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ESIPUHE

Meri tarvitsee ihmistä. Ihminen tarvitsee merta, on WWF:n
Operaatio Merenneidon tunnuslause. Jos Itämerellä tapahtuu
öljyonnettomuus, meri tarvitsee ihmistä kenties enemmän kuin
koskaan. Siksi WWF on perustanut vapaaehtoiset öljyntorjunta
joukot, jotka auttavat onnettomuustilanteessa viranomaisia ran
tojen puhdistamisessa. WWF on kutsunut Sinut talkoisiin, joita
toivottavasti ei koskaan tarvita.
Öljyonnettomuus Itämerellä on todellinen ja vakava uhka. On
nettomuuden vaikutukset Itämeren luontoon, merellisiin elinkei
noihin ja virkistyskäyttöön olisivat valtavia. Öljykuljetusten
määrä Suomenlahdella kolminkertaistui 1990-luvun puolivälistä
vuoteen 2002 mennessä. Vuonna 2005 öljyä kuljetettiin jo yli
130 miljoonaa tonnia. Samaan aikaan myös matkustajaliikenne Suomenlah
della on vilkastunut.
Kasvanut liikennemäärä merkitsee kasvanutta onnettomuusriskiä. Myös yhä
suuremman öljyonnettomuuden riski on kasvanut öljytankkereiden koon
kasvun myötä. Ympäristön kannalta pahimmassa mahdollisessa tapauksessa
kaksi öljytankkeria törmää yhteen, jolloin mereen pääsee kymmeniä tuhansia
tonneja öljyä. Näin suuren öljyonnettomuuden vaikutukset olisivat tuhoisia
Itämeren herkästi haavoittuvalle luonnolle.  
Jos öljyä ajautuu rannoille asti, rannat on puhdistettava. Tämä työ tehdään
suurimmaksi osaksi käsin, mikä vaatii paljon työvoimaa. Jokainen käsipari on
tarpeen. Vapaaehtoiset ovat liikkeellä tärkeällä asialla, puhtaan Itämeren puo
lesta. Kiitos toiminnastasi yhteisen Itämeremme hyväksi!
WWF kiittää Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkoyksikön ja Öljy
suojarahaston henkilökuntaa yhteistyöstä oppaan laadinnassa.

Timo Tanninen
Pääsihteeri
WWF Suomi
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ÖLJYONNETTOMUUDEN
SEURAUKSET

Öljyonnettomuuden jäljet näkyvät luonnossa ja julkisuudessa – valitettavan usein. Suurin
häviäjä on tietysti onnettomuusalueen luonto, mutta myös alueen ihmiset kärsivät. Seuraukset
tuntuvat niin taloudessa ja vapaa-ajan vietossa kuin terveydentilassa.

MAAILMALLA TAPAHTUNEET ONNETTOMUUDET
Öljyonnettomuuksia tapahtuu maailman merillä vuosittain.
Suurimpien onnettomuuksien seuraukset ovat olleet todel
la vakavia. Esimerkiksi marraskuussa 2002 Espanjan ran-
nikolle uponneesta Prestige-tankkerista pääsi mereen noin
64 000 tonnia öljyä. Vuodon seurauksena satoja kilomet
rejä Espanjan ja Ranskan rannikkoa pilaantui. Öljy tappoi
ja vahingoitti arviolta 300 000 lintua sekä lukemattomia muita eläimiä. Onnettomuuden seurauksena alueen
pääelinkeinot kalastus ja matkailu kärsivät pahasti ja kym
meniä tuhansia ihmisiä menetti työpaikkansa. Onnettomuu
den kustannusten on arveltu nousseen yli miljardin euron.
Prestigen onnettomuus ei kuitenkaan ole ainutlaatuinen.
Vuonna 1999 haaksirikkoutunut öljytankkeri Erika aiheutti
samankaltaista tuhoa Bretagnen rannikolla. Vuonna 1996
öljytankkeri Sea Empress haaksirikkoutui Walesin vesillä,
vuonna 1993 Braer Shetlannissa, vuonna 1989 Exxon Val
dez Alaskassa, vuonna 1978 Amoco Cadiz Bretagnessa
ja vuonna 1967 Torrey Canyon eteläisessä Englannissa.
Öljytuho ei syntyäkseen aina vaadi edes haaksirikkoa.
Talvella 2006 Luoteis-Viron rannikon läheisyydessä pääsi
mereen toistakymmentä tonnia öljyä. Laittoman päästön
lähdettä ei saatu selville. Päästön seurauksena useita kilo
metrejä rantaviivaa öljyyntyi ja jopa tuhansia lintuja me
nehtyi. Vuonna 2005 Suomen viranomaiset havaitsivat val
vontalennoilla merialueillamme 48 laitonta öljypäästöä.     

