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1. ESIPUHE
Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista, ja alusliikenne kasvaa 
vuosittain. Itämerellä liikkuu tälläkin hetkellä noin 2000 suurikokoista alusta – matkusta-
jalauttoja, rahtialuksia ja öljytankkereita. Itämerellä kuljetetaan vuosittain jo yli 250 mil-
joonaa tonnia öljyä, ja määrän arvioidaan vielä kasvavan vuoteen 2030 asti. Lisääntynyt 
liikenne, vilkas poikittaisliikenne ja öljytankkereiden koon kasvu kasvattavat myös suuren 
onnettomuuden riskiä.

Verrattuna muihin merialueisiin meillä on ollut onnea, sillä Itämerellä ei ole vielä tapahtu-
nut todella tuhoisaa öljyonnettomuutta. Espanjan rannikolla vuonna 2002 sattunut Presti-
ge-tankkerin uppoaminen on vain yksi esimerkki siitä, millaista vahinkoa öljyonnettomuus 
voi luonnolle ja elinkeinoille aiheuttaa. 

Toki Itämerelläkin on sattunut onnettomuuksia. Alusten karilleajojen myötä mereen on vali-
tettavan usein valunut satoja tonneja öljyä. Esimerkkejä ovat rahtialus Eiran karilleajo vuon-
na 1984 sekä säiliöalus Antonio Gramscin karilleajot vuosina 1979 ja 1987. Myös alusten 
yhteentörmäykset ovat aiheuttaneet laajoja vuotoja, esimerkkeinä öljytankkeri Baltic Carrier 
(2001) ja irtolastialus Fu Shan Hai (2003). Vuonna 2007 kreikkalainen Propontis-tankkeri 
sai pohjakosketuksen Suomenlahdella, mutta öljyvuodolta onneksi vältyttiin. Aluksen lasti-
na oli onnettomuuden tapahtuessa noin 100 000 tonnia raakaöljyä.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO luokitteli Itämeren vuonna 2005 erityisen herkäk-
si merialueeksi. Itämeri on haavoittuva ja altis muutoksille, ja suuren öljyonnettomuuden 
vaikutukset olisivat pitkäkestoisia ja vakavia. Näiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi 
WWF Suomi perusti vuonna 2003 vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot. Öljyntorjuntatyössä 
hyvä valmius on valttia. Jopa kuukausia kestävään jälkitorjuntaan tarvitaan hyvin organi-
soituja joukkoja viranomaisten avuksi. 

Kun öljy ajautuu rannalle onnettomuuden jälkeen, puhdistustyöhön tarvitaan lukematto-
mia käsipareja. Silloin WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ovat valmiita auttamaan 
viranomaisia. Toivomme, ettei öljyntorjuntajoukkoja tulla koskaan tositilanteessa tarvitse-
maan.  Olemme silti erittäin iloisia siitä, että joukkoihin liittyy jatkuvasti uusia innostuneita 
henkilöitä, jotka haluavat kantaa oman kortensa kekoon Itämeren puolesta. Kiitos työstäsi 
Itämeren hyväksi!

WWF kiittää Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkoyksikön henkilökuntaa ja Öljy-
suojarahastoa yhteistyöstä oppaan laadinnassa.

Liisa Rohweder
Pääsihteeri 
WWF Suomi
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MAAILMALLA TAPAHTUNEET ONNETTOMUUDET
Öljyonnettomuuksia tapahtuu maailman merillä vuosit-
tain. Suurimpien onnettomuuksien seuraukset ovat olleet 
todella vakavia. Esimerkiksi marraskuussa 2002 Espan-
jan rannikolle uponneesta Prestige-tankkerista pääsi 
mereen noin 64 000 tonnia öljyä. Vuodon seurauksena 
satoja kilometrejä Espanjan ja Ranskan rannikkoa pi-
laantui. Öljy tappoi tai vahingoitti arviolta 300 000 lin-
tua sekä lukemattomia muita eläimiä. Onnettomuuden 
seurauksena alueen pääelinkeinot, kalastus ja matkailu, 
kärsivät pahasti, ja kymmenet tuhannet ihmiset menetti-
vät työpaikkansa. Onnettomuuden kokonaiskustannusten 
arvioidaan nousseen noin neljään miljardiin euroon.

Prestigen onnettomuus ei kuitenkaan ole ainutlaatui-
nen. Vuonna 1999 haaksirikkoutunut öljytankkeri Eri-
ka aiheutti samankaltaista tuhoa Bretagnen rannikolla. 
Vuonna 1996 öljytankkeri Sea Empress haaksirikkoutui 
Walesin vesillä, 1993 Braer Shetlannissa, 1989 Exxon 
Valdez Alaskassa, 1978 Amoco Cadiz Bretagnessa ja 
1967 Torrey Canyon eteläisessä Englannissa. 

Öljytuho ei vaadi syntyäkseen aina edes haaksirik-
koa. Talvella 2006 Luoteis-Viron rannikon läheisyydessä 
pääsi mereen toistakymmentä tonnia öljyä. Laittoman 
päästön lähdettä ei saatu selville. Päästön seurauksena 
useita kilometrejä rantaviivaa öljyyntyi ja jopa tuhansia 
lintuja menehtyi. Vuonna 2012 Itämerellä havaittiin vi-
ranomaisten toteuttaman lentovalvonnan yhteydessä 139 
laitonta öljypäästöä.

ÖLJYN VAIKUTUKSET ITÄMEREN LUONTOON
Öljy on myrkyllinen, luonnossa erittäin hitaasti häviävä 
aine. Mereen ja rannoille joutuessaan öljy vaikuttaa haital-
lisesti kaikkiin lajeihin planktoneista hylkeisiin ja ihmisiin. 

 Alhainen suolapitoisuus, pieni tilavuus, pohjoinen si-
jainti ja vähäinen veden vaihtuvuus tekevät Itämerestä her-
kän merialueen. Nämä tekijät sekä kylmät ja hapettomat 
olosuhteet hidastavat öljyn luonnollista häviämistä. Itäme-
ri on pieni ja suljettu merialue, joten mereen joutunut öljy 
ajautuu nopeasti rantavyöhykkeelle. Talvinen jääpeite taas 
vaikeuttaa öljyn keräämistä. Onnettomuuden jälkeen öljyn 
haitalliset vaikutukset säilyvät Itämerellä pitkään. 

Öljyonnettomuuden näkyvin seuraus on meren pin-
nalla ajelehtiva öljy, joka tahraa rannat ajautuessaan niil-
le. Paksu öljykerros voi tukahduttaa pohjaeläimistön ja 
kasvillisuuden. Kasvien häviämisen myötä eläinten ravin-
to ja elinympäristöt vähenevät. Erityisesti pitkäikäisten ja 
harvalukuisten lajien palautuminen voi kestää vuosia. 

Öljyyn tahriintu-
minen johtaa usein 
lintujen ja myös ni-
säkkäiden kohdalla 
kuolemaan. Jo koli-
kon kokoinen öljytah-
ra voi heikentää lin-
nun höyhenpeitteen 
lämmöneristyskykyä 
niin, että lintu palel-
tuu kuoliaaksi. Lisäksi 
öljyyntynyt höyhen-
peite heikentää lintu-
jen uima-, sukellus- ja 
lentokykyä, minkä 
seurauksena lintu voi 
kuolla nälkään. Puh-
distaessaan höyhenpeitettään linnut nielevät öljyä, mikä 
aiheuttaa niille myrkytystilan. Öljyyn tahriintuminen on 
ongelma myös merinisäkkäille: esimerkiksi hylkeen poika-
set kestävät turkin öljyyntymisen seurauksia huonosti.

