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Monialaisiin merionnettomuuksiin  
varautumisen yhteistoimintasuunnitelma

1. Yleistä
Rajavartiolaitos vastaa meripelastuksen 
vaaratilanteiden radioviestinnästä ja siihen 
liittyvän valmiuden ylläpitämisestä sekä Vir-
ve- puheryhmien käytöstä. Vaaratilanteiden 
radioviestintään kuuluu hätätaajuuksien ja 
liikenteen seuranta, hätähälytyksiin ja -kut-
suihin vastaaminen, etsintä- ja pelastusyk-
siköiden hälyttäminen sekä etsintä- ja pe-
lastusoperaation aikainen radioliikenteen 
johtaminen. Meripelastuksen johtokeskuk-
sessa määrätään onnettomuuteen liittyen 
mahdollisimman tarkka kanavien ja puhe-
ryhmien käyttö ja annetaan määräyksiä 
viestiliikenteestä. Pelastusyksikön saamaan 
tehtävään kuuluu aina myös tieto johtosuh-
teista ja viestiperusteista.

Meripelastuksen johtokeskuksessa päivys-
tettävät meriradioliikenteen kansainväliset 
hätä- ja turvallisuuskutsutaajuudet ovat:

• VHF-DSC-kanava 70 (156,525 MHz)

• VHF-kanava 16 (156,800 MHz)

• MF-DSC-taajuus 2187,5 kHz 

Ilmailun hätätaajuus on 121,5 MHz. Yhteis-
toimintataajuutena lentopelastuspalvelun 
kanssa käytetään vaaratilanteessa taajuutta 
123,1 MHz.

Virve-puheryhmistä meripelastuksen johto-
keskukset päivystävät hätäkeskusaluekoh-
taisia YL KUTSU ja alueellisia MEPE-puhe-
ryhmiä. Puheryhmistä ja niiden käytöstä on 
sovittu alueellisesti tarkemmin. 

Olosuhteiden edellyttäessä tehokas meri-
pelastustapahtuman johtaminen voi edellyt-
tää myös muiden viestiyhteyksien käyttöä, 
kuten MF, satelliittipuhelin, Inmarsat tai pu-
helin. Viestiliikenne on aina suunniteltava 
ja käskettävä sekä huomioitava etäisyyk-
sien ja käytössä olevien viestivälineiden 
vaikutus. Pelastustoimintaan osallistuvilla 
yksiköillä olisi hyvä olla mahdollisuus da-
tasiirtoon (ml. sähköposti) ja videoneuvot-
teluun meripelastuksen johtokeskuksen 
kanssa.

2. Meripelastustapahtuman 
radioliikenne

Viestiyhteydet toteutetaan maissa olevien 
toimintapisteiden välillä pääasiassa Virve-, 
puhelin- ja sähköpostiyhteyksinä. Opera-
tiivinen johtaminen merellä toteutetaan 
pääsääntöisesti VHF:n kansainvälisillä pu-
hekanavilla 16 ja 14 (myös muita kanavia 
voidaan määrätä käyttöön meripelastus-
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johtajan päätöksellä alueellisten meripelas-
tussuunnitelmien mukaisesti), joiden avulla 
muodostetaan operatiivinen johtoverkko. 
Viranomaisten sisäinen liikenne voidaan to-
teuttaa myös Virve-puheryhmissä. 

Operatiivisessa johtoverkossa ovat mukana 
tarvittaessa:

• onnettomuusalus

• meripelastuksen johtokeskus

• SRU:t (pinta ja ilma)

• onnettomuuspaikan johtaja(t) (jos 
määrätty)

• lentotoiminnan koordinaattori (jos 
määrätty)

• pintaetsinnän johtaja (jos määrätty)

• MIRG yhteyspalomestari (jos MIRG- 
ryhmä (t) käytössä)

• evakuointikeskuksen johtaja (jos 
perustettu)

Etsintä- ja pelastusyksiköillä on käytössään 
”Meripelastustoimen viestiohje”, jossa mää-
ritellään viestiperusteet ja -käytänteet yksi-
tyiskohtaisemmin. Lisäksi ”Meripelastusoh-
je” antaa perusteita hätäradioliikenteen ja 
muun viestiliikenteen hoitamiseen.

Meripelastuslohkoittain käytettävissä ole-
vissa VHF-kanavissa ja Virve-puheryhmissä 
on eroavaisuuksia. Aluekohtaiset viestipe-
rusteet on kuvattu tarkemmin meripelastus-
lohkojen meripelastussuunnitelmissa.