mat olosuhteet hidastavat öljyn luonnollista häviämistä. Itä
meri 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 pinnalla
ajelehtiva öljy, joka tahraa rannat ajautuessaan niille. Pak
su öljykerros voi estää kasvin aineenvaihdunnan ja tällä ta
voin tukahduttaa kasvin. Kasvien häviämisen myötä myös
eläinten ravinto ja elinympäristöt vähenevät. Kaiken peit
tävä öljykerros on kuolettava myös eläimille.   
Jo kolikon kokoinen öljytahra voi heikentää linnun höy
henpeitteen lämmöneristyskykyä niin, että lintu paleltuu
kuoliaaksi. Lisäksi öljyyntynyt höyhenpeite heikentää lin
tujen uima-, sukellus-  ja lentokykyä, minkä seurauksena
lintu voi kuolla nälkään. Puhdistaessaan höyhenpeitettään
linnut nielevät öljyä, mikä aiheuttaa niille myrkytystilan.
Öljyyn tahriintuminen on yhtä lailla suuri ongelma meri
nisäkkäille. Esimerkiksi hylkeen poikaset kestävät turkin
öljyyntymisen seurauksia huonosti.  
Näitä lyhyen aikavälin vaikutuksia vakavampia saatta
vat olla pitkän aikavälin vaikutukset, jotka johtuvat öljyn
myrkyllisistä ominaisuuksista. Öljyn myrkylliset aineosat
aiheuttavat kasveille ja eläimille myrkytystiloja, sairauk
sia, soluvaurioita, kehityshäiriöitä ja lisääntymisongelmia.
Öljyllä on myös karsinogeenisiä eli syöpää aiheuttavia
vaikutuksia, jotka saattavat ilmetä pitkän ajan kuluttua tai
vasta seuraavissa sukupolvissa.
ÖLJYN VAIKUTUKSET ITÄMEREN LUONTOON
Öljyn myrkylliset osat siirtyvät eliöihin joko suoran
Öljy on myrkyllinen, luonnossa erittäin hitaasti häviävä kosketuksen, ravinnon tai aineenvaihdunnan kautta. Osa
aine. Mereen ja rannoille joutuessaan öljy vaikuttaa hai öljyn haitallisista yhdisteistä on rasvaliukoisia, joten ne
tallisesti kaikkiin lajeihin planktoneista hylkeisiin ja myös kertyvät eliöiden elimistöön. Ravintoverkon kautta myrkyt
ihmisiin.
voivat rikastua ja siirtyä eteenpäin, aina ihmiseen asti.
Itämeri on herkkä merialue alhaisen suolapitoisuutensa,
pienen tilavuutensa, pohjoisen sijaintinsa ja vähäisen ve
den vaihtuvuuden vuoksi. Nämä sekä kylmät ja hapetto
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ÖLJY JA SEN
HAVAITSEMINEN

Yleisesti puhutaan vain öljystä, mutta erilaisia öljylaatuja on useita. Kevyimmästä alkaen
erilaisia öljylaatuja ovat muun muassa nestekaasut, bensiinit, petrolit, dieselöljyt, kevyet
polttoöljyt, raskaat polttoöljyt ja bitumit. Jalostettujen tuotteiden lisäksi merellä kuljetetaan
runsaasti raakaöljyä, joka on ominaisuuksiltaan raskaan polttoöljyn kaltaista. Öljyntorjuntaan
osallistuvalla henkilöllä on hyvä olla perustiedot öljylaatujen ominaisuuksista.