Näitä lyhyen aikavälin vaikutuksia vakavampia saat-
tavat kuitenkin olla pitkän aikavälin vaikutukset, jotka 
johtuvat öljyn myrkyllisistä ominaisuuksista. Öljyn myr-
kylliset ainesosat voivat sisään hengitettyinä, nieltyinä 
(suoraan tai ravinnon kautta) tai pitkäaikaisen ihokoske-
tuksen kautta aiheuttaa eliöille myrkytystiloja. Myrkytys 
voi aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen, soluvauri-
oita, hermostollisia oireita, kehityshäiriöitä ja lisäänty-
misongelmia. Esimerkiksi öljyssä esiintyvällä bentseenillä 
on karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia vaikutuksia, jot-
ka saattavat ilmetä vasta pitkän ajan kuluttua. Osa öljyn 
haitallisista yhdisteistä on rasvaliukoisia, joten ne kerty-
vät eliöiden elimistöön. Ravintoverkon kautta myrkyt voi-
vat rikastua ja siirtyä eteenpäin, aina ihmiseen asti. 

2. ÖLJYONNETTOMUUDEN SEURAUKSET
Öljyonnettomuuden jäljet näkyvät luonnossa ja 
julkisuudessa valitettavan usein. Suurin häviäjä on tietysti 
onnettomuusalueen luonto, mutta myös alueella asuvat 
ihmiset kärsivät. Onnettomuus vaikuttaa niin talouteen ja 
elinkeinoelämään kuin vapaa-ajan viettoon ja terveyteen. 

SUOMENLAHDELLA 
KULJETETTIIN VUONNA 

2012 NOIN 160 000 000 
TONNIA ÖLJYÄ. SUURIMMAT 

SUOMENLAHDELLA KULKEVAT 
TANKKERIT VOIVAT KULJET-
TAA KERRALLA YLI 100 000 

TONNIA ÖLJYÄ. 
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Jalostettujen tuotteiden lisäksi merellä kuljetetaan run-
saasti raakaöljyä, joka on ominaisuuksiltaan raskaan polt-
toöljyn kaltaista. Öljyntorjuntaan osallistuvalla henkilöllä 
on hyvä olla perustiedot öljylaatujen ominaisuuksista. 

ÖLJYN OMINAISUUDET
Öljy ja useimmat öljytuotteet ovat vettä kevyempiä, ve-
teen liukenemattomia ja huoneenlämmössä nestemäisiä 
aineita. Vain kaikkein raskaimmat öljytuotteet, kuten piki 
ja bitumi, ovat kiinteitä huoneenlämmössä. Raakaöljy ja 
raskas polttoöljy saattavat olla kiinteässä olomuodossa 
kylmissä olosuhteissa. 

Veteen jouduttuaan öljy alkaa säistyä, jolloin sen olo-
muoto muuttuu. Säistymisellä tarkoitetaan öljyn leviä-
mistä, haihtumista, emulgoitumista, hapettumista, liuke-
nemista, vajoamista eli sedimentoitumista, sekoittumista 
ja hajoamista. 

Nestemäinen öljy on juoksevaa, joten veteen jouduttu-
aan se levittäytyy ohueksi kalvoksi veden pinnalle. Useim-
mat öljylaadut leviävät jo muutamassa tunnissa laajaksi, 
millimetrin murto-osien paksuiseksi kalvoksi. Kevyet öl-
jylaadut ovat juoksevampia kuin raskaat, joten ne leviä-
vät nopeammin ja laajemmalle kuin raskaat laadut. Ne 

myös muodostavat 
ohuemman kalvon. 

Edellä maini-
tuista haihtumi-
nen on tärkein 
öljyä muokkaa-
va tekijä. Veteen 
päässeistä kevyistä 
öljylaaduista voi 
haihtua jopa 75 
prosenttia muuta-
man ensimmäisen 
vuorokauden ai-
kana. Tämän takia kevyimpiä öljylaatuja ei välttämättä 
ehditä poistaa vedestä. Haihtumisen myötä öljyistä hä-
viävät en simmäisinä kaikkein kevyimmät yhdisteet, jotka 
ovat myös öljyn myrkyllisimpiä ja paloherkimpiä aines  -
osia. Jäljelle jäävät painavimmat ja sitkeimmät yhdisteet. 
Haihtuvat ainesosat voivat myös liueta veteen, erityisesti 
jos öljy on aallokon ja tuulen vaikutuksesta pisaroitunut ja 
sekoittunut veteen. 

Kovan tuulen ja aallokon vaikutuksesta vesipisaroita 
voi myös sekoittua öljyyn, jolloin muodostuu emulsio. 
Tämän seurauksena öljy-vesiseoksen volyymi kasvaa. 

Etenkin raskaat öljylaadut muodos-
tuvat usein kiinteäksi ja painavaksi mas-
saksi, joka voi olla jopa vettä raskaampaa 
ja vajota pinnan alle. Raskaammat öljyt 
saattavat myös muodostaa haihtumisen, 
auringonvalon ja hapettumisen kulut-
tamina tervamaisia kokkareita. 

Kylmissä olosuhteissa säistyminen on 
vähäisemmän haihtumisen ja hajotuksen 
takia hitaampaa kuin kesällä, joten öljyn 
olomuotojen muutokset ovat talvella hi-
taampia kuin kesällä. Öljyn luontainen 
hajoaminen, joka tapahtuu mikrobien 
avulla, riippuu veden lämpötilasta ja ha-
pen ja ravinteiden saatavuudesta. Öljyä 
hajottavia mikrobeja esiintyy eniten sel-
laisilla alueilla, joilla öljyä luontaisesti tih-
kuu merenpohjasta.

3. ÖLJY JA SEN HAVAITSEMINEN
Erilaisia öljylaatuja on useita, ja ne käyttäytyvät 
luonnossa hyvin eri tavoin. Kevyimmästä alkaen 
öljylaatuja ovat muun muassa nestekaasut, 
bensiinit, petrolit, dieselöljyt, kevyet polttoöljyt, 
raskaat polttoöljyt ja bitumit. 

LÄHDE: ITOPF (THE INTERNATIONAL TANKER OWNERS POLLUTION FEDERATION LIMITED)

Levittäytyminen Haihtuminen

Emulsion muodostuminen

Hapettuminen

Liukeneminen

Vajoaminen

SekoittuminenHajoaminen

Levittäytyminen
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ÖLJYN TUNNISTAMINEN 
Meressä tai rannalla olevan öljyn olomuoto vaihtelee. Se 
riippuu muun muassa mereen päässeen öljyn määrästä, 
laadusta, iästä ja säistyneisyyden asteesta. Helpoin ja luo-
tettavin keino öljyn tunnistamiseksi on näköhavainto. Mi-
käli öljyä on todella runsaasti tai mikäli kyseessä on tuore 
päästö, öljyn voi myös haistaa.  

