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Viite: Kuulemispyyntö merialueen ympäristöonnettomuuksien torjunnan operatiivisen johtovastuun 

siirtoa selvittäneen työryhmän loppuraportista (YM020:00/2015) 

 

Asia: WWF Suomen lausunto 

 

 

WWF Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF perusti vuonna 2003 vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot, joihin on tähän päivään mennessä 

liittynyt noin 8 000 vapaaehtoista. Olemme lähes 14 vuoden aikana kouluttaneet yli 2 000 vapaaehtoista 

rantojen puhdistustehtäviin ja öljyyntyneiden eläinten hoitotehtäviin, ja samalla olemme tehneet 

tiiviisti ja hyvässä hengessä yhteistyötä eri öljyntorjuntaviranomaisten kuten ympäristöministeriön, 

Suomen ympäristökeskuksen, alueellisten pelastuslaitosten ja rajavartiolaitoksen, sekä muiden 

vapaaehtoistoimijoiden kanssa.  

 

WWF pitää tärkeänä että öljyntorjuntavalmiutta kehitetään jatkuvasti ja että torjuntaorganisaation 

toimivuutta, kustannustehokkuutta ja osaamista tarkastellaan säännöllisesti. Suomen 

öljyntorjuntavalmius on kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla. Yhteistyö viranomaisten ja 

vapaaehtoistoimijoiden välillä on sujuvaa, tutkimustietoa tuotetaan paljon, ja öljyntorjuntaosaamista 

viedään myös maailmalle. Erilaisten hankkeiden kautta on vuosien saatossa tuotettu tärkeää tietoa 

öljyonnettomuuksien aiheuttamista riskeistä luontoarvoille ja uhanalaisille lajeille, ja selvitetty miten 

avomeri- ja rantatorjunnassa voidaan vähentää ympäristölle aiheutuvaa haittaaa. Tutkimustyö on 

kohdennettu juuri oikeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin koska sekä öljyntorjunnan substanssiosaaminen 

että öljyntorjuntaan liittyvä tutkimustoiminta ovat keskittyneet Suomen ympäristökeskukseen. 

 

Koska ympäristöministeriö ja ministeriön hallinnonalan alainen Suomen ympäristökeskus ovat vastuussa 

öljyntorjunnan valvonnasta, kehittämisestä ja operatiivisesta johtamisesta, on öljyn 

ympäristövaikutusten selvittäminen ja ympäristöhaittojen minimoiminen priorisoitu toiminnassa 

korkealle ja ympäristötietoa on otettu huomioon öljyntorjunnan suunnittelussa ja sen toteuttamisessa. 

Myös öljyntorjunnan jälkeistä ympäristöseurantaa on suunniteltu.  

 

Suomen ympäristökeskukseen on keskittynyt sekä pitkäaikainen öljyntorjuntaosaaminen että laaja 

ympäristötietopohja johon öljyntorjunnan kehittämisen ja toteuttamisen tulisi perustua (kuten tieto 

vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta, uhanalaisten lajien esiintymisestä sekä tärkeistä 

lintualueista). 

 



 

 

Ympäristöhallinnon vahvan öljyntorjuntaroolin ansiosta Suomessa on tehty selvityksiä lajien ja 

luontotyyppien huomioon ottamisesta öljyntorjunnassa ja sen suunnittelussa, ja Suomi on myös yksi 

harvoista Itämeren valtioista, joilla on toimintasuunnitelma öljyyntyneiden lintujen hoitamiseksi 

(valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä). Työryhmän loppuraportissa ei oteta kantaa öljyyntyneiden 

lintujen hoitotoiminnan järjestämiseen jatkossa tai siihen, mitä Suomen liikuteltavalle lintujen 

hoitojärjestelmälle (BCU) mahdollisen operatiivisen johtovastuun siirron yhteydessä tulee tapahtumaan. 

Tällä hetkellä Suomen ympäristökeskus on vastuussa öljyyntyneiden eläinten hoitotoiminnan 

koordinoimisesta, ja on tärkeää että tämä toiminta säilyy vahvasti integroituna osana laajempaa 

öljyntorjuntaoperaatiota.  

 

Öljyntorjunnassa tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan hallituksen rakenneuudistusten myötä suuria 

mullistuksia. Merialueen ympäristöonnettomuuksien torjunnan operatiivisen johtovastuun siirtoa 

selvittänyt työryhmä on ansiokkaasti vetänyt yhteen näiden uudistusten vaikutuksia, ja esittänyt 

toisistaan huomattavasti poikkeavia vaihtoehtoja öljyntorjunnan uudelleen organisoimiseksi Suomessa. 

ELY-keskusten lakkauttaminen ja toimintojen siirtäminen aluehallintovirastoille sekä 22 alueellisen 

pelastuslaitoksen tiivistäminen viideksi ovat jo itsessään suuria haasteita. Katsomme, että laajaa 

operatiivisen johtovastuun siirtoa ei ainakaan tulisi toteuttaa ennen näiden jo esitettyjen 

rakennemuutosten valmistumista. Tästä syystä pidämme työryhmän esittämää suppeaa vaihtoehtoa 

järkevänä. Suppeassa vaihtoehdossa hyödynnetään tehokkaasti eri viranomaisten erityisosaamista; 

sen hyvinä puolina näemme Rajavartiolaitoksen roolin vahvistumisen avomeritorjunnassa ja RVL:n 

johtamiskyvynlaajempaa hyödyntämistä,  öljyntorjunnan perustan säilyessä SYKEn asiantuntija- ja 

tutkimustyön muodossa.  

 
Riippumatta lopputuloksesta johon selvitystyö johtaa, WWF toivoo että nykyinen hyvä yhteistyö 
viranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden välillä säilyy ja että vapaaehtoisresurssien huomioiminen säilyy 
vähintään nykyisellä tasolla ja että ympäristönäkökulmat nähdään öljyntorjunnassa korkeana 
prioriteettina.  
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