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Tämä ”Suuren alusöljyvahingon torjun-
taoperaation taktiset suunnitteluperiaat-
teet” -ohje on suunnattu avomereltä alka-
van torjuntaoperaation pelastustoiminnan 
johtajalle Rajavartiolaitoksessa. Ohjeen tar-
koituksena on tukea torjuntatöiden suunnit-
telua ja johtamista. Ohje on tuotettu osana 
OILART-projektia. Taktiset suunnittelupe-
riaatteet -ohje täydentää ohjetta ”Öljyntor-
juntaoperaation suunnittelu ja johtaminen 
Rajavartiolaitoksessa”.

Taktiset suunnitteluperiaatteet -ohje sum-
maa Suomessa ja olosuhteissamme käytet-
tävät öljyntorjuntaoperaation yleiset takti-
set periaatteet sekä toiminnan prioriteetit. 
Ohje myös jäsentää suunnittelun viiteen eri 
tasaan ja summaa näillä tasoilla noudatet-
tavia torjuntaperiaatteita. Suunnittelutasat 
ovat: koko operaatio, toiminta päästöläh-
teellä, toiminta avomerellä, toiminta saaris-
tossa, toiminta rannikon tuntumassa sekä 
jätehuolto.

Suuren alusöljyvahingon torjuntatoimet 
voivat kestää viikkoja tai kuukausia. Ensim-

1 Suomeksi esimerkiksi SÖKÖ-manuaalit. Englanniksi esimerkiksi ITOPF:in ja CEDRE:n tuottamat 
 manuaalit ja oppaat.

mäisten vuorokausien toimet ovat keskeisiä 
vahingon vaikutusten minimoinnin kannal-
ta. Siksi kaikkien toimijoiden työtä ohjaa-
van torjuntasuunnitelman tekeminen on 
keskeistä. Kaikki käytössä olevat resurssit 
tulee käyttää toisiaan tukevaksi toiminto-
jen ketjuksi, joka tähtää yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen. 

Operaation yhteisen suunnitelman laatimi-
nen on tärkeää myös aikanaan koittavan 
korvauskäsittelyn kannalta. Suunnitelman 
avulla kyetään perustelemaan valittujen toi-
menpiteiden olleen tarpeellisia ja välttämät-
tömiä, vallinneissa olosuhteissa ja käytettä-
vissä olleen tiedon valossa.

Tämä ohje on tarkoituksella jätetty suuren 
operaation taktisten yleislinjausten tasalle. 
Yksityiskohtaisia taktisia ohjeita on hyvin 
kuvattu erilaisissa olemassa olevissa ohjeis-
sa ja manuaaleissa.1 Koko operaation suun-
nitteluperiaatteita ei kuitenkaan ole aiem-
min kirjoitettu. 

1. Johdanto

Mitä tämä ohje koskee? Suuren alusöljyvahingon torjuntaoperaati-
on suunnittelussa käytettävät taktiset periaatteet, joita noudatetaan 
koko operaation suunnitelman tekemisessä.

Minkä ongelman ohje ratkaisee? Mitä taktisia periaatteita ja pri-
oriteetteja noudattamalla koko alusöljyvahingon torjuntaoperaatio 
tulisi suunnitella tilanteessa, jossa Rajavartiolaitos toimii operaation 
yleisjohtovastuussa.
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Suuren alusöljyvahinko-operaation torjun-
tatoimien tavoite on pelastuslain (379/2011) 
mukaisesti ”minimoida yhteiskunnalle, ihmi-
sille, elinkeinoille, omaisuudelle ja ympäris-
tölle koituvat vahingot”.  

Vahinkojen minimointi tapahtuu Suomen 
valitseman linjan mukaisesti parhaiten pyr-
kimällä pitämään öljy avomerellä mahdolli-
simman pitkään ja estämällä sen rantautumi-
nen. Itämerellä öljy kerätään mekaanisesti 
pois vedestä siihen soveltuvalla laitteistolla. 
Öljyn kerääminen rannalta on avomereltä 
keräämiseen verrattuna paljon kalliimpaa. 
Rantautuneen öljyn aiheuttamat vahingot 
yhteiskunnalle, ihmisille, elinkeinoille, omai-
suudelle ja ympäristölle ovat myös suurem-
mat kuin öljyn kerääminen pois avomereltä.