ÖLJYN OMINAISUUDET
Öljy ja useimmat öljytuotteet ovat vettä kevyempiä, veteen
liukenemattomia ja huoneenlämmössä nestemäisiä aineita.
Vain kaikkein raskaimmat öljytuotteet, kuten piki ja bitu
mi, ovat kiinteitä huoneenlämmössä. Raakaöljy ja raskas
polttoöljy saattavat olla kiinteässä olomuodossa kylmissä
olosuhteissa.
Nestemäinen öljy on juoksevaa, joten veteen joudut
tuaan se levittäytyy ohueksi kalvoksi veden pinnalle.
Useimmat öljylaadut leviävät jo muutamassa tunnissa
laajaksi, millimetrin murto-osien paksuiseksi kalvoksi.
Kevyet öljylaadut ovat juoksevampia kuin raskaat, joten
ne leviävät nopeammin ja laajemmalle kuin raskaat laa
dut. Ne myös muodostavat ohuemman kalvon.
Veteen jouduttuaan öljy alkaa säistyä, jolloin sen olo
muoto muuttuu. Säistymisellä tarkoitetaan haihtumista, se
koittumista, pisaroitumista, hajoamista sekä uppoamista.
Haihtuminen on tärkein öljyä muokkaava tekijä. Veteen
päässeistä kevyistä öljylaaduista voi haihtua jopa 75 %
muutaman ensimmäisen vuorokauden aikana. Tämän
takia kevyimpiä öljylaatuja ei välttämättä ehditä poistaa
vedestä.
Haihtumisen myötä öljyistä häviävät ensimmäisinä
kaikkein kevyimmät yhdisteet. Nämä yhdisteet ovat myös
öljyn myrkyllisimpiä ja paloherkimpiä aineosia. Jäljelle
jäävät painavimmat ja sitkeimmät yhdisteet. Haihtumisen
myötä öljyt, etenkin raskaat laadut, muodostuvatkin kiin
teäksi ja painavaksi massaksi. Raskaat öljylaadut voivat
haihtumisen myötä muuttua jopa vettä raskaammiksi ja
vajota pinnan alle.
Öljyt myös sekoittuvat, hajoavat ja pisaroituvat. Kovan
tuulen ja aallokon vaikutuksesta öljy voi sekoittua veden
kanssa ja muodostaa emulsion. Raskaammat öljyt saat
tavat myös haihtumisen, auringonvalon ja hapettumisen
kuluttamina muodostaa tervamaisia palloja tai kokkareita.
Kylmissä olosuhteissa säistyminen on vähäisemmän haih


tumisen ja hajotuksen takia hitaampaa kuin kesällä, joten
öljyn olomuotojen muutokset ovat talvella hitaampia kuin
kesällä.

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 meri. Mikäli kalvo on hyvin ohut, sen väri on hopeinen,
harmaa tai sateenkaaren kirjava. Paksuimmissa kalvoissa
on tummempi, jopa täysin musta väri. Tuulen ja virtojen
kuljettamana öljyä voi kerääntyä rantojen tuntumaan ja
lahtien pohjukoihin jopa usean senttimetrin paksuinen
kerros. Näin paksun öljykerroksen pinta on pikimusta.
Värin lisäksi öljyn tunnistaa myös siitä, että meren pin
nalle joutuessaan se vähentää aaltojen muodostumista ja
vaimentaa niiden etenemistä. Öljyinen kohta meressä on
kin tyynempi ja tasaisempi kuin ympäröivä puhdas meri.
Useamman sentin paksuinen kerros on vain suurimpien
aaltojen rikkoma.

Meressä tai rannoilla
havaittu öljy tulee ilmoittaa
yleiseen hätänumeroon:

112

ÖLJYNTORJUNTAOPAS

Öljy kulkeutuu veden pinnalla lauttana. Massiivinen öl
jylautta saattaa näyttää yhtenäiseltä, mutta se ei täysin ole
sitä. Tuuli ja virtaukset sekä rannan muodot rikkovat lau
tan muotoa. Tuulen ja virtausten vaikutuksesta öljy pyrkii
kulkeutumaan pitkinä ja kapeina vanoina. Etenkin kovalla
tuulella öljy kulkeutuu selkeinä vanoina.
Öljy voi kulkeutua myös emulsiona. Veden ja öljyn
muodostaman emulsion tunnistaa siitä, että se on hieman
suklaavanukkaan näköistä, ruskeaa tai oranssia vaahtoa.
Vaahto on lähes kiinteää ja sitkeää. Emulsion paksuus on
yleensä muutamia millimetrejä, mutta se voi muodostaa
jopa usean senttimetrin paksuisen kerroksen. Emulsiota
esiintyy lähinnä paikallisesti.