Öljyn tunnistaa siitä, että se on muodostanut veden pin-
nalle kalvon. Öljyinen kalvo on erivärinen kuin ympäröi-
vä vesi. Mikäli kalvo on hyvin ohut, sen väri on hopeinen, 
harmaa tai sateenkaaren kirjava. Paksuimmat kalvot ovat 
väriltään tummempia, jopa täysin mustia. Tuulen ja virto-
jen kuljettamana öljyä voi kerääntyä rantojen tuntumaan 
ja lahtien pohjukoihin jopa usean senttimetrin paksuinen 
kerros. Näin paksun öljykerroksen pinta on pikimusta. 

Värin lisäksi öljyn tunnistaa siitä, että meren pinnalle 
joutuessaan se vähentää aaltojen muodostumista ja vai-
mentaa niiden etenemistä. Öljyinen kohta meressä on-
kin tyynempi ja tasaisempi kuin ympäröivä puhdas meri. 
Useamman sentin paksuisen öljykerroksen voivat läpäistä 
vain suurimmat aallot. 

Öljy kulkeutuu veden pinnalla lauttana. Massiivinen 
öljylautta saattaa näyttää yh-
tenäiseltä, mutta tuuli ja vir-
taukset sekä rannan muodot 
rikkovat lautan muotoa. Tuulen 
ja virtausten vaikutuksesta öljy 
kulkeutuu usein pitkinä ja ka-
peina vanoina. Näin tapahtuu 
etenkin kovalla tuulella. 

Öljy voi kulkeutua myös 
emulsiona eli seoksena. Veden 
ja öljyn muodostama emulsio 
on hieman suklaavanukkaan 
näköistä, ruskeaa tai oranssia 
vaahtoa. Vaahto on lähes kiinte-
ää ja sitkeää. Emulsion paksuus 
on yleensä muutamia millimet-
rejä, mutta se voi muodostaa 
jopa usean senttimetrin paksui-
sen kerroksen. Emulsiota esiin-
tyy lähinnä paikallisesti. 

Säistynyt, raskas öljy on 
mustaa, tervamaista, sitkeää ja 
tahraavaa. Tämä lähes kiinteä, 
jopa asfalttimainen aines saat-
taa ajautua rantaan isona laut-
tana tai yksittäisinä kokkareina 
ja palloina. Tervamaisia palloja 
ja kokkareita voi esiintyä eri ko-
koisina, ja ne saattavat ajautua 
rannoille yksittäisinä kappalei-
na tai runsaina esiintyminä. 

Kiinteytyessään säistynyt, 

raskas öljy saattaa painua pinnan alle. Se voi painua jopa 
pohjaan tai kulkeutua merivirtojen mukana ja huuhtoutua 
rantaan vasta kuukausien tai vuosien kuluttua.

  

ÖLJYHAVAINTOJEN ILMOITTAMINEN
Mikäli havaitset maalla, meressä tai sisävesistössä öljyä, 
ilmoita siitä yleiseen hätänumeroon 112. Kaikki havainnot 
tulee ilmoittaa. Öljyhavaintojen perusteella viranomaiset 
pystyvät mahdollisesti arvioimaan, missä päästölähde si-
jaitsee. Tee ilmoitus myös, mikäli havaitset öljyyntyneitä 
lintuja. Linnut ovat saattaneet lentää öljyyntymisen jäl-
keen pois öljyiseltä alueelta. 

Ilmoittaessasi havainnosta kerro yhteystietosi, ha-
vaintopaikka, havainnon laajuus (öljyyntyneen alueen 
pituus ja leveys), öljyn peittävyys ja havainnon muoto. 
Kerro myös, minkä väristä havaittu öljy on. Mikäli se on 
väriltään mustaa, yritä arvioida öljykerroksen paksuus. 
Yritä myös arvioida tuulen ja virran suuntaa, jotta lautan 
mahdollinen etenemissuunta voidaan ennustaa.

LÄHDE: EMERGENCY PREVENTION, PREPAREDNESS AND RESPONSE (EPPR), 1998, S. 6–15.

Täysin 
öljyn peitossa 

(91–100 %)

Pääosin 
öljyn peitossa 

(51–90 %)

Selvästi 
likaantunut 
(11–50 %)

Vähän 
likaantunut 

(1–10 %)

Esimerkkejä öljyhavainnon peittävyydestä
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VASTUU ÖLJYONNETTOMUUDEN TORJUNTATÖISTÄ
Rannikolla ja sisämaassa tapahtuvan öljyntorjunnan 
päävastuu on alueellisilla pelastuslaitoksilla. Pelastus-
laitoksia on (vuonna 2013) Suomessa 22, joista 11 si-
jaitsee rannikolla. Jokaisella pelastuslaitoksella on oma 
alueellinen öljyntorjuntasuunnitelma, joka on laadittu 
yhteistyössä ELY-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus) kanssa. Pelastuslaitoksilla on myös omaa 
öljyntorjuntakalustoa. 

Avomerellä tapahtuvan öljyntorjunnan päävastuu on 
Suomen ympäristökeskuksella (SYKE), joka myös hallin-
noi Suomen öljyntorjunta-aluksia. SYKE voi myös ottaa 
vastuun rannikkoalueella tapahtuvasta öljyntorjunnasta, 
mikäli tilanteen vakavuus niin vaatii. Näin voidaan tehdä 
esimerkiksi suuren luokan onnettomuudessa, jossa öljyä 
pääsee vesistöön useita satoja tai tuhansia tonneja ja sitä 
leviää usean kunnan alueelle. SYKE:lla on myös päävas-
tuu öljyyntyneiden eläinten hoidon järjestämisestä suur-
onnettomuuden yhteydessä. 

Onnettomuustilanteessa muut viranomaiset, kuten 
Rajavartiolaitos, poliisi, puolustusvoimat, Liikennevi-
rasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Ilmatieteen lai-
tos antavat pyydettäessä virka-apua pelastuslaitoksille 
ja SYKE:lle. Rajavartiolaitos valvoo öljypäästöjä Suomen 
aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Kunta vastaa tarvittaes-
sa jälkitorjunnasta alueellaan.

WWF:N ÖLJYNTORJUNTAORGANISAATIO
Jos öljyonnettomuus on suuri ja puhdistusoperaatio pit-
käkestoinen, viranomaisten henkilöresurssit eivät riitä 
rantojen puhdistamiseen. Tällöin viranomaiset pyytävät 
avukseen vapaaehtoisia. Tätä tarkoitusta varten WWF 
on perustanut vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot. Onnet-
tomuustilanteessa WWF:n joukot työskentelevät viran-
omaisten apuna ja alaisuudessa.

Onnettomuustilanteessa WWF julkaisee verkkosivuil-
laan katastrofisivun, jolta saa lisätietoa onnettomuuden 
kulusta sekä mahdollisesta vapaaehtoistyöstä ja siihen 
ilmoittautumisesta. WWF ottaa myös suoraan yhteyttä öl-
jyntorjuntajoukkoihin ilmoittautuneisiin vapaaehtoisiin 
tekstiviestein ja sähköpostilla. 