Suuren alusöljyvahinko-operaation tavoit-
teisiin pääsemisestä vastaa yleisjohtovas-

tuussa oleva viranomainen. Pelastuslain 
mukaisesti Rajavartiolaitos toimii pelastus-
toiminnan yleisjohtajana tilanteessa, jossa 
alusöljyvahinko tapahtuu aavalla merellä. 
Mikäli vahinko sattuu lähellä rannikkoa, alu-
eellinen pelastuslaitos vastaa alusöljyvahin-
ko-operaation tavoitteiden asettamisesta ja 
niihin pääsystä. Ahvenanmaan maakunta 
vastaa alusöljyvahinko-operaation johtami-
sesta alueellaan. 

Olipa yleisjohtovastuu kummalla tahansa 
viranomaisella, yhteistyötä muiden toimi-
joiden kanssa tarvitaan välttämättä suuren 
luokan alusöljyvahingossa. Pelastustoimin-
nan johtajalla on laaja toimivalta ja sen myö-
tä käytössään kansallinen ja kansainvälinen 
torjuntatyöhön sopiva kalusto operaation 
tavoitteisiin pääsemiseksi.

2. Suuren alusöljyvahinko- 
 operaation tavoite ja  
 suunnitteluvastuut
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Koko suuren alusöljyvahinko-operaation ta-
voite on ”minimoida yhteiskunnalle, ihmisil-
le, elinkeinoille, omaisuudelle ja ympäristöl-
le koituvat vahingot”.  

Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tulee 
toiminta ja käytössä olevat resurssit keskit-
tää seuraavien prioriteettien mukaisesti:

3. Alusöljyvahingon  
 torjuntaoperaation  
 operatiiviset  
 prioriteetit

1. Estetään ja hidastetaan öljyn leviämistä - pyritään pysäyttämään sen 
liike avomerelle.

2. Kerätään mahdollisimman suuri osa öljystä pois vedestä. Kasvatetaan 
öljyn kerrospaksuutta keräämistoiminnan mahdollistamiseksi. 

3. Ohjataan öljy kriittisten kohteiden ohi resurssien salliessa. Usein ope-
raation kokonaistavoitteeseen pääsemisen varmistamiseksi on pa-
rempi jättää suojaamatta yksittäisiä kohteita ja keskittää voimat öljyn 
liikkeen pysäyttämiseen sekä keräystoimintaan.

4. Varaudutaan suojaamaan rannikon tärkeitä kohteita öljyn rantautumi-
sen vaikutusten minimoimiseksi.
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Suuren alusöljyvahingon torjuntaoperaa-
tiosta laaditaan tilannearvioon pohjautuva 
toiminnan perusajatus (eli TPA). Toiminnan 
perusajatukseksi kirjataan yksinkertaiste-
tusti mikä on toiminnan tavoite ja riittävän 
yleisellä tasolla kuvailtuna, millä toimilla ta-
voitteeseen päästään. 

Yleisesti suuren alusöljyoperaation tavoite 
on pyrkiä minimoimaan rantautuvan öljyn 
määrä pitämällä öljy avomerellä, hidasta-
malla sen liikettä ja keräämällä öljy pois me-
restä. 

4. Toiminnan perusajatus  
 ja taktiset periaatteet

4.1 Torjuntaoperaation  
 suunnittelussa käytettävät  
 taktiset periaatteet

Suuren alusöljyvahingon torjuntaoperaation tavoite on pyrkiä 
minimoimaan rantautuvan öljyn määrä pitämällä öljy avomerellä, 
hidastamalla sen liikettä ja keräämällä öljy pois merestä.

Tähän tavoitteeseen päästään seuraavia taktisia periaatteita noudattamalla:

Turvallisuus
Öljy on yksi vaarallisista ja haitallisista aineista. Esimer-
kiksi raakaöljy haihtuu lämpimissä olosuhteissa voimak-
kaasti ja aiheuttaa turvallisuusriskin alueella toimiville. 
Turvallisuuden varmistamiseksi määritellään aineen 
ominaisuuksien ja olosuhteiden mukaiset työskentely-
alueet sekä varaudutaan oikein suojavarustein

1
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Olosuhteissamme 
öljy liikkuu 1-2 km 
tunnissa 

Liikkeen hidastaminen
Ajelehtivan öljylautan liikkeen hidastaminen ja sen rantautumisen estäminen on ope-
raation tärkein tavoite. Olosuhteissamme öljy liikkuu 1-2 km tunnissa ja saavuttaa 
rannikon muutamassa päivässä. Liikkeen hidastamisessa onnistuminen minimoi va-
hinkoja ja antaa aikaa kerätä öljyä mahdollisimman paljon sen ollessa vielä avomerel-
lä. Öljyn liikettä hidastetaan yksittäisillä tai perättäisillä puomituksilla. Osa öljystä voi 
olosuhteista riippuen päästä puomin yli, ali tai ohi. Tästä huolimatta puomilla voi olla 
merkittävä liikettä hidastava vaikutus.

