
Käynnissä on samanaikaisesti useita YVT-toimialaa 
koskevia tai sivuavia lainsäädäntöhankkeita, joiden 
valmisteluun Rajavartiolaitos ynnä muut asiankuu-
luvat viranomaiset ovat osallistuneet. Tiettyjen laki-
muutosten on määrä astua voimaan alkavan kesän 
aikana.

Merenkulun ympäristönsuojelulain muutokset astu-
vat näillä näkymin voimaan jo 28.6. Tarkoituksena on 
ollut tehdä lakiin mm. EU:n alusjätedirektiivin edel-
lyttämät muutokset. Muutokset koskevat esimerkiksi 
alusten välisten lastinsiirtojen ja polttoainetankkaus-
ten valvontaa merellä, sekä alusjätteiden satamaan 
jättämisen valvontaa huvi- ja kalastusalusten osal-
ta. Laki sisältää säännökset myös hallinnollisen öl-
jypäästömaksun laajentamisesta merialueelta sisä-

vesialueelle. Sisävesialueilla valvontaa suorittaisi 
poliisi, ja Rajavartiolaitos määräisi maksun poliisin 
esityksestä. Hankkeen toisen vaiheen valmistelu 
tehdään vuosina 2021-2022. Toisen vaiheen suunni-
telmiin sisältyy mm. hallinnollisen rikkipäästömaksun 
säätäminen. Maksun määräisi Rajavartiolaitos Trafi-
comin esityksestä.

Heinäkuussa on määrä astua voimaan myös joukko 
vesiliikennelain muutoksia. Lakimuutokset liittyvät 
pääosin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teh-
täväkenttään.

Seuraava huomattava YVT-toimialaa sivuava lainsää-
däntöhanke on pelastuslain kokonaisuudistus, jonka 
säädösvalmistelu käynnistyy syksyllä 2021. Esiselvit-
yshanke on parhaillaan lausuntokierroksella.

YVT-toimialaan liittyvät  
lainsäädäntöhankkeet etenevät

Rajavartiolaitoksella on käynnissä kolme YVT-toimi-
alan kehittämiseen tähtäävää projektia. OILART-han-
ke rakentaa pitkäkestoisen öljyntorjuntaoperaation 
johtamisohjetta. OILSAREX kehittää työkaluja me-
rellisen harjoitustoiminnan suunnitteluun, toteutuk-
seen, ja arviointiin. ALUSKETO vuorostaan kartoittaa 
kemikaalionnettomuuksiin liittyviä suorituskykyjä ja 
jatkokehityskohteita.

Elokuussa Kotkassa järjestettävä Balex Delta on en-
simmäinen mittava kansainvälinen harjoitus, jonka 
suunnittelussa projektit ovat olleet mukana alus-
ta saakka. Suomenlahden merivartioston johtama 
ja toteuttama harjoitus on oivallinen tilaisuus testa-
ta hankkeiden kehittämiä toimintatapoja. Kerta on 
myös ensimmäinen, kun tämän kokoluokan suoma-
laisessa harjoituksessa harjoitellaan toimintaa ke-
mikaalionnettomuudessa, yhdessä kansainvälisten 
alusyksiköiden kanssa. ”Oppimista tapahtuu ja kehi-
tettävää löytyy, kun samoissa harjoituksissa on muka-
na useampia operaatiokokonaisuuden osa-alueita, 
sen sijaan että kutakin sektoria tai osiota harjoitel-

taisiin erikseen”, kertoo rajavartioylitarkastaja Pertti 
Normia.

Merelliset kehityshankkeet tuottavat työkaluja 
YVT-toiminnan ja meripelastuksen käyttöön – sekä 
harjoitusten että todellisten tilanteiden varalle. Esi-
merkiksi OILART-projektin tärkein lopputuote on ko-
timainen öljyntorjuntaoperaation johtamisohje, joka 
on määrä saattaa kansiin syksyn 2021 aikana. 

Hankkeiden työskentelytavassa on pyritty korosta-
maan vuorovaikutteisuutta ja testaamista. YVT-teh-
tävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää 
monipuolista asiantuntijuutta, joten myös projekti-
työskentelyyn on osallistettu asiantuntijoita sekä Ra-
javartiolaitoksen eri osista, että muista viranomaisis-
ta.

OILART ja OILSAREX -projektit saavat rahoituksensa 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, sekä Ulko-
ministeriön hallinnoimista IBA-määrärahoista. ALUS-
KETO-hanke on omarahoitteinen.

Merelliset kehityshankkeet – tuore 
öljyntorjuntaoperaation johtamisohje 
valmistuu syksyllä

Rajavartiolaitoksen on määrä uusia sekä valvonta-
lentokoneensa, että kaksi vartiolaivoistaan vuoteen 
2025 mennessä. Molemmat hankinnat ovat tarpeel-
lisia ympäristövahinkojen torjuntakyvyn ylläpidon 
kannalta. Samalla hankkeet tarjoavat tilaisuuden ke-
hittää torjuntakykyä entisestään, ja huomioida aiem-
paa paremmin nykyisen ja tulevan toimintaympäris-
tön vaatimukset.

Vartiolaiva 2025 -hanke korvaa vuosina 1986 ja 1987 
käyttöönotetut Tursaan ja Uiskoon uusilla monitoimi-
laivoilla. Hankinnan myötä Rajavartiolaitoksen alus-
ten yhteenlaskettu öljynkeräyskapasiteetti tulee yli 
kaksinkertaistumaan. Myös keräyskyky aallokossa 
paranee huomattavasti. Tulevaisuudessa kaikki lai-
valuokan aluksemme kykenevät toimimaan kemi-

kaalivaarallisella alueella. Myös muiden viranomais-
ten on entistä helpompaa tukeutua aluksiin.