Säistynyt, raskas öljy on mustaa, tervamaista, sitkeää ja
tahraavaa ainesta. Tämä lähes kiinteä, jopa asfalttimainen
aines saattaa ajautua rantaan isona lauttana tai yksittäisinä
kokkareina ja palloina. Tervamaiset pallot ovat läpimital
taan muutaman senttimetrin kokoisia, kokkareet selvästi
isompia. Ne saattavat ajautua rannoille yksittäisinä kap
paleina tai runsaina esiintyminä.
Säistynyt, raskas öljy on suunnilleen veden painois
ta. Kiinteytyessään se saattaa painua pinnan alle. Se voi
painua jopa pohjaan tai kulkeutua merivirtojen mukana,
huuhtoutuen rantaan vasta kuukausien tai vuosien kulut
tua. Raskaimmat öljylaadut käyttäytyvät samankaltaisesti
myös kylmissä olosuhteissa.

ÖLJYHAVAINTOJEN ILMOITTAMINEN
Kuva: WWF-Canon / Jorge Sierra

Mikäli havaitset meressä öljyä, ilmoita siitä yleiseen hätä
numeroon 112. Kaikki havainnot tulee ilmoittaa. Öljyha
vaintojen perusteella viranomaiset pystyvät mahdollisesti
arvioimaan, millä seudulla päästö sijaitsee. Tee ilmoitus
myös, mikäli havaitset öljyyntyneitä lintuja. Linnut ovat
saattaneet lentää öljyyntymisen jälkeen pois öljyiseltä
alueelta.
lmoittaessasi havainnostasi kerro yhteystietosi, havain
topaikka, havainnon laajuus (pituus ja leveys), öljyn peit
tävyys ja havainnon muoto. Kerro myös, minkä väristä
havaittu öljy on. Mikäli se on väriltään mustaa, yritä arvi
oida öljykerroksen paksuus. Yritä myös arvioida tuulen ja
virran suuntaa, jotta lautan mahdollinen etenemissuunta
voidaan ennustaa.

Esimerkkejä öljyhavainnon peittävyydestä.

Täysin öljyn peitossa

(91–100 %)

Pääosin öljyn peitossa

(51–90 %)

Selvästi likaantunut

(11–50 %)

Vähän likaantunut

(1–10 %)

Lähde: Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR), 1998. S. 6 –15.
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VASTUUNJAKO
JA TYÖTURVALLISUUS

Onnettomuuden tapahtuessa öljy pyritään saamaan hallintaan aluksessa tai sen välittömässä
läheisyydessä. Mikäli öljyä pääsee rannoille asti, niitä ryhdytään puhdistamaan. Öljy on
haitallinen aine, joten öljyisten rantojen puhdistaminen voi olla vaarallista työtä. Öljyisten
rantojen puhdistamisessa vastuu- ja työturvallisuusasiat ovatkin merkittäviä.