Leviämisen estäminen
Vedessä kelluva öljy tyypillisesti leviää ja sen 
myötä öljyn kerrospaksuus pienenee. Jotta öljyn 
voi kerätä keräyslaitteistollamme vedestä, tulee 
kerrospaksuuden olla riittävän suuri. Lisäksi le-
viämään päässyt öljy sotkee laajoja ranta-alueita, 
etenkin mikäli öljy etenee poikittain rantaviivaan 

Liikkeen pysäyttäminen
Öljylautan liikkeen pysäyttäminen on päätavoite 
vahinkojen minimoimiseksi. Suuren lautan py-
säyttäminen yksittäisiin tai perättäisiin puomituk-
siin voi kuitenkin olla haastavaa. Öljylautan suu-
rimman osan motittaminen esimerkiksi saarten ja 
puomitusten avulla kannattaa operaation koko-
naisuuden kannalta. Mikäli pysäytyspaikka löytyy 
öljylautan ajelehtimisen varrelta, resurssit kan-
nattaa keskittää pysäyttämiseen. Pysäytetty öljy 
kerätään joko puomitusten sisältä laiva- ja/tai ve-

2

3

4
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Tyypillisesti 
öljylautan 
tilavuudesta 
90 % on 10 % 
alueella. 

Voimien keskittäminen  
öljylautan paksuimpaan osaan
Tyypillisesti öljylautan tilavuudesta 90 % on 
10 % alueella. Torjuntaoperaation onnistu-
misen kannalta on keskeistä, että öljylautan 
liikkeen hidastaminen, sen pysäyttäminen tai 
kerääminen keskitetään tähän paksuimpaan 
osaan. Paksuimman lautan osan löytäminen 
onnistuu parhaiten valvontalentokoneen val-
vontalaitteiston avulla. Myös miehittämätön-
tä ilma-aluskalustoa voi käyttää silloin, kun 
valvontalentokone ei ole saatavilla. Alusten 
kaukohavainnointilaitteistoista (erityisesti inf-
rapuna-alueella tai tutkan ja infrapunan yh-
distelmällä) voi olla hyötyä paksuimman osan 
löytämisessä. Keräävä aluskalusto on keski-
tettävä tämän paksuimman öljylautan osan 
keräämiseen.

Öljyn yhteen kokoaminen kerrospaksuuden kasvattamiseksi
Öljylautta leviää nopeasti. Mekaaninen öljyn kerääminen vedestä vaatii riittävän ker-
rospaksuuden. Siksi erilaisten puomitusten ja/tai nuottamuodostelmien avulla kerros-

5

6
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Öljymassan kerääminen pois rannasta
Rantautunut öljy pyritään pitämään paikoillaan ja keräämään rannasta. Rantatorjun-
taan on lukuisia menetelmiä. Esimerkiksi SÖKÖ-oppaat kertovat näistä menetelmistä 
seikkaperäisesti.

Kriittisten kohteiden suojaaminen ja/tai öljyn ohjaaminen 
kohteen ohi
Mikäli torjuntaoperaatiossa riittää resursseja, niitä voidaan käyttää myös kriittiseksi 
valittujen kohteiden suojaamiseen ja/tai öljylautan ohjaamisen näiden kohteiden ohi. 
Kriittiset kohteet voivat olla esimerkiksi voimaloiden vedenottopisteitä tai luontoarvoil-
taan erityisen kriittisiä yksittäisiä kohteita. On kuitenkin huomioitava, että ekosystee-
min kannalta yksittäisten kohteiden suojaamista tärkeämpää on saada mahdollisim-
man suuri osa öljystä kerättyä pois meriympäristöstä ennen sen rantautumista. Siksi 
resurssit tulee keskittää öljyn liikkeen hidastamiseen tai pysäyttämiseen sekä tehok-
kaaseen keräämiseen.