Mikäli rantojen puhdistamisessa tai öljyyntyneiden 
eläinten hoidossa tarvitaan vapaaehtoisten apua, WWF 
ilmoittaa siitä erikseen tapauskohtaisessa ohjeistukses-
saan. Tässä ohjeessa on tarkemmat tiedot käytännön 

öljyntorjuntatöihin varautumisesta ja paikalle pääsemi-
sestä. Älä kuitenkaan huolestu, jos yhteyttä ei oteta välit-
tömästi onnettomuuden tapahduttua. Öljyn ajautuminen 
onnettomuuspaikalta rannoille saattaa pisimmillään kes-
tää useita päiviä, jonka jälkeen viranomaisten täytyy var-
mistaa, että puhdistettavat ranta-alueet ovat turvallisia ja 
että vaara niiden uudestaan öljyyntymisestä on ohi. Puh-
distustyöt saattavat kestää viikkoja, jopa kuukausia, joten 
joukkoja kutsutaan töihin porrastetusti. Yksi vapaaehtoi-
nen voi tehdä työtä 2–3 päivää kerrallaan.

Laaja öljyonnettomuus voi liata useita satoja kilometre-
jä rantaviivaa. Silloin öljyntorjuntatyössä voi olla samanai-
kaisesti useita kymmeniä WWF:n vapaaehtoisia, ja on tär-
keää, että työ sujuu organisoidusti. Tästä syystä yksittäinen 
vapaaehtoinen työskentelee pienryhmässä ryhmänjohtajan 
alaisuudessa. Ryhmänjohtaja puolestaan raportoi joukku-
eenjohtajalle, joka on yhteydessä WWF:n edustajaan. 

Ryhmänjohtajan johtamassa pienryhmässä työs-
kentelee noin kymmenen henkilöä. Ryhmänjohtaja oh-
jaa ryhmänsä toimintaa, opastaa varusteiden käytössä ja 
työturvallisuudessa sekä jakaa tehtäviä. Ryhmänjohtaja ei 
itse osallistu puhdistustyöhön, vaan 
valvoo ja ohjeistaa ryhmäläisten toi-
mintaa. Kun ryhmänjohtajat ovat 
hyvin koulutettuja, viranomaisten 
voimavarat eivät kulu jokaisen va-
paaehtoisen yksilölliseen opastami-
seen ja ohjaamiseen. 

Joukkueenjohtaja vastaa sekä 
usean ryhmän työskentelystä että 
yhteydenpidosta vapaaehtoisten ja 
johtovastuussa olevan viranomaisen 
välillä. Näin ryhmien työskentely on 
tehokasta, ja tieto välittyy nopeasti. 
Joukkueenjohtaja huolehtii myös 
siitä, että ryhmien ruoka- ja varuste-
huolto toimii. 

WWF kouluttaa vapaaehtoisiaan vuosittain jär-
jestettävillä öljyntorjunnan peruskursseilla. 
Peruskurssin suoritettuaan vapaaehtoinen voi 
syventää osaamistaan ryhmänjohtajakurssilla. 
Tietoa koulutuksista lähetetään sähköpostilistan 
kautta kaikille öljyntorjuntajoukkoihin kuuluvil-
le ja julkaistaan WWF:n verkkosivuilla. 

4. ÖLJYONNETTOMUUDEN TORJUNTA
Onnettomuuden tapahtuessa öljy pyritään saamaan 
hallintaan aluksessa tai sen välittömässä läheisyydes-
sä. Mikäli öljyä pääsee rannoille asti, niitä ryhdytään 
puhdistamaan. Tämä työ voi kestää useita kuukausia.
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TYÖTURVALLISUUS 
Öljy on haitallinen aine, joten öljyis-
ten rantojen puhdistaminen voi olla 
vaarallista työtä ja vastuu- ja työtur-
vallisuusasiat on otettava vakavasti. 

Öljyntorjuntatyö on raskasta ja 
riskialtista ulkotyötä, joten torjunta-
töihin osallistuvien tulee paneutua 
erityisen tarkasti työturvallisuuteen, 
varomääräyksiin ja suojavarusteisiin. 
Viranomaisten ohjeita ja määräyksiä 
on noudatettava. 

Öljyltä tulee suojautua huolellisesti. Pitkäaikaista iho-
kosketusta ja hengitysaltistusta tulee välttää, sillä öljy kui-
vattaa ihoa, aiheuttaa ärsytystä ja voi vaurioittaa silmiä ja 
limakalvoja. Elimistöön joutunut öljy on myrkyllistä. Tä-
män takia öljyntorjuntatöissä on käytettävä asianmukai-
sia varusteita.

Alimmaksi vaatekerrokseksi vapaaehtoinen pukee 
omat sään mukaiset vaatteensa. Kerrospukeutumis-
ta kannattaa suosia. Oman vaatetuksen päälle puetaan 
sadeasu, joka suojaa vedeltä, öljyltä ja kylmältä. Uloim-
maksi suojapuvuksi soveltuu kertakäyttöhaalari. Jalkoi-
hin puetaan öljynkestävät kumisaappaat, joiden varsien 

päälle vedetään 
sadeasun ja ker-
takäyttöhaalarin 
lahkeet. Lahkeet 
teipataan saap-
paaseen kiinni 
i lmastointitei-
pillä. Käsiin 
puetaan kevyet 
puuvillakäsineet 
ja öljynkestä-
vät, kämmenis-
tä karhennetut 
k u m i h a n s k a t . 
Hanskat vede-
tään kertakäyt-
töhaalarin hi-
hojen päälle ja 
kiinnitetään nii-

hin ilmastointiteipillä, jotta öljy ei pääse puvun sisälle. 
Silmät suojataan öljyroiskeilta suojalaseilla. Nenää ja 
suuta suojataan tarvittaessa hengitysmaskilla tai puoli-
naamarilla, jossa on kaasusuodatin. 

Öljystä haihtuu ilmaan terveydelle haitallisia kaasuja, 
jotka ärsyttävät hengitysteitä ja aiheuttavat hermostolli-
sia oireita, kuten päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. 
Jatkuvaa altistusta öljystä haihtuville kaasuille tulee siis 
välttää. Mikäli tunnet olosi huonovointiseksi, ilmoita sii-
tä ryhmänjohtajallesi, lopeta työnteko ja siirry raittiiseen 

ilmaan. Terveyshaittojen lisäksi 
kaasut voivat muodostaa myös 
tulipalovaaran. Tämän takia tu-
pakointi ja avotulen tekeminen 
on kiellettyä muualla kuin näitä 
tarkoituksia varten osoitetuilla 
paikoilla. 

Työstä rannalla saattaa aiheu-
tua myös muita vaaroja. Kesällä 
työskentelyolosuhteet voivat olla 
kuumat ja hiostavat. Nestehukkaa 
ja polttavaa aurinkoa tulee välttää 

valitsemalla oikeanlainen vaatetus, juomalla runsaasti 
sekä käyttämällä esimerkiksi aurinkovoidetta ja hattua. 
Toisaalta taas tuulisina talvipäivinä rannoilla voi olla 
erittäin kylmä, ja suojavaatteiden alle tarvitaan lämpimiä 
vaatekerroksia. 

Merenrannat – etenkin kallio- ja kivikkorannat – ovat 
liukkaita vesirajan tuntumassa. Rannoille levinnyt öljy 
ja talvella jää tekevät niistä vielä liukkaampia. Siksi ran-
noilla tulee liikkua varovasti. Vaarana ovat kaatumiset, 
nyrjähdykset ja ruhjeet sekä öljyiseen veteen putoaminen. 
Vaikeissa olosuhteissa voidaan käyttää pelastusliivejä ja 
kevytkypärää, mutta turhia riskejä tulee välttää. Rantoja 
puhdistetaan vain valoisaan aikaan, sillä pimeällä työn 
vaarallisuus lisääntyy ja tapaturmien riski kasvaa. Puh-
distustyössä on myös tärkeä muistaa oikea työasento. Työ 
on suurelta osin lapioimista, kuokkimista, harjaamista ja 
kantamista, toisin sanoen kyykkimistä ja kumartelua. On 
tärkeä pitää selkä suorana ja antaa jalkojen tehdä työt. 

