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ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAA SÄÄTELEVÄ 

LAINSÄÄDÄNTÖ 

• ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI 
29.12.2009/1673 

• Öljysuojarahastolaki 
 (Laki öljysuojarahastosta, 30.12.2004/1406) 

 

 Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta, 30.12. 2004/1409 

 Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta (valmisteilla) 

 



ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI 

Soveltamisala 

• Maa-alueella tapahtuvien öljyvahinkojen torjunta 

• Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä aluksista 
aiheutuvien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta 

• Torjuntaan varautuminen 

• Vahinkojen seurausten korjaaminen 
 



ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI 

 Keskeiset muutokset 

• Toimijoiden rooleja täsmennetty 

• Säädökset torjuntakustannusten maksamisesta, 

korvauksista torjuntaan osallistuneille sekä 

torjuntatoimessa tapahtuneen tapaturman 

korvaamisesta. 
 



ÖLJYVAHINKOLAISÄÄDÄNNÖN MUKAISET 

TORJUNTAVIRANOMAISET 

MAAÖLJYVAHINGOT 

• alueen pelastustoimen pelastusviranomainen  

• torjuntatyötä johtava pelastustoiminnan johtaja 

• kunta jälkitorjunnassa 

• ELY-keskus 

 

ALUSÖLJYVAHINGOT 

• Suomen ympäristökeskus 

• Suomen ympäristökeskuksen asettama torjuntatöiden johtaja 

• pelastustoimen alueen pelastusviranomainen ja alusöljyvahinkojen torjuntatyön 

johtajana toimiva pelastustoiminnan johtaja 

• Liikenteen turvallisuusvirasto, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos ryhdyttyään 

alusöljyvahingon torjuntaan 

• kunta jälkitorjunnassa 

• ELY-keskus 



ÖLJYVAHINKOLAISÄÄDÄNNÖN MUKAISET 

TORJUNTAVIRANOMAISET 

ALUSKEMIKAALIVAHINGOT 

• Suomen ympäristökeskus 

• Suomen ympäristökeskuksen asettama torjuntatöiden johtaja 

• Liikenteen turvallisuusvirasto, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos ryhdyttyään 

aluskemikaalivahingon torjuntaan 

 



VIRANOMAISET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 

• Ympäristöministeriö 

• Yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen 

 

• Suomen ympäristökeskus 

• Valtakunnallinen koulutus- ja kehittämistehtävä 

• Alusöljyvahinkojen torjuntavastuu Suomen vesialueella aavalla selällä tai 

talousvyöhykkeellä 

• Voi ottaa torjuntavastuun suurissa, pitkäkestoisissa tai useamman pelastustoimen 

alueen kattavissa vahingoissa 

• Aluskemikaalivahingon torjuntavastuu 

 



VIRANOMAISET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

• Öljyvahinkojen torjunnan järjestämisen ohjaus ja valvonta toimialueella 

• Pelastustoimen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmien vahvistaminen 

• Asiantuntija-apu muille torjuntaviranomaisille öljyvahingoissa ja 

aluskemikaalivahingoissa  

 

• Alueen pelastustoimi 

• Vastaa maa-alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnasta alueellaan 

• Osallistuu pyydettäessä aluskemikaalivahinkojen torjuntaan 

 

• Muut torjuntaan osallistuvat viranomaiset 
• Liikenteen turvallisuusvirasto, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos (merialueella) 

 

 

 



VIRANOMAISET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 

• Kunta 

• Vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan 

• Kunnan viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen 

torjuntaan 

 

• Virka-apuviranomaiset 

• Kaikki valtion viranomaiset 

• Luotsausliikelaitos 

 

 

 



MUUT  TOIMIJAT  ÖLJYVAHINGOISSA 

• Vahingon aiheuttaja ja vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiö 

• Urakoitsijat, asiantuntijakonsultit, vahinkojen torjuntaan 
erikoistuneet yksityiset yritykset 

• Vapaaehtoiset 

• Meritaito Oy:n öljyntorjunta-alukset 

• Hinaajat ja tankkerit  

 



Ympäristöviranomaisen rooli 

öljyvahinkojen torjunnassa  

 

 Ympäristöministeriö 
 - Ylin johto ja valvonta 

 Suomen ympäristökeskus 
 - Avomeritorjunnan ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan 

johtovastuu 
 - Kehittämistehtävät ja kansainvälinen yhteistyö 
 - Valtion kalustohankinnat 