Rantatorjunnassa öljyn väistämätöntä rantautumista kannattaa valmistella suojaavin 
toimenpitein erityisesti hankalasti puhdistettavissa kohteissa. Tämä pienentää ranta-
torjunnan työtä ja siten kustannuksia.

Öljymassan kerääminen  
pois vedestä
Öljy kerätään pois vedestä ensisi-
jaisesti keskittäen voimat sen pak-
suimpaan osaan. Toissijaisesti öljyä 
kerätään pois sieltä, missä sen kerros-
paksuus on kasvatettu esimerkiksi eri-
laisin puomimuodostelmin. Keräävien 
öljyntorjunta-alusten pyyhkäisyleveyt-
tä voidaan kasvattaa mm. muodos-
tamalla puominuotta, jonka perältä 
keräävä alus kerää öljyn pois. Pyyh-
käisyleveyttä kasvattavat myös erilai-
set U – ja J -puomimuodostelmat.

7

8

9
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Alla oleva taulukko kuvaa koko öljyntorjuntaoperaation tavoitteet, noudatettavat taktiset pe-
riaatteet sekä keinot ja välineet, joilla tavoitteet saavutetaan.

Suunnittelutasa Koko operaatio

Tavoitteet  
(Mihin pyritään?)

Pyritään minimoimaan rantautuvan öljyn määrä pitämällä öljy avome-
rellä, hidastamalla sen liikettä ja keräämällä öljy pois merestä

Torjuntatyön taktiset  
periaatteet

Keinot Välineet

Turvallisuus Työskentelyalueiden määritte-
ly, suojavarusteet.

Aineen ominaisuuksien ja olo-
suhteiden tiedot, ChemSAR 
-toimintamallit

Liikkeen hidastaminen Puomitukset Meripuomit, ankkurit, veneet

Leviämisen estäminen Puomitukset Meripuomit, ankkurit, veneet

Liikkeen pysäyttäminen Motittaminen puomitusten ja/
tai rantaviivan avulla 

Meripuomit, ankkurit, veneet

Voimien keskittäminen pak-
suimpaan öljymassaan

Ilmatiedustelu, alusten kauko-
havainnointilaitteet 

Valvontalentokoneet / miehit-
tämätön ilmailu

Öljyn yhteen kokoaminen ker-
rospaksuuden kasvattamiseksi 

Nuottaaminen, motittaminen Puominuotta, alukset, puomi-
tukset

Öljymassan kerääminen pois 
vedestä

Alusten kiinteät keräysjärjes-
telmät, irralliset keräyslaitteet

Öljyntorjunta-alukset, veneet, 
skimmerit

Kriittisten kohteiden suojaami-
nen ja/tai öljyn ohjaaminen ohi

Suojapuomitukset tai viiste-
puomitukset

Pelastuslaitoksen veneluokan 
öljyntorjuntakalusto

Öljymassan kerääminen pois 
rannasta

Rantakeräysmenetelmä Pelastuslaitoksen rantatorjun-
takalusto

5. keinot ja välineet  
 operaation tavoitteisiin  
 pääsemiseksi
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Ympäristövahinkojen torjunnan tietojärjestelmä MERT 
(Marine environment response tool)
Toiminnan suunnittelun ja dokumentoinnin tukena käytetään tarkoitukseen 
varta vasten suunniteltua uutta MERT-tietojärjestelmää. Järjestelmä on ensi-
sijaisesti Rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksien käyttöön kehitetty selain-
pohjainen ympäristövahinkojen torjunnan tietojärjestelmä. 

Järjestelmän avulla voidaan johtaa ja taltioida Suomen meri- ja järvialueilla 
tapahtuvat öljy- ja kemikaalivahingot ja niihin liittyvät ilmoitukset, tilannearvi-
ot, hälyttämis-, johtamis- ja muut toimenpiteet sekä esimerkiksi tilastoitavat 
asiat. Kirjattujen toimenpiteiden avulla myös tapahtuman jälkikäteinen tar-
kastelu on mahdollista esimerkiksi korvaushakemusten laatimisen tukena
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Koko operaation toiminnan perusajatuksen 
laatimisen jälkeen laaditaan operaatiolle 
tarkennettu torjuntasuunnitelma. Suunnitte-
lu jaetaan viiteen eri suunnittelutasaan.

Kaikkien eri suunnittelutasojen tulee muo-
dostaa toisiaan tukeva toimintojen ketju, 
jonka avulla päästään koko torjuntaoperaa-
tiolle määriteltyyn tavoitteeseen.