VASTUU ÖLJYONNETTOMUUDEN
TORJUNTATÖISTÄ
Rannikolla ja sisämaassa tapahtuvan öljyntorjunnan pää apua, WWF ilmoittaa siitä erikseen tapauskohtaisessa oh
vastuu on alueellisilla pelastuslaitoksilla. Pelastuslaitoksia
jeistuksessaan. Tässä ohjeessa on tarkemmat tiedot käy
on Suomessa 22, joista 11 sijaitsee meren rannalla. Jokai tännön öljyntorjuntatöihin varautumisesta ja paikalle pää
sella pelastuslaitoksella on oma alueellinen öljyntorjun semisestä sekä yhteystiedot. Älä kuitenkaan huolestu, jos
tasuunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä alueellisen yhteyttä ei oteta välittömästi onnettomuuden tapahduttua
ympäristökeskuksen kanssa. Pelastuslaitoksilla on myös – öljyn ajautuminen onnettomuuspaikalta rannoille saattaa
omaa öljyntorjuntakalustoa.   
pisimmillään kestää useita päiviä. Lisäksi puhdistustyöt
Avomerellä tapahtuvan öljyntorjunnan päävastuu on
saattavat kestää viikkoja, jopa kuukausia, joten joukkoja
Suomen ympäristökeskuksella (SYKE), joka myös hallin kutsutaan töihin porrastetusti.
noi Suomen öljyntorjunta-aluksia. SYKE voi myös ottaa
Saat onnettomuustilanteessa lisätietoa internet-sivuil
rannikkoalueella tapahtuvan öljyntorjunnan vastuun itsel lamme tai puhelimitse WWF:n toimistosta.
leen, mikäli tilanteen vakavuus niin vaatii, esimerkiksi
suuren luokan, monen sadan tai tuhannen tonnin kokoisen
ja usean kunnan alueelle vaikuttavan öljyonnettomuuden
Internet: www.wwf.fi
tapahtuessa. SYKE:lla on myös päävastuu öljyyntyneiPuh. (09) 7740 100
den eläinten hoidon järjestämisessä suuronnettomuuden
yhteydessä.
Onnettomuustilanteessa muut viranomaiset, kuten Ra
javartiolaitos, poliisi, puolustusvoimat, Merenkulkulaitos
WWF:N RYHMÄNJOHTAJAT JA
ja Merentutkimuslaitos antavat pyydettäessä virka-apua JOUKKUEENJOHTAJAT
pelastuslaitoksille
Kun rannalla työskentelee kymmeniä henkilöitä, on tärke
ää, että työ sujuu organisoidusti. Suuren vapaaehtoisjou
kon toiminta perustuu pienryhmätyöskentelyyn. Pienryh
WWF:N VAPAAEHTOISET
mässä työskentelee noin kymmenen henkilöä, ja sillä on
ÖLJYNTORJUNTAJOUKOT
oma ryhmänjohtajansa. Ryhmänjohtaja ohjaa ryhmänsä
Jos öljyonnettomuus on suuri ja puhdistusoperaatio pitkä toimintaa, opastaa varusteiden käytössä ja työturvallisuu
kestoinen, viranomaisten henkilöresurssit eivät riitä ran dessa sekä jakaa tehtäviä.
tojen puhdistamiseen. Tällöin viranomaiset pyytävät avuk
Ryhmänjohtaja on yhteyshenkilö joukkueenjohtajaan
seen vapaaehtoisia. Tätä tarkoitusta varten WWF on pe tai WWF:n edustajaan. Joukkueenjohtaja vastaa sekä
rustanut vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot. Onnettomuus useasta ryhmästä että yhteydenpidosta vapaaehtoisten ja
tilanteessa WWF:n joukot työskentelevät viranomaisten
johtovastuussa olevan viranomaisen välillä. Näin ryhmi
apuna ja niiden alaisuudessa.
en työskentely on tehokasta ja tieto välittyy nopeasti. Kun
Onnettomuuden tapahtuessa WWF ottaa yhteyttä öl ryhmänjohtajat ovat hyvin koulutettuja, viranomaisten
jyntorjuntajoukkoihinsa ilmoittautuneisiin vapaaehtoisiin. voimavarat eivät kulu jokaisen vapaaehtoisen yksilölli
Mikäli rantojen puhdistamisessa tarvitaan vapaaehtoisten
seen opastamiseen ja ohjaamiseen.
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TYÖTURVALLISUUS
Öljyntorjuntatyö on raskasta ja riskialtista ulkotyötä, min-
kä takia torjuntatöihin osallistuvien tulee paneutua erityi
sen tarkasti työturvallisuuteen, varomääräyksiin ja suoja
varusteisiin. Viranomaisten ohjeita ja määräyksiä on nou
datettava.
Öljy on haitallinen aine, joten siltä tulee suojautua huo
lellisesti. Pitkäaikaista ihokosketusta ja hengitysaltistusta
tulee välttää, sillä öljy kuivattaa ihoa, aiheuttaa ärsytystä
sekä voi vaurioittaa silmiä ja limakalvoja. Elimistöön jou
tunut öljy on myrkyllistä. Tämän takia öljyntorjuntatöissä
on käytettävä asianmukaisia varusteita.
Suojapuvuksi soveltuu kertakäyttöhaalari, jonka alla
voidaan käyttää sekä öljyn, lämmön että veden eristeenä
sadeasua. Käsineiden tulee olla öljynkestävät ja kämme
nistä karhennetut. Jaloissa käytetään öljynkestäviä kumi
saappaita. Suojapuvun hihat ja lahkeet teipataan ilmas
tointiteipillä saappaiden ja hansikkaiden varteen, jotta öl
jyä ei pääse puvun sisään. Öljyroiskeilta suojautumiseen
käytetään suojalaseja. Öljyinen kertakäyttöhaalari hävi
tetään työskentelyn jälkeen. Saappaat ja keräysvälineet
puhdistetaan päivittäin. Varusteiden lisäksi myös öljyinen
iho on puhdistettava. Öljyn pääsyä iholle on vältettävä,
joten rikkinäisillä tai läpi öljyyntyneillä varusteilla ei saa
työskennellä.  
Öljyn haitallisten ominaisuuksien takia torjuntatöissä
pitää noudattaa varovaisuutta. Rannoilla ja rantavedes
sä olevasta öljystä haihtuu ilmaan terveydelle haitallisia
kaasuja, jotka ärsyttävät hengitysteitä sekä aiheuttavat
hermostollisia oireita, kuten päänsärkyä, huimausta ja
pahoinvointia. Tarpeen mukaan vapaaehtoiset varustetaan
hengityssuojaimella. Kaasunaamarin käyttö on raskasta,
joten yleensä työskennellään ilman sitä. Jatkuvaa altis
tusta öljystä haihtuville kaasuille tulee kuitenkin välttää.
Mikäli tunnet olosi huonovointiseksi, lopeta työnteko ja
siirry raittiiseen ilmaan. Terveydellisten haittojen lisäksi
kaasut voivat muodostaa myös tulipalovaaran. Tämän ta
kia tupakointi ja avotulen tekeminen on kiellettyä muualla
kuin näitä tarkoituksia varten osoitetuilla paikoilla.