 Alueellinen ELY-keskus 
 - Valvoo öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä alueellaan ja 

osallistuu tarvittaessa torjuntaan 



Ympäristöviranomaisen rooli 

öljyvahinkojen torjunnassa  
 ELY-KESKUKSEN ROOLI TYYPILLISESSÄ ÖLJYVAHINKOTAPAUKSESSA 
 

 Ilmoitus ELY-keskukselle öljyvahingosta tyypillisesti pelastuslaitokselta tai SYKE:n 

päivystäjältä 

 

 ELY-keskuksen öljyntorjunnan vastuuhenkilö ottaa vastaan ilmoituksen ja kokoaa 

vahinkoilmoituksen saatuaan Ely-keskuksen asiantuntijoista tapauskohtaisen harkinnan 

mukaan sopivat henkilöt, joiden asiantuntemusta hyödynnetään torjuntatöissä.  
 

Tyypillisesti öljyvahinkojen torjuntatöissä voidaan hyödyntää ELY-keskuksen tietoja  
- Pohja- ja pintavesistä 
- Vahinkopaikan luonnonolosuhteista  
- Tärkeistä suojattavista luontokohteista   

 

 Tiedot välitetään torjuntaorganisaatiolle tapauksesta riippuen puhelimitse, sähköisten 
viestimien avulla tai ELY:n paikan päälle lähettämän asiantuntijan välityksellä. 
 

 Toteutetaan välittömät torjuntatoimenpiteet pelastuslaitoksen johdolla 
 

 Toteutetaan tarvittavat jälkitorjuntatoimenpiteet pelastuslaitoksen tai ao. kunnan johdolla.   
 

 Torjuntatöiden johtaja kuulee tarvittaessa ELY-keskusta päättäessään torjuntatöiden 
lopettamisesta 
 



Ympäristöviranomaisen rooli 

öljyvahinkojen torjunnassa  

 

 ELY-KESKUKSEN ROOLI ÖLJYVAHINKOTAPAUKSISSA 
 

 Vahinkojen jälkitorjunta on tyypillisesti luonteeltaan pilaantuneen maaperän sekä pohja- 
tai pintaveden puhdistamista. ELY-keskus tukee asiantuntemuksellaan 
torjuntaorganisaatiota puhdistamiseen liittyen. 
 

 Suuressa merialueella tapahtuvassa öljyonnettomuudessa ELY-keskus osallistuu 
asiantuntijana perustettavaan öljyntorjunnan johtoryhmään.   
 

 ELY-keskus asettaa tietyissä tapauksissa öljyvahingon mm. korvauskysymysten 
selvittämiseksi katselmuslautakunnan . 

 



Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta 

merialueilla 

 

 
 
  
  



Viranomaisyhteistyö  

 

 SUUNNITELMAT JA SOPIMUKSET 
 - Saaristomeren alueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen 

torjunnan yhteistoimintasuunnitelma (ELY-keskus) 
 
 - Yhteistoimintasopimukset rajavartiolaitoksen, merivoimien ja  

Meritaito Oy:n kanssa öljyntorjunta-alusten ja muun kaluston 
käytöstä (SYKE) 

 
 - Kansainväliset sopimukset: Helsingin sopimus, Kööpenhaminan 

sopimus, kahdenväliset sopimukset Viron ja Venäjän kanssa, 
MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) 

 

 - Itämeren suojeluohjelma 
 ”Öljyntorjuntavalmiuden parantamiseksi itäiselle Suomenlahdelle hankitaan uutta öljyntorjuntakapasiteettia.”  

   



Mikä on öljysuojarahasto 

 Valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto 

 Ympäristöministeriön hoidossa 

 Varainkäytöstä päättää VN:n kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan nimeämä hallitus (1+6) 

 Pj puolueeton, edustajat SM, VM, YM, kunnat, 

öljyala, ympäristönsuojelujärjestöt 

 Laki öljysuojarahastosta 1406/2004 

 VN asetus öljysuojarahastosta 1409/2004 

 

 



Öljysuojarahaston 

korvausjärjestelmä 
 Lakisääteiset korvaukset 

– korvaukset öljyvahingoista ja niiden 

torjumisesta 

– korvaukset kalustohankinnoista ja torjunta-

valmiuden ylläpidosta pelastuslaitoksille  

 Harkinnanvaraiset korvaukset 

– valtion kalustohankinnat ja valmiuden ylläpito 

– maaperän ja pohjaveden puhdistaminen 

 