6.1 Toimet päästölähteellä

Päästölähteellä torjuntatoimien tavoitteena 
on lisävahinkojen estäminen. Tämä tehdään 
vuodon määrää rajoittamalla tai sen rajaa-
minen päästölähteen välittömään läheisyy-
teen. Tavoitteeseen päästään alla luetelluil-
la toimilla.

Vuodon paikallistaminen ja 
tilannearvio

Erityisesti veden alla olevan vuodon paikal-
listaminen voi olla vaikeaa. Miehittämättö-
mät vedenalaislaitteet tai sukeltajat voivat 
olla avuksi vuodon lähteen paikallistamises-
sa sekä tilannearvion tekemisessä.

Vuodon tukkiminen tai rajoittaminen

Vuodon tukkiminen on tavoiteltavaa, joskin 
usein vaikeaa. Mikäli vuodon määrää pysty-
tään rajoittamaan, minimoi se jo itsessään 
vahinkoja. Joissain tapauksissa vuodon 
määrää voidaan rajoittaa ennakoivilla toi-
milla. Täysin rikkoutuneiden lastitankkien 
sisältö valuu veteen tyypillisesti kokonaan.

Lastin siirtäminen

Lastin siirtämistä on esimerkiksi tankkien 
tyhjennyspumppaus. Lastin siirtämisellä 
vakautetaan usein myös aluksen tilannetta 
ja estetään lisävahinkojen syntymistä. Jos 

1. Toimet päästölähteellä 

2. Toimet avomerellä

3. Toimet saaristossa

4. Toimet rannikolla

5. Jätehuolto

6. Suuren alusöljyvahingon 
 torjuntaoperaation  
 suunnittelutasat
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alus on karilla, lastin siirtäminen tulee ky-
seeseen irrotusvaiheessa aluksen keventä-
miseksi. Tässä yhteydessä on minimoitava 
mahdolliset lisävahingot vuotavista tankeis-
ta alusta irrotettaessa. 

Vuodon rajoittaminen päästölähteen 
läheisyyteen

Lisävahinkojen minimoimiseksi päästö tulisi 
rajoittaa mahdollisuuksien mukaan pääs-
tölähteen läheisyyteen. Tämä voidaan teh-
dä esimerkiksi aluksen ympäri tehtävän 
suojapuomituksen avulla. Suojapuomitus 
kannattaa tehdä myös varotoimenpiteenä 

esimerkiksi irrotettaessa alusta karilta. Suo-
japuomitusten teon tarkempia ohjeita ja mi-
toituksia löytyy mm. SÖKÖ-oppaasta.

Aluksen suojasatamaan ohjaaminen

Lisävahinkojen minimoimiseksi alus voi-
daan myös tietyin perustein ohjata suoja-
satamaan. Alusta siirrettäessä vuodon mah-
dollisuus tulee huomioida ja öljyä kerätä tai 
koota yhteen tarpeen mukaan. Suojasata-
massa aluksesta mahdollisesti valuvan öljyn 
liike tulisi pysäyttää motittamalla öljy puomi-
tuksin mahdollisimman pienelle alueelle. 

Torjuntatyön taktiset  
periaatteet

Keinot Välineet

Vuodon paikallistaminen Vedenalaismenetelmät ROV, sukellustoiminta,  
Pelastustoimet (/yhtiöt), MIRG

Vuodon tukkiminen tai rajoit-
taminen

Vedenalaismenetelmät ROV, sukellustoiminta,  
Pelastustoimet (/yhtiöt)

Lastin siirtäminen Pumppaus Pumppukalusto,  
Pelastustoimet (/yhtiöt)

Vuodon rajoittaminen päästö-
lähteen läheisyyteen

Puomitukset Torjunta-alukset ja niiden väli-
neistö, MIRG

Aluksen ohjaaminen suojasa-
tamaan

Päätösprosessi Lainsäädäntö

Suunnittelutasa Päästölähteellä

Tavoitteet  
(Mihin pyritään?)

Lisävahinkojen estäminen vuodon määrää rajoittamalla päästöläh-
teellä tai sen rajaaminen lähteen välittömään läheisyyteen
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6.2 Toimet avomerellä

Avomerellä kaikkein tärkeintä on saada hi-
dastettua tai pysäytettyä jo vedessä olevan 
öljymassan liikettä sekä estää sen leviämis-
tä keräämistä ajatellen liian ohueksi kalvok-
si. 

