
ÖLJY-

ONNETTOMUUS 

SAARISTOMERELLÄ



Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Mitä öljyonnettomuuden jälkeen tapahtuu?

• Aluksella on velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta 

onnettomuudesta ja vuodosta 

• Meripelastuslohkokeskus / VTS-keskus ilmoittaa asiasta 

eteenpäin torjuntaviranomaisille

• Ensisijaisena tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä

• Samanaikaisesti aloitetaan torjuntatöiden valmistelu ja tehdään 

tarvittaessa myös kansainväliset hälytykset 

• Tavoitteena kerätä mahdollisimman paljon öljyä aluksesta tai sen 

ympäriltä ja rajoittaa öljyn eteneminen
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Mitä öljyonnettomuuden jälkeen tapahtuu?

• Rantatorjunta ja rantojen puhdistus saattaa osittain tapahtua 

rinnakkain avomeritorjunnan kanssa

• Rantojen puhdistuksessa saattaa kestää päiviä tai viikkoja ennen 

kuin esim. vapaaehtoisia hälytetään

• WWF saattaa saada hälytyksen/tiedon onnettomuudesta 

viranomaisilta tai medialta jo ennen virallista avunpyyntöä

• Tiedotetaan verkkosivuilla/ennakkohälytyksellä

• Käydään paikan päällä katsastamassa tilanne
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Onnettomuus! Miten toimitaan?

• Perjantai 23.10. klo 13.20 kaksi alusta (öljytankkeri ja rahtialus) 

törmäävät yhteen 

• Tankkerin rahtina on 100 000 tonnia

raakaöljyä, 15 000 on vaarassa 

valua mereen/on jo valunut.

• Viranomaiset aloittavat heti pelastus-

ja torjuntatöiden valmistelut

• WWF saa hälytyksen klo 18.30
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Onnettomuus! Miten toimitaan?

• 23.10. klo 19.30 WWF:n verkkosivuilla on onnettomuussivusto esillä 

• Vapaaehtoisille on lähtenyt samanaikaisesti valmiuspyyntö teksti-

viestinä:

• ”Öljyonnettomuus tapahtunut Saaristomerellä.

Käy WWF:n verkkosivuilla tai lue sähköpostisi.

WWF”

• 23.10. – 26.10. Valmistelua

• Yhteydenpito viranomaisiin

• Onnettomuussivuston ylläpito

• Tulevien töiden valmistelu
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Onnettomuus! Miten toimitaan?

• 24.10. WWF lähettää hälytysviestin (tekstiviesti ja s-posti)

• ”Öljyonnettomuuden jälkien siivoamiseen tarvitaan runsaasti 

vapaaehtoisia. Käy sivuilla www.wwf.fi/xxxxx ilmoittautumassa”

• Ensin paikalle otetaan pienempi joukko jotta saadaan työt 

aloitettua

• Vain koulutettuja/ryhmänjohtajia?

• Lähialueen vapaaehtoisia?

• Vapaaehtoisia joilla on tiettyjä erikoistaitoja?
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Kun olet ilmoittautunut

• Kun olet ilmoittautunut, saat s-postilla tietoa kuljetuksista, 

tapaamispaikoista ja majoituksesta.

• Sinulle lähetetään myös lista niistä tarvikkeista jotka sinun tulisi 

tuoda mukaan (vaatetus, lääkitys, muonitus, makuupussi jne.)

• Tarpeen vaatiessa järjestämme kimppakyytejä tai 

yhteiskuljetuksen
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Saapuminen

• Saapuessaan kokoontumispaikalle, kaikkien vapaaehtoisten tulee 

ilmoittautua ja allekirjoittaa rekisteröintilomake sekä lukea 

työturvallisuusohjeet

• Tämän jälkeen vapaaehtoisille järjestetään tiedottamistilaisuus 

jossa käydään läpi onnettomuuden 

kulkua ja WWF:n roolia

• Jaetaan ryhmät ja joukkueet sekä 

näiden johtajat
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Tiedotustilaisuus vapaaehtoisille: onnettomuuden 

kuvaus

• Tankkeri (100 000 tonnia) on törmännyt 

rahtialukseen. 

• Tankkerin yksi tankki on vahingoittunut 

törmäyksessä. Tämän seurauksena  mereen 

on vuotanut 15 000 tonnia raakaöljyä

• Suomen öljyntorjunta-alukset ovat tällä hetkellä 

keräämässä öljyä ja viranomaiset ovat 

lähettäneet avunpyynnöt myös  

naapurivaltioille.
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Tiedotustilaisuus vapaaehtoisille: onnettomuuden 

kuvaus

• WWF sai hälytyksen 23.10. klo 18.00. Suomen avomerialukset olivat 

jo päivällä onnettomuuspaikalla ja torjunta-alukset ovat keränneet  

talteen useita tuhansia tonneja öljyä 

• Tuuli ja virtaukset  ovat työntäneet öljyä läheisille rannoille: 

pelastuslaitoksen kanssa on sovittu rantakohteesta jota lähdemme 

huomenna puhdistamaan.

