 5 km päässä Savitaipaleen puolella on venäläisen 

kenraali Suvorovin rakennuttama Partakosken ja Kärnäkosken linnoitukset. Lin-

noituksen valleja hallitsevat nykyisin lampaat ja turistit. 