Taktiset periaatteet ja toimet avomerellä 
ovat pitkälti samat kuin koko operaatiolle 
asetetut periaatteet, kts. kohta 4.1.

Avomerellä tärkeintä on öljyn paksuimman 
osan paikallistaminen. Hidastamis- ja kerä-

ystoimenpiteet tulee keskittää tähän osaan. 

Öljylautan liikkeiden ennustaminen on avo-
merellä muita alueita luotettavampaa. Koko 
Itämeren SeaTrackWeb -kulkeutumisennus-
temalli on integroitu ympäristövahinkojen 
torjunnan tietojärjestelmiin. Sen käyttö on 
keskeinen työkalu, kun suunnitellaan mille 
tasalla käytössä olevalla kalustolla ehditään 
rajoittamaan öljyn liikettä ja keskittämään 
keräävien alusten keräysvoimaa.

Torjuntatyön taktiset  
periaatteet

Keinot Välineet

Liikkeen hidastaminen Dynaamiset puomitukset Pitkät puomitukset, alukset 
päissä ja/tai ankkuroidut pe-
räkkäiset puomitukset

Leviämisen estäminen Peräkkäiset puomitukset SeaTrackWeb, MERT (Marine 
Evironment Response Tool)

Liikkeen pysäyttäminen Liikkeiden ennustaminen ja 
ajoitus – karttatarkastelu ja 
kulkeutumismallit

Valvontalentokone ja miehittä-
mätön ilmailu

Voimien keskittäminen pak-
suimpaan öljymassaan

Ilmatiedustelu paksuimman 
kohdan paikallistamiseksi

Keräävät alukset

Öljymassan kerääminen pois 
vedestä

Kerääminen keruulaittein Puomitukset, keräyskalusto

Öljyn yhteenkokoaminen ker-
rospaksuuden kasvattamiseksi

Nuottaaminen Puominuotat, U- ja J-nuotat

Kriittisten kohteiden suojaami-
nen ja/tai öljyn ohjaaminen ohi

Puomitukset Puominuotat

Suunnittelutasa Avomerellä

Tavoitteet  
(Mihin pyritään?)

Liikkeen ja leviämisen hidastaminen sekä lopulta pysäyttäminen. 
Toimien keskittäminen lautan paksuimpaan osaan.
Mahdollisimman suuren osan kerääminen talteen.
Kerrospaksuuden kasvattaminen yhteen kokoamalla.
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6.3 Toimet saaristossa 

Torjuntatavoite saaristossa on likaantuvan 
rantaviivan pituuden minimointi öljyn ran-
tautumista estämällä. 

Tähän tavoitteeseen päästään pysäyttämäl-
lä öljylautan paksuimman osan liike motitta-
malla se esimerkiksi saarien ja puomitusten 
väliin. Motittamisessa on huomioitava tuu-
liolosuhteiden mahdollinen muutos. Siten 
puomituksilla tulee pyrkiä siihen, että tuulen 
kääntyessä 180 astetta motitus silti pitää öl-
jyn rajatulla alueella. Pysäytyspaikan valinta 
on keskeistä ja osa kalustosta kannattaa va-
rata öljyn ohjaamiseen hyvään ja pitävään 
pysäytyspaikkaan.

Mikäli aikaa ja resursseja riittää, rantaviiva, 
johon öljy väistämättä osuu, voidaan koittaa 
suojata. Tärkeämpää on kuitenkin varmistaa 

öljyn liikkeen pysäyttäminen.

Saaristossa öljyn kerääminen vedestä haas-
taa kaluston, sillä saaristomme vedet ovat 
matalia. Siksi pysäytys- ja keräysalueiden 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon käy-
tössä olevan kaluston syväykset ja siten 
mahdollisuudet toimia alueella turvallisesti. 

Saaristossa korostuu yhteistoiminta eri toi-
mijoiden kanssa. Toimintaan varataan ne 
välineet, jotka parhaiten soveltuvat koko 
operaation tavoitteiden täyttämiseen toi-
minta-alueella. Johtovastuut sovitaan ta-
pauskohtaisesti. Sekä Rajavartiolaitoksen 
että pelastuslaitoksen tulee pystyä johta-
maan torjunta-aluksia ja kaupallisten toimi-
joiden resursseja.