• Öljyyntyneitä lintuja on havaittu arviolta 100-200 yksilöä. SYKE 

selvittää mahdollisuuksia lintujen kiinniottamiseen. Korkeasaaren 

luonnonvaraisten eläinten hoitola on valmiudessa.  
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Töiden aloittaminen

• Joka aamu ennen töiden aloittamista pidetään aloituskokous (aika  

ja paikka määritetään tapauskohtaisesti)

• Tarkistetaan että kaikki ryhmäläiset ovat paikalla

• Joukkueenjohtajille ja ryhmänjohtajille annetaan 

tarkemmat ohjeet päivän työtehtävistä

• Sovitaan kulkureiteistä ja -tavoista

• Jaetaan RJ:lle ja JJ:lle tarvittavat kirjaamislomakkeet 

ja muistilistat, ÖT-oppaat sekä yhteystiedot

• Keskustellaan ajankohtaisista torjuntatoimenpiteistä

ja mahdollisesti töissä huomioitavista seikoista
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Lohkot ja kaistaleet

• Tänään töissä kolme ryhmää

kolmella kaistaleella

• Ruissalo_1_1

• Ruissalo_1_2

• Ruissalo_1_3

• Ryhmänjohtaja jakaa kaistaleen

tarvittaessa pienempiin osiin

• Harjoitusteknisistä syistä 

aloitamme uimarannan kohdalta

10.11.2015



Työn aloittaminen

• Ennen työn aloittamista, vapaaehtoisille jaetaan kaikki tarvittavat 

varusteet. 

• RJ tarkistaa että ryhmällä ja sen jäsenillä on kaikki tarvittava 

mukana ennen rantaan siirtymistä

• Hän myös kirjaa kaikki ryhmän jäsenet ennen toimintapaikalle 

menoa. 

• Ryhmä kulkee omalle kaistaleelleen YHDESSÄ. 

• Ennen puhdistuksen aloittamista, RJ jakaa tehtävät, määrää 

puhdistautumispisteen sijainnin ja ryhmä merkitsee puhtaan ja 

likaisen alueen
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Mitä öljyonnettomuuden jälkeen 

tapahtuu?

Työnteko

• Ryhmänjohtaja ohjaa ja neuvoo, MUTTA EI ITSE OSALLISTU 

TYÖHÖN!

• Tärkeää on kokonaiskuvan säilyttäminen

• Hätätilanteissa tai ollessasi epävarma, ota aina yhteyttä 

joukkueenjohtajaan joka neuvoo tai välittää tiedon WWF:n edustajalle

• Tärkeintä muistaa:

• TYÖTURVALLISUUS (SUOJAVARUSTEET)

• JAKSAMINEN (TAUOT JA TYÖTEHTÄVÄT)

• YMPÄRISTÖ (ÖLJYN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN)
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Työn lopettaminen

• Päivä loppuu 8 tunnin työvuoton päätyttyä huolimatta siitä miten 

paljon öljyä rannalla on jäljellä

• Viranomaiset määrittävät milloin ranta on riittävän puhdas

• Ryhmän jäsenet poistavat likaiset varusteet, lajittelevat ne ja 

puhdistavat uudelleenkäytettävät

• Työkentältä poistutaan yhdessä, ja kokoontumispisteessä RJ 

kirjaa jälleen kaikki ryhmän jäsenet alueelta poistuneina. 

• Jokaisen päivän päätteeksi pidetään arviointitilaisuus johon kaikki 

vapaaehtoiset osallistuvat

• Tarvittaessa myös erillisiä RJ/JJ tilaisuuksia 
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Hyvä pitää mielessä

• Kysy, kysy, kysy. Kukaan ei oleta että teillä olisi 

kaikki vastaukset ja mikään kysymys ei ole 

tyhmä kysymys

• Vaikka olet vastuussa ryhmän työskentelystä, 

et ole vastuussa ryhmäläisten teoista. Kaikki 

ongelmatilanteet kannattaa selvittää heti JJ:n ja 

WWF:n edustajan kanssa. 

• Kaikki ei heti toimi!