Öljyyntyneiden rantojen puhdistaminen voi olla hyvin 
pitkäkestoista työtä. Koska työ on fyysisesti ja henkisesti 
raskasta, ei ole järkevää rasittaa itseään äärimmilleen heti 
ensimmäisen päivän aikana. Väsyneenä huolimattomuus 
lisääntyy ja onnettomuusriski kasvaa. Työpäivän aikana 
ryhmänjohtaja ja jokainen vapaaehtoinen itse huolehtivat 
siitä, että lepotaukoja ja ruokataukoja pidetään säännölli-
sesti ja riittävän usein.

WWF:n vapaaehtoisjoukoissa työskentelevät vakuute-
taan aina tapaturman varalta. 

VARUSTEET
Öljyntorjuntaa varten tarvitaan runsaasti erilaisia suoja-
asuja ja varusteita. Öljyntorjunnasta vastaavat tahot ovat 
velvollisia varustamaan torjuntatöihin kutsumansa va-
paaehtoiset. Myös WWF on hankkinut perusvarustusta 
vapaaehtoisilleen. 

Sivulla 10 voit tutustua listaan öljyntorjuntatöissä 
käytettävistä varusteista. WWF ei edellytä kenenkään 
hankkivan varusteita varastoon, mutta jokaisen on onnet-
tomuustilanteessa tuotava mukanaan henkilökohtaiset 
varusteet, kuten vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet.

Kun onnettomuus tapahtuu:
1. WWF seuraa tilannetta viran-
omaisten kautta.
2. Tarpeen vaatiessa WWF avaa 
verkkoon katastrofisivun, jolta 
öljyntorjuntajoukkojen jäsenet 
löytävät lisätietoja. Sivun avau-
tumisesta ilmoitetaan öljyntor-
juntajoukkojen jäsenille.  
3. Jos viranomaiset hälyttävät 
apua, WWF lähettää öljyntor-
juntajoukkojen jäsenille hälytys-
viestin. Kun saat viestin, seuraa 
siinä annettuja ohjeita. 

wwf.fi
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ÖLJYNTORJUNTATÖISSÄ KÄYTETTÄVIÄ VARUSTEITA
Suojavarusteiden pukeminen sujuu helpoiten pareittain.  

4) Jalkoihin laitetaan kumisaap-
paat. Sekä sadeasun että 
haalarin lahkeet vedetään 
saappaan varren päälle. 
Haalarin lahkeet teipataan 
tukevasti kiinni saappaaseen. 

5) Käsiin puetaan puuvillakäsi-
neet ja niiden päälle öljynkes-
tävät kumihanskat. Hanskat 
vedetään hihojen päälle. 
Hanskat kiinnitetään ilmas-
tointiteipillä haalarin hihaan. 
Älä kiristä teippiä liikaa. 

6) Viimeisenä puetaan suojalasit 
ja tarvittaessa hengityssuojai-
met. Lisäksi jokaisen selkään 
ja rintaan kirjoitetaan henki-
lön etunimi. Ensiaputaitoisille 
sidotaan punainen teippi 
haalarin hihan ympärille.  

1) Suojavarustei-
den alle vapaa-
ehtoinen pukee 
säänmukaiset 
vaatteet. 
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2) Omien vaat-
teiden ylle 
puetaan öljyltä 
suojaava 
sadeasu.

3) Sadeasun 
 päälle puetaan 
kertakäyttö-
haalari. 
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KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN
Suomen lain mukaan öljyonnettomuudesta aiheutuvat 
kustannukset korvataan aiheuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti. Laivaliikenteen onnettomuuksissa korvaus-
vastuu säilyy aluksen omistajalla, vaikka omistaja tai ku-
kaan sen vastuulla toimiva ei olisi suoraan aiheuttanut 
vahinkoa. Näin ollen ensisijainen korvausvastuu öljyon-
nettomuudesta on aina onnettomuuden aiheuttajalla, 
öljyä kuljettaneen laivan omistajalla tai näiden tahojen 
vakuutusyhtiöillä. Tietyissä tapauksissa kansainvälinen 
öljyvahinkorahasto tai kansallinen Öljysuojarahasto voi-
vat toimia toissijaisina korvaajina. Näin tapahtuu, mikäli 
vahinko ylittää laivan omistajan vastuurajan, mikäli va-
hingon aiheuttajaa ei saada selvitetyksi tai mikäli tämä ei 
kykene korvaamaan aiheutuneita kustannuksia.  

Lähtökohtaisesti WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjujien 
ei tarvitse huolehtia öljyntorjunnasta aiheutuvista kustan-
nuksista, mikäli he toimivat WWF:n ohjeiden mukaan. Jos 
öljyntorjuntaan osallistuvalle tiedetään aiheutuvan kustan-
nuksia (esimerkiksi matkakuluja), siitä kerrotaan etukäteen. 

Vapaaehtoisille järjestetään majoitus ja muonitus, 
mutta näiden sujuvuutta ei voida ensimmäisten päivien 
aikana taata. Siksi ensimmäisinä paikalle saapuvia vapaa-
ehtoisia ohjeistetaan tuomaan mukanaan omia eväitä sekä 
varautumaan teltassa yöpymiseen. WWF ilmoittaa muo-
nitus- ja majoitusjärjestelyistä etukäteen ja pyrkii ensisi-
jaisesti käyttämään paikallisia vapaaehtoisia, jotta työhön 
osallistuvat voisivat yöpyä kotona. 

Öljyntorjunnasta aiheutuneista kustannuksista on 
myös mahdollista anoa korvausta. Henkilökohtaisia kor-
vausanomuksia ei kuitenkaan tehdä, vaan anomukset te-
kee öljyntorjuntatöitä johtava viranomainen. Tämän takia 
on tärkeää, että mahdollisesti mukanasi tuomat varusteet 
sekä matkakulut ja niiden tositteet kirjataan ylös WWF:n 
onnettomuustilanteessa antamien ohjeiden mukaan. Kor-
vausanomuksia arvioidaan tapauskohtaisesti kohtuulli-
suuden, aiheellisuuden, suhteellisuuden, syy-yhteyden ja 
yleisten taksojen mukaan. 

WWF:N TAI VIRANOMAISEN HANKKIMAT VARUSTEET
Suojavarusteet
Kertakäyttöhaalarit
Sadevaatteet
Saappaat
Öljyn kestävät kumihansikkaat
Puuvillakäsineet
Suojalasit
Hengitysmaski 
Puolinaamari, jossa on kaasusuodatin 
Pelastusliivit, kevytkypärä

Työvälineet
12 litran ämpäreitä ja 40–65 litran saaveja
30 litran muovipusseja ja 150 litran muovisäkkejä 
Nippusiteitä ja ilmastointiteippiä
Erikokoisia lapioita ja harjoja
Äyskäreitä, muurauslastoja

VAPAAEHTOISEN MUKANAAN TUOMAT VARUSTEET
Vaihtovaatteet (vuodenaikaan ja säähän sopivia)
Päähine
Villasukat (kumisaappaisiin)
Makuualusta ja makuupussi
Peseytymisvälineet ja pyyhe
Henkilökohtaiset hygieniatuotteet
Eväät, ruokailuvälineet ja juomapullo 
Yleistyökalu tai linkkuveitsi
Taskulamppu
Päiväreppu

Tarvittaessa:
Omat lääkkeet
Silmälasit (piilolinssien käyttöä ei 
turvallisuussyistä suositella)
Aurinkovoide

Kaikkein tärkeintä öljyntorjuntatyössä on noudattaa viran-
omaisten määräyksiä, käyttää tervettä järkeä, muistaa varo-
vaisuus ja välttää turhia riskejä! Kaikki työhön osallistuvat 
vastaavat viime kädessä itse omasta turvallisuudestaan. 