Torjuntatyön taktiset  
periaatteet

Keinot Välineet

Liikkeen pysäyttäminen motit-
tamalla

Puomitukset saarten rantoja 
hyödyntäen

Puomit, pultitukset ja ankkurit

Rantautumiskohdan suojaami-
nen puomituksin

Puomittaminen Suojapuomitukset

Öljyn kerääminen vedestä Kerääminen vedestä, nuottaa-
minen

Torjunta-alukset ja -veneet. 
Puominuotat

Öljyn paksuimman osan pai-
kallistaminen

Ilmatiedustelu paksuimman 
öljyn paikallistamiseksi

Valvontalentokone ja miehittä-
mätön ilmailu

Suunnittelutasa Saaristossa

Tavoitteet  
(Mihin pyritään?)

Likaantuvan rantaviivan pituuden minimointi rantautumista estämällä
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6.4 Toimet rannikolla

Öljyntorjuntatoimien tavoitteet rannikolla 
ovat rantautuvan öljyn vaikutusten mini-
mointi sekä öljyn kerääminen pois rannalta 
ja rantaviivan tuntumasta. 

Mikäli resursseja riittää, rantaa voidaan 
pyrkiä suojaamaan rantautuvalta öljyltä eri-
tyisesti niissä paikoissa, joissa öljyn kerää-
minen rannalta olisi erityisen haastavaa ran-
tamateriaalien vuoksi. Näin ei kuitenkaan 
suuressa alusöljyvahingossa ehditä toden-
näköisesti tekemään.

Jo rantautuneen öljyn osalta tulee pyrkiä 
öljyn liikkeen pysäyttämiseen siten että olo-
suhteet, erityisesti tuulensuunnan muutok-

set, eivät pääse öljyä enää liikuttamaan ta-
kaisin merelle. Takaisin merelle liikkuva öljy 
likaa lisää rantaviivakilometrejä. Siksi öljyn 
liike tulisi pyrkiä pysäyttämään ja jo syntynyt 
vahinko rajaamaan pienelle alueelle. Rajaa-
minen tapahtuu puomituksin.

Öljyn keräämiseen rannasta ja rantaviivan 
tuntumasta ohjeistetaan seikkaperäises-
ti SÖKÖ-oppaissa. Keräämisalueiden pri-
orisointiin tehdyt työkalut löytyvät myös 
ympäristövahinkojen torjunnan tietojärjes-
telmästä. Priorisointi tehdään havaitun öljy-
määrän ja jo ennalta kartoitetun rantatyypin 
perusteella.

Torjuntatyön taktiset  
periaatteet

Keinot Välineet

Rantaviivan suojaaminen re-
surssien salliessa

Suojapuomitukset Rantatorjuntakalusto ja sen 
käyttö SÖKÖ-oppaiden mukai-
sesti

Rantautuneen öljyn liikkeen 
pysäyttäminen

Puomitukset Rantatorjuntakalusto ja sen 
käyttö SÖKÖ-oppaiden mukai-
sesti

Rantakeräystaktiikat keräys-
priorisoinnin mukaisesti

SÖKÖ-oppaissa eritellyt prio-
risoinnit  ja rantakeräysmene-
telmät

Priorisoinnissa ympäristöva-
hinkojen torjunnan tietojärjes-
telmä

Suunnittelutasa Rannikolla

Tavoitteet  
(Mihin pyritään?)

Rantautuvan öljyn vaikutusten minimointi
Öljyn kerääminen pois rannalta ja rantaviivan tuntumasta
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6.5 Jätehuolto

Suuresta alusöljyvahingosta syntyy öljyistä 
jätettä tyypillisesti enemmän kuin mikä oli 
alkuperäinen öljyn vuotomäärä. Vedessä 
kelluva öljy tyypillisesti säistyy, eli olosuh-
teiden vaikutuksesta siihen sekoittuu vettä. 
Säistymisen määrä riippuu paitsi öljytyypis-
tä myös tuuli- ja aallokko-olosuhteista. Öljyn 
ajelehtimismallit (Itämerellä SeaTrackWeb) 
mallintavat myös säistymisen määrää. Tämä 
tulee ottaa huomioon torjuntatoimia suunni-
teltaessa.

Mekaaninen öljyntorjunta – eli öljyisen jät-
teen kerääminen pois vedestä – on valittu 
Suomessa ja Itämerellä vallitsevaksi torjun-
tamenetelmäksi. Öljyistä jätettä syntyy siis 
satoja, tuhansia tai kymmeniä tuhansia kuu-
tioita. 