Huomioitavaa on, että käytettäessä eri vies-
timuotoja, tulee meripelastuksen johtokes-
kuksen varmistaa kaikkien pelastustapah-
tumaan osallistuvien riittävä informaation 
saaminen.

Kommunikoitaessa ulkomaalaisten toimi-
joiden kanssa, tulee pyrkiä noudattamaan 

____ Johtosuhde
< - - > Yhteistoimintasuhde
RCC Meripelastuksen johtokeskus
SOSC Meritoiminnan johtaja
SMC Meripelastusjohtaja
KJ Kenttäjohtaja

SC Meripelastuslohkon komentaja
RC Pelastustoiminnan johtaja
ACO Lentotoiminnan koordinaattori
EVAK Evakuointikeskus
OSC Onnettomuuspaikan johtaja
SRU Meripelastusyksikkö

Traficom	 Liikenteen turvallisuusvirasto
OTKES Onnettomuustutkintakeskus
RITO Rikostorjunta

* MOMEVAn käyttämien termien ja lyhenteiden selitteet
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Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
julkaiseman Standard Marine Communicati-
on Phrases:n terminologiaa.

Viestiliikenteen yhteistoimintaryhmät suur- 
ja monialaonnettomuudessa muodostetaan 
alla kuvattujen johtamis- ja yhteistoiminta-
suhteiden mukaisesti. Kuvassa on huomi-
oitu myös mahdollinen yhtäaikainen ympä-
ristövahinkojen torjuntaoperaatio. Kuva on 
viitteellinen. Ympäristövahinkojen torjun-
taoperaation osalta meripelastusjohtaja 
ja pelastustoiminnan johtaja sopivat erik-
seen käytettävät viestikanavat päällekkäi-
sen viestiliikenteen välttämiseksi.

3. Viestiyhteydet ja yhteis-
toimintaryhmät

Onnettomuusaluksen (DV) ja meripelastuk-
sen johtokeskuksen välillä tulee olla yhteys 
ja onnettomuusalukselle tulee asettaa tilan-
teen salliessa yhteysupseeri (LO). Onnet-
tomuusaluksen päällikkö vastaa aluksen-
sa pelastustoimista niin kauan kuin siihen 
kykenee. Tarvittaessa meripelastusjohtaja 
tukee aluksen pelastustoimia lähettämällä 
sinne erikoisryhmiä kuten pelastustoimen 
tai ensihoidon henkilöstöä. Kyseiset ryhmät 
ja yhteysupseeri toimivat yhteistyössä aluk-
sen henkilöstön kanssa ja pitävät omalta 
osaltaan meripelastuksen johtokeskuksen 
tietoisena tilanteesta ja mahdollisista lisä-
tarpeista. Meripelastuksen johtokeskus on 
yhteydessä onnettomuusalukseen ensisi-
jaisesti VHF:llä (hätäliikenne) ja tarvittaessa 
puhelimella. Onnettomuusaluksen sisäinen 
viestiliikenne hoidetaan aluksella käytettä-
vissä olevilla välineillä. Aluksella toimivat 
viranomaistoimijat ovat yhteydessä meri-
pelastuksen johtokeskukseen ensisijaisesti 
Virvellä ja toissijaisesti tukeutuvat onnetto-
muusaluksen viestivälineisiin.

Mikäli pelastustoimet sisältävät ilma-aluksil-
la tai pintayksiköillä tapahtuvia kuljetuksia 
onnettomuusalukselta/onnettomuusaluk-
selle (MIRG, evakuointi, suurtehopumput 

jne.), tulee pelastusyksiköiden ja onnetto-
muusaluksen välinen yhteydenpito tarvit-
taessa järjestää VHF:llä.

Meripelastuksen johtokeskuksessa me-
ripelastusjohtaja johtaa pelastustoimia. 
Tukenaan hänellä on suur- ja monialaon-
nettomuuksissa pelastustoimen edustaja 
(yhteyspalomestari), joka toimii tarvittaes-
sa pelastustoimen asiantuntijana ja yhte-
yshenkilönä onnettomuusaluksella oleviin 
pelastustoimen ryhmiin (ml. MIRG-ryhmät). 
Mikäli operaatiossa on lukuisia loukkaan-
tuneita/vast., pyritään meripelastuksen joh-
tokeskukseen saamaan myös ensihoidon 
edustaja (erikseen nimetty ensihoitokoordi-
naattori) asiantuntijaksi ja yhteyshenkilöksi 
evakuointikeskuksen suuntaan. 