©
 R

A
Ú

L 
G

A
R

C
ÍA

 / 
W

W
F-

C
A

N
O

N

WWF • ÖLJYNTORJUNTAOPAS10
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YLEISIÄ OHJEITA 
Rantojen puhdistaminen öljyonnettomuuden jäljiltä on 
työlästä ja aikaa vievää. Tämän takia työn tulee olla jär-
jestelmällistä. Likaantuneita alueita puhdistetaan viran-
omaisten suunnitelman mukaan. Nämä suunnitelmat 
perustuvat rantojen tiedustelun yhteydessä tehtyihin 
havaintoihin. Ennen puhdistustöiden aloittamista vi-
ranomaiset määrittävät muun muassa kulkureittien, jät-
teenkeräyspisteiden ja huoltopisteiden sijainnin. 

Rantojen puhdistus-
työssä on tärkeää var-
mistaa, etteivät puhtaat 
alueet likaannu. Puhdis-
tettavilla alueilla edetään 
yhdessä rintamassa. Öl-
jyyntyneet, puhtaat ja 
puhdistetut alueet eris-
tetään selvästi toisistaan 
esimerkiksi nauhalla tai 
lippusiimalla. Öljyisissä 
varusteissa saa liikkua 
vain merkittyjä reittejä 
ja polkuja pitkin, ja puh-
taiksi ja likaisiksi merkit-
tyjen alueiden välillä saa 
kulkea vain puhdistau-
tumispisteiden kautta. 
Merkityiltä likaisilta alu-
eilta ei siis saa poistua rii-
sumatta öljyisiä varustei-
taan. Mikäli mahdollista, 
kulkureitit on hyvä pääl-
lystää esimerkiksi imey-
tysmatolla tai pressulla. 

Jokaisessa rantojen puhdistusryhmässä on ryhmän-
johtajan lisäksi ainakin kaksi puhdasta henkilöä. Puhtaat 
henkilöt eivät astu likaiselle alueelle, vaan avustavat likai-
sella alueella toimivia puhtaalta alueelta käsin. He muun 
muassa tarjoavat juotavaa, vaihtavat keräysämpäreihin 
muovipussit ja kantavat puhtaan ja likaisen alueen rajalle 
sijoitetut jäteastiat jätteiden keräyspisteelle. Öljyyntyneet 
alueet puhdistetaan kerralla, huolellisesti ja kunnolla. 

5. ÖLJYYNTYNEIDEN RANTOJEN 
PUHDISTAMINEN
Puhdistustyön tarkoituksena on palauttaa alue 
onnettomuutta edeltäneeseen tilaan. Käytännössä 
öljyä jää aina jonkin verran luontoon, mutta öljy 
on kerättävä pois ja öljyyntyneet materiaalit 
puhdistettava mahdollisimman tarkkaan. 

Likainen 
alue

Puhdistautumis-
alue

Jäteastia 
öljylle

Jäteastia 
öljylle

Käytettyjen 
varusteiden 
keräysastiat
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ÖLJYN KERÄÄMINEN
Seuraavassa esitellään työohjeet rannalle ajautuneen öl-
jyn keräämiseksi. Työohjeita voi käyttää kaikilla rantatyy-
peillä, joille on ajautunut runsaasti öljyä. 

1. Kaksi 30 litran muovipussia asetetaan sisäkkäin 12 
litran ämpäriin. Pussien suut vedetään reilusti ämpärin 
reunojen yli. Tällöin ämpäri ei turhaan likaannu.

2. Muovipusseihin kaavitaan tai lapioidaan öljyä esimer-
kiksi äyskärillä tai lapiolla. Ämpäri täytetään puolilleen. 

3. Pussit suljetaan tiiviisti nippusiteillä. 
4. Kaksi 150 litran muovisäkkiä asetetaan sisäkkäin 

40–65 litran saaviin. Säkkien reunat vedetään reilusti 
saavin reunojen yli. Säkkeihin sijoitetaan täytettyjä 30 
litran muovipusseja, kunnes saavi on puolillaan. 

5. Muovisäkkien suut suljetaan tiiviisti solmimalla tai 
nippusiteillä, ja säkit kuljetetaan saavissa välivaras-
toon. Yhtä saavia kantaa aina kaksi ihmistä. 

Mikäli rannalle on ajautunut öljyä todella paljon, sitä voi-
daan kerätä suoraan isompaan saaviin: 

1. Kaksi 150 litran muovisäkkiä asetetaan sisäkkäin 
40–65 litran saaviin. Säkkien suut vedetään reilusti 
saavin reunojen yli. Tällöin saavi ei turhaan likaannu.

2. Muovisäkkeihin lapioidaan öljyä esimerkiksi lumi- tai  
pistolapiolla. Saavi täytetään puolilleen. 

3. Säkit suljetaan tiiviisti nippusiteillä. 
4. Säkit kuljetetaan saavissa välivarastoon. Yhtä saavia 

kantaa aina kaksi ihmistä. 
 
Huom.: Muovipusseja ja -säkkejä ei saa täyttää liian täy-
teen. Niiden tulee olla niin kevyitä, että yksi henkilö voi sekä 
nostaa että kuljettaa säkin vaivattomasti ja vaarattomasti 
myös kivisessä ja liukkaassa maastossa. Säkkien hajoamisen 
välttämiseksi säkit kuljetetaan välivarastoon ämpäreissä tai 
saaveissa. Säkkejä ei saa vetää tai raahata maata pitkin! 

Öljyistä jätettä kerättäessä tulee huolehtia siitä, että 
jätettä kertyy mahdollisimman vähän, sillä sen kuljetta-
minen ja hävittäminen on kallista ja ympäristölle haital-
lista. Kerää siis vain öljyyntynyttä materiaalia, ja 
vältä puhtaan hiekan, kivien ja kasvillisuuden se-
koittamista öljyisen jätteen kanssa. 

1. 2. 3.

4. 5.

1. 2.

