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• Onnettomuuden riski ei kuitenkaan synny vain öljykulkjetuksista, 

vaan kaikesta meriliikenteestä, maalta tulevista lähteistä ja hylyistä 

Öljykuljetusten määrä Suomelahdella
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Meriliikenteen öljypäästöt

• Meriliikenteen öljypäästöt voivat olla joko tahallisia (laittomia) tai 

tahattomia (onnettomuuksia)

• Vuonna 2013 Itämerellä tapahtui 6 päästöihin johtanutta 

alusonnettomuutta (pieniä päästöjä)

• Laittomia päästöjä havaittiin 2014 havaintolentojen avulla 215 kpl 

(joista 117 öljyä      42m3, suurin yksittäinen päästö16m3)

• ”Pahin mahdollinen” skenaario Suomenlahdella 

• 30 000 tonnia öljyä valuu mereen – voi avovesiaikaan levittäytyä 

vuorokaudessa 20 km2 suuruiseksi lautaksi
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Öljylautan leviäminen
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Meriliikenteen onnettomuudet

• Itämerellä sattui vuonna 2013 150 alusonnettomuutta (lievästi kasvava trendi 

viimeiset kolme vuotta)

• Yleisimmät onnettomuustyypit:

• Yhteentörmäys 38%

• Karilleajo 29%

• Yleisin syy:

• Tuntematon 43%

• Inhimillinen tekijä 28%

• Alustyyppi: 

• Rahtialus 49%

• Matkustaja-alukset 25%

• Tankkerit 10%
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Miten onnettomuuksia voi ehkäistä?

• Luotsaus 

• Saattohinaukset

• Meriliikenteen valvonta ja ohjeistus

• Miehistön koulutus ja työolosuhteet

• Itämeri luokiteltu PSSA-alueeksi (mahdollistaa 

meriliikenteen tiukempien säännösten käyttöönottoa)

• reittijakojärjestelmät

• syväväylät

• alueet joita tulee välttää (area to be avoided)

• alusten tunnistusjärjestelmä AIS (yli 300 bruttotonnia)

• Suomenlahdella GOFREP ja VTS
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Marinetraffic.com 13.10.15  klo 10.14

Helcom video

www.marinetraffic.com

https://www.youtube.com/watch?v=3CBgs5O1WPc
http://www.marinetraffic.com/


Suomen öljyntorjuntavalmius

• Suomen ympäristökeskus vastaa torjuntatyöstä 

avomerellä

• Ytimen muodostavat 18 + 1 laivaluokan monitoimialukset

• Rannikkoalueilla torjuntatyöstä vastaavat 

alueelliset pelastuslaitokset (SYKE jos 

onnettomuus on hyvin suuri)

• Pelastuslaitoksilla käytössä noin 140  

yli 7,5 metrin pituista venettä ja satoja 

pienempiä veneitä

• Öljyntorjunnan valmiussuunitelmat ja välineet

• Kansainvälinen yhteistyö

15.10.2015Vanessa Ryan, WWF

Louhi/ Kuva:Rajavartiolaitos



15.10.2015Vanessa Ryan, WWF

Lähde: ymparisto.fi Lähde: ymparisto.fi



Vahingon rajoittaminen merellä

• Ensin pyritään pelastamaan 

ihmishenkiä

• Sitten pyritään estämään öljyvahingon 

leviäminen

• Vuotava alus puomitetaan

• Mereen päässeen öljyn leviäminen 

estetään puomittamalla

• Öljyä kerätään suoraan aluksesta tai 

merestä

• HUOM! Sääolosuhteet voivat estää tai 

rajoittaa merellä tapahtuvaa toimintaa
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Vahingon rajoittaminen merellä
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Vahingon rajoittaminen merellä

• Merestä kerätään öljy-vesiseosta 

• Öljy pitää erottaa vedestä (esim. 

seisottamalla)

• Kerättävän öljy-vesiseoksen tilavuus 

voi jopa 10-kertaistua kun öljy 

sekoittuu veteen

• Öljy voi myös vajota pinnan alle  

vaikea seurata ja suunnitella torjuntaa 
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Vahingon rajoittaminen rannikolla

• Keinoja joilla vältetään rannikon 

öljyyntymistä ja hankalaa 

puhdistustyötä:

• Kapeiden salmien sulkeminen

• Erityisen herkkien kohteiden suojaaminen 

suojapeitteillä

• Öljyn ohjaaminen tietyille ”uhrattaville” 

alueille
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Vahingon rajoittaminen rannikolla

• Rannikolta poistaminen on työlästä ja kallista

• Lähes 90% maailmalla sattuneista 

onnettomuuksista öljyä on päässyt rantaan

• Suomessa ongelmana saaristo ja pitkä, rikkonainen 

rantaviiva

• Kapeat salmet        öljy saavuttaa nopeasti rannikon

• 30 000 öljyä ajautuu 400 km:n levyiselle ranta-

alueelle       jätettä noin 540 000 tonnia (SÖKÖ)
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Rannikon puhdistusmenetelmät

• Rannikkoa voidaan puhdistaa 

• Keräämällä öljyä koneellisesti 

tai raivaamalla kasvillisuutta 

koneellisesti

• Maankuorinnalla

• Keräämällä öljyä käsin

• ”Pesemällä” esim. Korkeapaine-

huuhtelulla

• Jättämällä alue puhdistamatta
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Öljyn kerääminen käsin

• Teknisestä kehityksestä huolimatta 

suuri osa puhdistustyöstä tehdään 

käsin

• Erityisesti alueilla joille ei koneilla 

pääse tai jotka ovat herkkiä

• Vaatii paljon työvoimaa ja on aikaa 

vievää

• Rantaa ei saa koskaan 100% 

puhtaaksi 
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