Tarvittaessa meripelastusjohtaja määrää 
onnettomuuspaikan johtajan (OSC) johta-
maan toimintaa onnettomuusalueella me-
ripelastusjohtajan käskyjen mukaisesti. 
Meripelastusjohtajan ja onnettomuuspai-
kan johtajan tulee olla tiiviissä yhteydessä 
toisiinsa koko tapahtuman ajan. Onnetto-
muuspaikan johtajalle voidaan alistaa etsin-
tä- ja pelastusyksiköitä tehtävien suoritta-
miseksi. Onnettomuuspaikan johtaja johtaa 
yksiköitä ensisijaisesti VHF-radiolla (tarvit-
taessa myös Virvellä). Meripelastusjohtaja 
ja onnettomuuspaikan johtaja ovat yhtey-
dessä pääasiassa VHF-radiolla tai Virvellä. 
Tarvittaessa tietojen vaihto voi tapahtua 
myös muilla viestivälineillä. Onnettomuus-
paikan johtajia voi olla tarvittaessa useita ja 
jokaiselle määrätään meripelastusjohtajan 
toimesta omat tehtävät. Usean OSC:n tilan-
teessa on tärkeää määritellä jokaiselle oma 
radiokutsu.

Etsintä- ja pelastusyksiköiden varustukses-
sa tulee pyrkiä huomioimaan, että onnetto-
muusalue saattaa sijaita alueella, jossa ei 
ole VHF- tai Virve-verkkoa. Tällöin yhteydet 
tulee pyrkiä järjestämään MF:lla tai satelliit-
tipuhelimella.

Lentotoiminnan koordinaattori (ACO) mää-
rätään meripelastusjohtajan toimesta, kun 
pelastustoimiin osallistuu enemmän kuin 
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2 ilma-alusta tai operaatiossa on mukana 
ulkomaisia ilma-aluksia. Pääsääntöisesti 
lentotoiminnan koordinaattori työskente-
lee meripelastuksen johtokeskuksessa. 
Lentotoiminnan koordinaattori vastaa il-
ma-aluksien toiminnan johtamisesta meri-
pelastusjohtajan linjausten mukaisesti sekä 
huolehtii osaltaan lentoturvallisuudesta ja 
ilma-aluksien tukitoimista (tankkauspaikat, 
lentokenttien aukaisut jne.). Lentotoimintaa 
johdetaan VHF:llä (ilmailu tai meri) sekä tar-
vittaessa Virvellä.

Meripelastuksen johtokeskuksesta tulee 
luoda yhteydet ns. maaorganisaatioihin, 
joihin kuuluvat mm. onnettomuusaluksen 
varustamo, sairaalat, evakuointikeskus, tu-
kevat RCC:t/RSC:t, media (tiedottamisen jär-
jestäminen) jne. Viestiyhteydet järjestetään 
pääasiassa puhelimella ja Virvellä. Nämä 
suunnitellaan tarkemmin meripelastusloh-
kojen suunnitelmissa huomioiden alueelli-
set tarpeet ja yhteistoimintatahot.

Meripelastuksen johtokeskuksen yhteyteen 
kokoontuu meripelastuslohkon johtoryhmä, 
joka meripelastustoimen johtajan johdolla 

tukee meripelastusjohtajaa hankkimalla li-
säresursseja, koordinoimalla viranomaisten 
välistä yhteistoimintaa maissa sekä omalta 
osaltaan vastaamalla tiedottamisesta. Kukin 
johtoryhmän edustaja on omaan organisaa-
tioonsa yhteydessä parhaaksi katsomallaan 
viestiyhteydellä.

Ihmishenkien pelastamisen lisäksi meri-
pelastustapahtumaan voi liittyä yhtä aikaa 
tapahtuvia muiden viranomaisten ja toimi-
joiden johtamia operaatioita. Tällaisia viran-
omaisia ja toimijoita voivat olla esimerkiksi 
poliisi (mahdollinen YJT), alusliikennepal-
velut (liikenteen ohjaaminen onnettomuus-
alueella) sekä kaupalliset salvage- yhtiöt. 
Tehokas pelastustoiminta edellyttää eri toi-
mijoiden välisen yhteistyön koordinoimista. 
Yhteydenpito meripelastuksen johtokes-
kuksen ja näiden muiden toimijoiden välillä 
hoidetaan pääsääntöisesti Virvellä tai puhe-
limella. 
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