• JJ:lle ja WWF:n edustajalle kannattaa rohkeasti 

antaa palautetta, mutta muista että listalla on 

monta muutakin huomiota vaativaa asiaa
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1600 työtuntia 

öljyntorjuntaa –

kokemukset ja 

kehittämistarpeet 

Teemu Niinimäki, WWF
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Joukkojen toiminta onnettomuustilanteessa 

10.11.2015

Kuvat: WWF Suomi



RAAHE – onnettomuuslogi:

• WWF:lle hälytys Vapepan päivystäjältä onnettomuudesta 

sunnuntaina 1.6. klo. 17.00: Raahessa öljyonnettomuus ja 

seuraavaksi aamuksi tarvetta 30 vapaaehtoiselle 

rantaöljyntorjuntaan. Kokoontuminen Raahen pelastuslaitoksella 

klo 9.00. Viranomaisilta saatujen tietojen mukaan joukkoja ei 

maanantain jälkeen tarvita.  

• Joukot hälytettiin klo 19.30. Porukka saatiin kasaan kolmessa 

tunnissa. WWF:n kenttäkoordinaattori ja tiedottajat lähtevät myös 

Raaheen. 

• Lintutilannetta päivitettiin Syken kanssa. Paikalliselta 

lintuharrastajalta tietoja kymmenistä öljyyntyneistä linnuista. 
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Maanantai 2.6.2014 

• Joukot torjuntatöissä. WWF:n lisäksi 

paikalla MPK:n ja Vapepan vapaaehtoisia. 

• Öljyä rannoilla on vähän, mutta erittäin 

hankalasti poistettavaa. Ohut kerros 

raskasta polttoöljyä kivien ja hiekan 

päällä. Öljyyntynyttä jätettä syntyy paljon.

• Muutamia kuolleita lintuja löytyy rantoja 

puhdistettaessa. 

• Pelastuslaitokselta tieto, että 

vapaaehtoisia tarvitaan seuraavana 

päivänä. 
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JÄLKEEN!
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Raahe onnettomuuslogi 3.-8.6.2014 

• Onnettomuuden torjuntatyöt jatkuvat koko viikon. 

• Vapaaehtoisia tulee paikalle ympäri Suomen. 

• Operaation aikana WWF:n vapaaehtoisia oli paikalla noin 100 

henkeä ja pelkästään Vesimatalan saarelta vapaaehtoiset 

keräsivät yli 200 säkillistä öljyyntynyttä maa- ja kiviainesta. 

• Öljyyntyneitä lintuja havaittiin Ely-keskuksen tietojen mukaan noin 

60-70 yksilöä.

• Suurin osa linnuista niin lievästi öljyyntyneitä, että niiden 

kiinniottaminen ei mahdollista.  
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Öljyyntyneitä harmaalokin 

poikasia löydettiin. 
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Poikasia hoidettiin tarpeen 

mukaan. 
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Keräysmenetelmät kehittyivät 

viikon kuluessa: 

- keräysvälineet 

- puomit

- keräyssäkit

- imeytysmatot
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Myös huolto ja 

kuljetukset hoituivat 

hienosti. 
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SUURIN ÖLJYNTORJUNTAOPERAATIO 

30 VUOTEEN, MITÄ OPITTIIN? 
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WWF:n sisäiset kehittämistarpeet

• Tunnettavuus pelastusviranomaisten keskuudessa. 

• Vapaaehtoisten rekrytointiin sujuvuutta.

• Vapaaehtoisille selkeämpi ohjeistus mukaan otettavista 

varusteista, sekä lyhyt kuvaus operaatiosta ja vapaaehtoisten 

töistä.

• Riittävästi WWF:n kenttähenkilöstöä koko ajan 

onnettomuuspaikalle.

• Vapaaehtoisille enemmän vastuuta - koulutuksen syventäminen ja 

tehostaminen.

• Vapaaehtoisilta kerättävä palaute.

• Yhteistyö ja tiedonkulku muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 
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Kehittämistarpeet yleisesti

• Tiedonkulku viranomaisten ja järjestöjen välillä. Säännölliset 

infotilaisuudet tarpeen.

• Järjestöjen edustaja mukaan torjuntaoperaation johdon 

kokouksiin. 

• Huolto toimi hyvin, mutta pidemmässä operaatiossa varmasti 

raskasta – vapaaehtoistyövoimaa tarvitaan myös huoltoon.

• Vapaaehtoisten majoittaminen pitkäkestoisessa operaatiossa. 

• Öljyyntyneiden lintujen hoito jätettiin operaatiossa käytännössä 

tekemättä – valmiudet tähän olisi ollut olemassa. 

• Mitkä ovat viranomaisten ja järjestöjen resurssit toimia jos 

operaatio pitkittyy? 

10.11.2015



Esityksen kuvat © 2011, WWF.

Kiitos! Kysymyksiä?