MVX-hankkeen tavoitteena on vuorostaan hankkia 
korvaajat Dornier 228 -valvontalentokoneille. Mini-
mivaatimuksena on varmistaa vastaavat kyvyt kuin 
aiemmissakin koneissa. Lisätavoitteena on mahdol-
lisuuksien mukaan kasvattaa koneiden toiminta-ai-
kaa, kuljetuskykyä, sekä sisällyttää koneiden va-
rustukseen sidosryhmiemme tukemiseen tarvittavia 
sensoreita.

Vartiolaivojen hankinnalle on saatu tilausvaltuus, ja 
telakan kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Valvon-
talentokoneiden osalta tilausvaltuutta vielä odotel-
laan. Sidosryhmiä ja yhteistyötahoja on kuultu mo-
lempien tarjouspyyntöjen valmistelussa.

Rajavartiolaitos uusii keskeistä 
ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvää  
kalustoa lähivuosina

Merellisten ympäristövahinkojen torjunnan johtovas-
tuun siirtyessä Rajavartiolaitokselle 2019, siirtyi myös 
vastuu kansainväliseen torjuntayhteistyöhön osallis-
tumisesta.

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio 
HELCOM on keskeinen kansainvälisen yhteistyön 
toimeenpanija. Komissio hyväksyi maaliskuussa uu-
det toimintamanuaalit koskien öljyntorjuntayhteis-
työn periaatteita, sekä vaarallisten ja haitallisten 
kemikaalien torjuntaa. HELCOM-torjuntayhteistyön 
seuraavat merkittävät ponnistukset ovat koko Itä-
meren alueen käsittävä ympäristövahinkojen riski-
kartoitushankkeen määrittely, sekä uusi harjoitus- ja 

evaluointikonsepti, jonka kehittämistä jatketaan elo-
kuussa järjestettävän Balex Delta -harjoituksen ko-
kemusten pohjalta.

Itämeren pilaantumisen torjuntaa käsittelevän Köö-
penhaminan sopimuksen solmimisesta tulee ku-
luneeksi 50 vuotta. Sopimuksen piirissä tehtävä 
yhteistyö on edelleen aktiivista. Hiljattain on mm. 
käynnistetty hanke, jossa luodaan yhteinen protokol-
la öljynimeytyspuomien tehokkuuden testaamiseen. 
Sopimuksen alainen juristiryhmä selvittää oikeudelli-
sia kehyksiä useiden YVT-toimintakenttää sivuavien 
kysymysten suhteen – esimerkiksi korvauksiin ja 
alusten väliseen lastinsiirtoon liittyen.

Pandemia ei ole lamauttanut kansainvälistä 
torjuntayhteistyötä 
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RAJAVARTIOLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNNAN UUTISKATSAUS — 2/2021
Tämä on Rajavartiolaitoksen Meriturvallisuusyksikön julkaisema uutiskirje. Rajavartiolaitos on vuodesta 2019 
alkaen vastannut ympäristövahinkojen torjunnasta avomerialueilla. Tätä työtä ei tehdä yksin, vaan tiiviissä 
yhteistyössä useiden toimijoiden kesken. Tämän kirjeen tarkoituksena on viestiä niistä toimenpiteistä ja hank-
keista, joita teemme merellisten ympäristövahinkojen torjunnan kehittämiseksi Suomessa.

Rajavartiolaitos on tehnyt sopimukset kahden yksi-
tyisomisteisen aluksen käytöstä alusöljyvahinkojen 
torjuntapalvelujen tuottamiseen. Alukset ovat Me-
renkurkun alueella toimiva Linja (Meritaito Oy), sekä 
Perämerellä toimiva Aalto (Kuljetus-Savolainen Oy). 
Molemmat alukset aloittivat toimintansa toukokuus-
sa, ja niiden sopimuskaudet ulottuvat vuoteen 2026 
saakka.

Suomen öljyntorjuntakykyisten alusten valmiuspoo-
liin kuuluu jo ennestään kolme yksityisessä omis-
tuksessa olevaa sopimusalusta Hiittisten, Kotkan ja 
Loviisan seuduilla. Kaikki alukset on varustettu öl-
jyntorjuntalaitteistoin. Ne ovat ympärivuorokautises-
sa valmiudessa suurimman osan vuodesta, valmiina 
osallistumaan öljyvahinkojen torjuntaan tarvittaessa. 
Osana valmiuden ylläpitoa alukset miehistöineen ot-
tavat myös osaa viranomaisten harjoitustoimintaan.

Öljyntorjunta-alusten valmiuspooli täydentyy 
Perämeren ja Merenkurkun alueella

LUE EDUSKUNNAN SIVUILTA LISÄÄ MERENKULUN YMPÄRISTÖNSUOJELULAISTA

LUE EDUSKUNNAN SIVUILTA LISÄÄ VESILIIKENNELAISTA

LUE LISÄÄ MERELLISISTÄ KEHITYSHANKKEISTA

LUE LISÄÄ VARTIOLAIVA 2025 -HANKKEESTA

LUE LISÄÄ MVX-LENTOKONEHANKKEESTA

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_71+2021.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_54+2021.aspx
https://raja.fi/-/rajavartiolaitoksen-merelliset-kehitysprojektit-tuottavat-tyokaluja-operaatioiden-suunnitteluun-ja-johtamiseen
https://raja.fi/vartiolaivojen-hankinnat
https://raja.fi/valvontalentokoneet-korvattava