3-4
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POISTUMINEN LIKAISELTA ALUEELTA
Öljyisten varusteiden riisuminen turvallisesti ja öljyä levit-
tämättä on haastavaa. Henkilö poistuu likaiselta alueelta 
aina puhdistautumispisteen kautta. Ensin hän puhdistaa 
likaiset käsineensä puhdistusliinoilla. Tämän jälkeen hän 
puhdistaa omat keräysvälineensä mahdollisimman perus-
teellisesti, jotta ne voidaan kerätä talteen uutta käyttöä 
varten. Tämän jälkeen henkilö poistaa itse teippaukset lah-
keista ja hihansuista.  Puhtaat henkilöt auttavat riisumaan 
hanskat, suojahaalarin ja viimeisenä saappaat. Saappaat 
kannattaa pyyhkiä kertakäyttöhaalarilla riisumisen yhte-
ydessä. Haalarin alla olevan sadeasun voi riisua itse, jos 
se ei ole aivan öljyn peitossa. Kertakäyttöhaalarit ja tei-
pit hävitetään öljyisen sekajätteen mukana, mutta kaikki 
muut varusteet lajitellaan eri keräysastioihin, jotta ne voi-
daan puhdistaa ja käyttää seuraavana päivänä uudestaan. 
Puhtaat henkilöt ojentavat sadeasun riisumisen jälkeen 
henkilölle omat kengät, jotka puettuaan hän on valmis 
siirtymään puhtaalle alueelle. Puhtaat henkilöt auttavat 
kaikkia likaiselta alueelta tulevia riisumaan varusteensa, 
jonka jälkeen he auttavat toisiaan. Ryhmänjohtaja riisuu 
suojavaatteensa viimeisenä. 

ÖLJYISEN MATERIAALIN HÄVITTÄMINEN
Rannalta kerätty öljyinen materiaali tulee aina toimittaa 
ongelmajätteen käsittelyyn, ja kuljetus on aina viranomai-
sen vastuulla. Rannalta ämpäreissä ja saaveissa poistettu 
jäte lajitellaan jo keräysvaiheessa viranomaisten ohjeiden 
mukaan eri lajikkeisiin ja kuljetetaan jätteiden vastaanot-
topisteelle eli välivarastoon. Yksinkertaisin lajittelu teh-
dään kahteen erilliseen astiaan, öljyinen jäte ja muu jäte. 
Lajittelu on aina tapauskohtaista. Esimerkiksi öljyinen se-
kajäte (suojavarusteet) todennäköisesti kerätään erilleen 
öljyyntyneestä, orgaanisesta jätteestä. 

Välivaraston sijainnin määrää viranomainen, mutta 
jokaisen vapaaehtoisenkin kannattaa tuntea turvallisen 
välivarastoinnin perusteet, jotta vuodoilta vältytään. 
Välivarastot tulee sijoittaa siten, etteivät edes myrsky-
aallot pääse huuhtomaan öljysäkkejä mereen. Paikka 
kannattaa kuitenkin valita öljyyntyneen rannan lähei-
syydestä, jotta säkkejä ei jouduta kantamaan tarpeetto-
man pitkälle. 

Välivaraston alustan tulee olla tasainen. Mikäli mah-
dollista, alustan voi vuorata muovi- tai imeytysmatolla. 
Välivarasto kannattaa vallittaa sen varalta, että muovisäk-
kejä rikkoutuu. On myös hyvä tarkistaa, ettei välivarastos-
ta johda ojia ympäröivään maastoon. Öljyonnettomuuden 
jälkien puhdistamisen loputtua välivarasto ja sen ympä-
ristö tulee siivota huolellisesti. 

Öljyisistä jätteistä huolehtiminen on viranomaisten 
tehtävä, ja he järjestävät öljyjätteen pois kuljettamiseen 
tarvittavan kaluston. Lastauksen ja kuljettamisen aikana 
pitää varoa, ettei öljyä pääse vuotamaan. 

ERI RANTATYYPPIEN PUHDISTAMINEN
Rantojen puhdistustyössä tulee noudattaa varovaisuutta, 
jotta se ei aiheuta enemmän haittaa kuin hyötyä. Luon-
non turhaa häiritsemistä on vältettävä. Rantaa puhdis-
tettaessa tulisi myös välttää sen ylimääräistä muokkaa-
mista. Maaperän ja kasvillisuuden poistaminen rannoilta 
aiheuttaa eroosiota eli maaperän rapautumista ja lajien 
elinmahdollisuuksien heikkenemistä. Myös aluskasvilli-
suuden tallaantuminen voi aiheuttaa eroosiota. Herkkiä 
rantaluontotyyppejä puhdistettaessa tulee noudattaa eri-
tyistä varovaisuutta. Ympäristö- ja pelastusviranomaisen 
tarkempaa ohjeistusta tiettyjen rantatyyppien puhdista-
miseen soveltuvista menetelmistä on aina noudatettava. 
Huolellisuutta, järjestelmällisyyttä ja varovaisuutta tarvi-
taan myös oman turvallisuuden varmistamiseksi. 

Kallio- ja kivikkoranta 
Aallot ja virtaukset huuh-
tovat öljyn melko helposti 
pois kalliorannoilta. Kal-
liorannoilla öljyä kerään-
tyy eniten notkelmiin, hal-
keamiin ja koloihin, mitä 
kannattaakin käyttää hy-
väksi puhdistustyössä. Hal-
keamista ja koloista öljyä 
kannattaa kaivaa kuperilla 
työkaluilla, kuten pisto- tai 
kukkalapiolla. Kallioran-
noilla öljyä jää myös vesi-
rajan yläpuolelle, aaltojen 
ulottumattomiin. Tasaisen kalliorannan puhdistamiseen 
on parasta käyttää tasapohjaista työkalua, kuten lumila-
piota, äyskäriä, lasten muovilapiota tai muurarin lastaa. 

Kivikkorannoilta öljy ei huuhtoudu pois niin helposti 
kuin kalliorannoilta. Öljyä jää etenkin kivien koloihin ja 
alle. Varsinkin viimeistelyvaiheessa öljyä kannattaa kaivaa 
kivien koloista. Kiviä on hyvä myös nostella ja siirrellä, jot-
ta niiden alustat ja alaosat saadaan puhdistetuksi. Siirretyt 
kivet pi tää palauttaa puhdistuksen jälkeen takaisin. Kivien 
ylimääräistä siirtelyä ja pois kuljettamista ei suositella, sillä 
se aiheuttaa rannan eroosiota ja muokkaantumista.

Kivikkorannoilla kannattaa käyttää ohuita ja kuperia 
työkaluja. Tällaisilla välineillä pääsee hyvin käsiksi koloi-
hin ja halkeamiin valuneeseen öljyyn. Kivikkorannoilla 
kannattaa käyttää hyväksi myös itse tehtyjä kuoppia ja 
koloja. Voit joko siirtää kiviä tai kaivaa itse kuopan, johon 
öljy valuu ja josta sitä on helpompi poistaa.

Kallio- ja kivikkorannoilla keräysmenetelmänä voi-
daan käyttää myös painepesurilla pesemistä. Tällöin tulee 
huolehtia myös öljynsekaisen pesuveden turvallisesta ke-
räyksestä. Kiviä voi myös poistaa rannalta ja pestä esimer-
kiksi betonisekoittimessa. 
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Hiekkaranta
Hiekkarannat ovat usein virkistyskäytössä, joten ne pitää 
puhdistaa perusteellisesti. Tärkeintä on poistaa hiekan 
päälle jäänyt raskas öljymassa. Parhaita välineitä tähän 
työhön ovat tasapohjaiset työkalut, kuten lumilapio, äys-
käri tai muovilapiot. 

