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Blue Flag 

• FEE Internationalin (=Foundation for 
Environmental Education) ohjelma ja 
ympäristömerkki

• Ohjelma on kansainvälinen, mutta 
hallinnoidaan kansallisesti

• Kriteeristö, joka koskee 
ympäristötiedotusta ja -kasvatusta, 
ympäristöjohtamista, turvallisuutta, 
palveluita sekä veden laatua.

• Uimarannoille, pienvenesatamille, 
veneily-yrityksille, huviveneille

• Kansainvälisesti eniten rantoja (>3800), 
satamia n. 700



Blue Flag Suomessa 

Venesatamat

Skärgårdscentrum Korpoström
Virallinen pilottistatus 2020 
Blue Flag –satama 2021

Uimarannat

Yyteri
Virallinen pilottistatus 2020
Hakee Blue Flag -statusta vuodelle 2022
Green Key –sertifioitu (2021)



Blue Flag –mitä vaaditaan?

• Hakemus vuosittain –
ensimmäinen hakemus on 
työläs

• Auditointi vuosittain
• Maksullinen
• GoG tarkistaa hakemukset 

yhdessä hakijan kanssa, 
kansallinen jury hyväksyy 
hakemukset, ja kansainvälinen 
jury myöntää Blue Flag:in
vuodeksi kerrallaan

• Kriteerit on täytettävä



YMPÄRISTÖKASVATUS JA -TIEDOTUS

1.Tietoa paikallisista ekosysteemeistä ja luonnosta on 
tarjolla 

2. Sataman järjestyssäännöt ovat esillä 

3. Tietoa Blue Flag -ohjelmasta ja kriteereistä on esillä 

4. Satama tarjoaa vähintään kolme 
ympäristökasvatusaktiviteettiä kävijöille 

5. Veneiljät voivat hakea veneelleen Veneilijöiden Blue
Flag:in



YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

9. Satamalla on  ympäristösuunnitelma

10. Herkät luontoalueet otetaan toiminnassa huomioon

11. Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan

12. Muu jätehuolto on kunnossa

13. Jätteet on mahdollista lajitella

15. Septityhjennys on saatavilla

16. Rakennukset ja tarvikkeet ovat lainsäädännön mukaisia ja kunnossa 

17. Saniteeettitilat ovat kunnossa, juomavettä on saatavilla, jätevesihuolto on kunnossa

18. Mahdollisista telakkatoiminnoista ei synny päästöjä luontoon 

20. Satamassa saa ajaa autoa tai pysäköidä vain osoitetuilla alueilla 



TURVALLISUUS JA PALVELUT

30. Hengenpelastus-, ensiapu- ja palojen sammutuskalusto on kunnossa 

31. Hätä- ja pelastussuunnitelmat ovat kunnossa

32. Tietoa turvallisuudesta ja toimintatavoista hätätilanteissa on esillä 

33. Laitureilta saa vettä ja sähköä

35. Satamassa on kartta, jossa kaikki palvelut ovat esillä 

VEDENLAATU

36. Vesi on silmämääräisesti puhdasta 

(LISÄKSI ON VAPAAEHTOISIA LISÄKRITEEREITÄ)





Miksi Blue Flag?

• Kansainvälistä näkyvyyttä
• Business Finlandin 

hyväksymä Sustainable Travel 
–merkki

• Suurin osa vaatimuksista 
valmiina lainsäädännön 
kautta



KIITOS!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
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