 



Korvattavat öljyvahingon 

kustannukset  
 torjuntatoimet merellä ja rannoilla 

 toimenpiteet vahingon estämiseksi ja 
rajoittamiseksi 

 omaisuudelle aiheutunut vahinko ja siihen 
liittyvä ansionmenetys 

 öljyisen vahinkojätteen käsittely 

 ympäristön ennallistaminen 

 



YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTAVALMIUS 

 

 
 

     

Torjuntatyö 

- Mereen joutunut öljy pyritään 
mahdollisimman nopeasti rajaamaan 
puomein ja keräämään talteen ennen sen 
ajautumista rantaan (mekaaniset 
torjuntakeinot) 

- Toimiva yhteistyö torjuntaviranomaisten 
kesken on edellytys onnistuneille 
torjuntatoimenpiteille (öljyntorjunnan 
johtoryhmä, harjoitukset) 

 



YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTAVALMIUS 

 

KERÄYSKALUSTO 

 

 

     

ALUKSEN

NIMI

OMISTAJA PITUUS

[m]

LEVEYS

[m]

PYYHKÄISY-

LEVEYS

[m]

TANKKI-

TILAVUUS

[m³]

PYYHKÄISY 

ALA

[km2/ 12h]

KERUU-

KAPASITEETTI

[m³/h]

HARJOJEN MAKSIMI

NOSTOKAPASITEETTI

[m³/h]

Halli MV 60,5 12,4 40 1400 0,9 74,08 450

Hylje MV 54,1 12,5 35 800 0,8 64,82 400

Merikarhu RVL 58 11 32 40 0,7 59,26 378

Tursas* RVL 61,3 10,2 30 100 0,7 55,56 300

Uisko* RVL 61,3 10,2 30 100 0,7 55,56 300

Oili I VLL 24,5 6,6 21 80 0,5 38,89 250

Oili II VLL 24,5 6,6 21 80 0,5 38,89 250

Oili III VLL 24,5 6,6 21 80 0,5 38,89 250

Oili IV VLL 19 6,5 19 30 0,4 35,19 250

Kummeli VLL 28,2 7,9 24,9 70 0,6 46,11 250

Sektori VLL 32,7 7,9 24,9 108 0,6 46,11 250

Linja VLL 35,5 9,2 23 77,4 0,5 42,60 278

Letto VLL 42,7 12,6 30 42,7 0,7 55,56 306

Svärtan ÅLS 24 6,6 21 52 0,5 38,89 250

Seili VLL 50,5 12,2 30 196 0,7 55,56 300

YHTEENSÄ 3256 9,0 746 4461



YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTAVALMIUS 

 

KERÄYSKALUSTO 

 

 

     

Monitoimialus Louhi, tankkikapasiteetti 1200 m3 öljyä ja 200 m3 

kemikaaleja 



YMPÄRISTÖVAHINKOJEN 

TORJUNTAVALMIUS 

 

 
 

     

Satakunnan ja Varsinais-Suomen 
pelastuslaitosten kalusto 

 Öljyntorjuntaveneet 30 kpl 

 Meripuomia 3 km 

 Öljypuomia 9 km 

 Lisäksi pienempää venekalustoa, 
keräilykalustoa, imeytysaineita jne. 



 

 
 
  
  



 

 
 
  
  



 

 
 
  
  



 

 
 
  
  

Öljyvahingot  Satakunnan alueella 2008 



 

 Satakunnan alueella keskimäärin 110 öljyvahinkoa vuodessa 
 Varsinais-Suomen alueella keskimäärin 165 öljyvahinkoa vuodessa 

 
 Suurin osa pieniä maa-alueiden öljyvahinkoja 

 
 Vahinkojen lukumäärässä lievä kasvutrendi 

 
 Merkittäviä öljyvahinkoja, joissa olisi jouduttu laajempiin rantojen 

puhdistusoperaatioihin, ei ole lähivuosina tapahtunut 
 

 
  
  

Öljyvahingot Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella 

1996- 2008 



 

 Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin 
rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille 

 Suunniteltu aloitettavaksi Varsinais-Suomen maakunnan alueella 
vuoden 2012 alkupuolella 

 Hankkeen vetäjänä Turun AMK 
 

 Keskeisenä asiana ranta-alueilta kerätyn öljyn logistiikka 
  
  

SÖKÖ-HANKE 