Öljyisen massan lisäksi myös öljyinen hiekka pitää 
poistaa tai puhdistaa. Raskaat öljyt pystyvät tunkeu-
tumaan hiekkaan enintään 25 senttimetrin syvyydelle, 
mutta kevyet öljyt saattavat tunkeutua syvemmällekin, 
etenkin sellaisilla rannoilla, joilla aaltoliike ja hiekan liik-
kuvuus on voimakasta. Suurten hiekkamassojen puhdis-
taminen ja siirtäminen vaativat työkoneita, joten viran-
omaiset tai urakoitsijat hoitavat tämän työn. 

Ruovikko ja muu vesikasvillisuus
Öljyyntyneiden ruovikkoalueiden puhdistaminen on vaike-
aa, joten alueet kannattaa niittää. Niittäminen kannattaa 
aloittaa vasta, kun ruovikkoa ympäröivä vesialue on puhdis-
tettu. Öljyyntynyt ruovikko tulee rajata öljypuomein, jotta 
öljyä ei pääse niittämisen yhteydessä puhtaille alueille. Niit-
toleikkaus tehdään hieman vesirajan alapuolelle. Hyvä työ-
kalu niittämiseen on perinteinen viikate. Ruovikon niittämi-
sen jälkeen alue tarkastetaan ja havaittu öljy puhdistetaan.  

Öljyyntyneet ruo’ot kerätään kekoon ja hävitetään vi-
ranomaisten ohjeiden mukaan, samoin muu öljyyntynyt 
vesikasvillisuus.

PUHDISTAMISEN ASTE
Milloin öljyinen ranta on puhdistettu? Tähän kysymykseen 
ei ole yksiselitteistä vastausta, vaan päätös töiden lopetta-
misesta on aina tapauskohtainen. Päätökseen vaikuttavat 
monet asiat, muun muassa rannoille kertyneen öljyn mää-
rä, puhdistustyön kesto, käytettävissä olevat voimavarat 
sekä rannan laatu ja palautumiskyky. Päätöksen öljyntor-
juntatyön lopettamisesta tekee aina viranomainen. 

Öljyntorjunnan tavoitteiden kannalta olisi suotavaa, 
että öljy poistetaan rannalta kokonaan. Öljyn täydellinen 
poistaminen voi kuitenkin olla vaikeaa tai jopa mahdoton-
ta, etenkin jos öljyä on ajautunut rannoille suuria määriä. 
Tällöin rannat puhdistetaan resurssien mukaan mahdolli-
simman täydellisesti. Mikäli rannalle on ajautunut pelkäs-
tään yksittäisiä pieniä lauttoja ja tervamaisia öljypalloja, on 
suotavaa, että kaikki rannalle ajautunut öljy korjataan pois. 

Joskus käytettävissä olevat voimavarat eivät riitä. Öl-

jyntorjuntajoukkoja saatetaan joutua siirtämään vähem-
män tärkeiltä puhdistuspaikoilta tärkeisiin kohteisiin, jol-
loin tietyn alueen puhdistus jää kesken. Joskus myös aika 
loppuu kesken, esimerkiksi syksyllä, kun vedet ja rannat 
jäävät jään ja lumen alle. 

Toisinaan voi olla myös perusteltua puhdistaa erityyp-
pisiä rantoja eriasteisesti. Esimerkiksi ekologisesti tärke-
ät alueet sekä virkistyskäyttöön tarkoitetut rannat, kuten 
venesatamat ja hiekkarannat, puhdistetaan erityisen tar-
kasti. Toisaalta voi olla järkevää, ettei esimerkiksi lintuja 
häiritä niiden hautoma-aikana puhdistustöillä, etenkin 
jos öljyyntymisen aste on vähäinen. Jyrkän kalliorannan 
palautumiskyky on huomattavasti parempi kuin suojai-
sen, runsaan kasvillisuuden peittämän lahdenpoukaman. 

VIIMEISTELY
Rantojen puhdistamisen viimeistelyyn sopivia työkaluja 
ovat ämpäri, muovipussit sekä erilaiset harjat, kuten katu- 
ja tiskiharja. Öljyisiä pintoja harjataan puhtaaksi. Mikäli 
öljy ei irtoa harjaamalla, voidaan käyttää esimerkiksi ym-
päristömerkittyä astianpesuainetta. Väkeviä liuottimia ei 
saa käyttää, sillä ne ovat ympäristöön joutuessaan yhtä 
haitallisia myrkkyjä kuin itse öljy. Jotta irti harjattu öljy 
ja öljynsekainen pesuvesi eivät leviäisi mereen, alue tulee 
rajata esimerkiksi imeytys- ja suojapuomeilla.

Rantamateriaaliin pinttynyttä öljyä voidaan irrottaa 
myös huuhtomalla. Huuhtomiseen voidaan käyttää joko 
normaalia vesiletkua tai erilaisia painepesureita. Mikäli 
rantaa huuhdotaan, tulee huuhdottu öljy rajata öljypuo-
meilla rannan tuntumaan. Huuhtominen soveltuu lähin-
nä koville pinnoille, joilla ei ole kasvillisuutta. Kova paine 
tai liian lämmin vesi voivat aiheuttaa öljyn tunkeutumisen 
maaperään, vaurioittaa kasvillisuutta ja aiheuttaa eroo-
siota. Pinnaltaan kuivunutta öljyä saattaa joutua myös 
raaputtamaan irti kalliosta tai kivistä erilaisilla lastoilla.

Viimeistelyyn voidaan käyttää myös erilaisia imeytys-
aineita, kuten turvetta, haketta, sahanpurua tai teollisesti 
valmistettuja materiaaleja. Imeytysaineet levitetään öljyn 
päälle haravaa tai harjoja käyttäen. Öljyn imeydyttyä aines 
kerätään pois ja varastoidaan samalla tavalla kuin muukin 
öljyinen jäte. Imeytysaineiden kanssa tulee kuitenkin olla 
tarkkana, sillä öljyä ja nestettä imenyt aine saattaa tulla 
vettä painavammaksi ja upota veden pinnan alle. Imeytys-
aineita voi käyttää myös puhtaiden alueiden suojaamiseen.

WWF • ÖLJYNTORJUNTAOPAS14
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maan pelastuslaitokselle varat liikuteltavan öljyisten 
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yhteistyössä hoitoyksikös-
sä työskentelevien vapaa-
ehtoisten koordinoinnin. 
Eläinten hoitoon osal-
listuvat toimivat omana 
ryhmänään, osana öljyn-
torjuntaoperaatiota. Heil-
le järjestetään soveltavaa 
koulutusta eläinten käsit-
telystä ja puhdistamisesta. 
WWF on julkaissut oppaan 
myös öljyyntyneiden eläin-
ten hoidosta.  Oppaaseen 
voi tutustua WWF:n verk-
kosivuilla.
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Koulutukset
WWF järjestää vapaaeh-
toisille vuosittain useita 

öljyntorjuntakoulutuksia eri 
puolilla Suomea

WWF SUOMI 
ÖLJYNTORJUNTA

Tule mukaan
Öljyntorjuntajoukkoihin 
voi liittyä vapaaehtoiseksi 
kuka tahansa 18–69-
vuotias terve henkilö

Öljyntorjuntajoukot
Vuonna 2003 perustetut 

WWF:n vapaaehtoiset 
öljyntorjuntajoukot toimivat 

apuna öljyvahingon jälkei-
sessä puhdistustyössä 

Viranomaisten apuna
Vapaaehtoiset öljyntorjujat auttavat 
viranomaisia esimerkiksi rantojen 
puhdistuksessa ja öljyyntyneiden 
eläinten hoidossa

Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
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