Suomessa käytössä olevien öljyntorjun-
ta-alusten yhteenlaskettu tankkikapasiteetti 
on n. 6 600 m3 ja n. 2 000 m3 hinattavaa 
välivarastointikapasiteettia. Suomenlahdel-
la on arvioitu, että 30 000 m3 vuoto voisi 
olla mahdollinen. Tällainen vuoto olisi yli 
viisinkertainen käytössä oleviin kotimaisten 
keräävien alusten tankkikapasiteettiin ver-
rattuna. 

Suuressa alusöljyonnettomuudessa ensim-
mäisten päivien toimet ovat keskeisiä ope-
raation tavoitteeseen pääsemiseksi. Jotta 
tavoitteeseen päästään, tulee keräävien 
alusten keräysaika maksimoida. Keräys-
tankkien täyttyessä ne tulisi tyhjentää mah-
dollisimman nopeasti, jotta aluksen kerä-
ysaika saataisiin maksimoitua.

Keräävien alusten paikalla olo saadaan 
maksimoitua parhaiten ottamalla käyttöön 
avomerelle soveltuvaa välivarastointikapa-
siteettia. Pelastustoiminnan johtajalla on tä-
hän toimivaltuudet pelastuslain nojalla. Väli-
varastointikapasiteetiksi parhaiten soveltuu 
suuri öljysäiliöalus, jonne keräyskykyiset 

alukset tyhjentävät tankkinsa mahdollisim-
man lähellä torjunnan painopistealuetta.

Öljysäiliöalus voi varastoida kerättyä öljyn-
sekaista vettä, mutta kaupallisen öljysäi-
liöaluksen sitominen operaatioon päiviksi, 
viikoiksi tai kuukausiksi on kallista. Jätteen-
käsittelykapasiteetti öljysäiliöalusluokan 
jätteelle loppuu Suomesta heti kesken. 
Mereltä kerättyä jätettä voidaan koittaa vä-
livarastoida rannikon suuriin öljysäiliöihin, 
mutta näiden vastaanottokapasiteetti on ra-
jallinen. 

Itämerellä tai Euroopassa ei ole yhteisesti 
sovittuja käytäntöjä öljysäiliöalukseen va-
rastoidun öljyisen jätteen jatkokäsittelystä. 
Suuret öljysatamat voivat sitä joiltain osin 
vastaanottaa, mutta varautumista ei ole jär-
jestelmällisesti suunniteltu.

Merestä kerätty öljy on juridisesti jätettä ja 
siten sen jatkokäyttömahdollisuudet ovat 
rajalliset. Mikäli öljysäiliöaluksen öljyjäte-
lasti viedään ulkomaille, vaatii toimi ympä-
ristöhallinnon jätteensiirtoluvan. Jätelain-
säädäntö on parhaillaan uudistettavana 
ympäristöhallinnossa.

Rannalta kerätyn öljyisen jätteen määrä on 
merestä kerättyä jätettä vielä suurempi, sillä 
keräyksen yhteydessä väistämättä myös öl-
jyyn sotkeutunutta rantamateriaalia joudu-
taan poistamaan. Rantakeräyksen jätteestä, 
välivarastoinnista ja jätelogistiikasta ohjeis-
tetaan seikkaperäisesti SÖKÖ-oppaissa. 

Yleisjohtovastuussa oleva viranomainen 
vastaa koko operaation torjuntatavoitteiden 
täyttymisestä. Jätelogistiikan osalta yleis-
johtovastuussa oleva toimija yhteensovittaa 
toimintaa kaikkien viranomaisten kanssa, 
vaikka rantatorjunnan jätelogistiikkaa joh-
taisikin pelastuslaitos.



19

Jätehuollon suunnitelmassa huomioitavia seikkoja:

• Miten ja millä avomeritorjunnan välivarastointi järjestetään?

• Kuinka maksimoidaan keräävien alusten aika keräystoimintaan keräystankkien 
täyttyessä? 

• Miten kauan välivarastointiin valittu resurssi (öljysäiliöalus) voi tai kannattaa olla 
operaatiossa mukana?

• Mihin öljynsekainen välivarastoitu jäte viedään jatkokäsiteltäväksi?

• Miten öljyisen jätteen käsittely ja logistiikka yhteensovitetaan muiden torjuntaan 
osallistuvien viranomaisten kanssa?

KUVA:  Teemu Niemelä

OILART-projektia on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
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