WWF:N TAI VIRANOMAISEN
HANKKIMAT VARUSTEET
SUOJAVARUSTEET
• Kertakäyttöhaalarit
• Sadevaatteet
• Saappaat
• Kämmenistä karhennetut, öljyn kestävät 		
kumihansikkaat
• Suojalasit
• Hengitysmaski
• Kaasusuodattimella varustettu
puolinaamari
• Pelastusliivit, kevytkypärä
TYÖVÄLINEET
• 12 litran ämpäri ja 40–65 litran saavi
• 30 litran muovipusseja ja 150 litran
muovisäkkejä
• Nippusiteitä tai hamppunarua ja
ilmastointiteippiä
• Lumi- tai pistolapio
• Äyskäri, kukkalapio, muovilapio tai
muurauslasta
• Erikokoisia harjoja

HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET
•
•
•
•
•
•
•

Vaihtovaatteita (vuodenaikaan ja
säähän sopivia)
Päähine
Makuualusta ja makuupussi
Peseytymisvälineet
Kosteus- ja aurinkovoidetta
Evästä ja juomapullo
Yleistyökalu tai linkkuveitsi

Kaikkein tärkeintä öljyntorjuntatöissä on
noudattaa viranomaisten määräyksiä,
käyttää tervettä järkeä, muistaa varovaisuus
ja välttää turhia riskejä!
Kuva: WWF / Toni Jokinen

WWF kouluttaa osan vapaaehtoisistaan ryhmänjohtajik
si ja joukkueenjohtajiksi. Tavoitteena on, että jokaisessa
operaatioon saapuvassa joukossa on muutamia koulutuk
sen saaneita henkilöitä. Ryhmänjohtajakoulutus sisältää
öljyntorjuntaan liittyvää teoriaa ja käytännön harjoituksia.
Koulutuksessa käydään syvällisemmin läpi tämän oppaan
ohjeita, painotetaan työturvallisuutta ja kokeillaan kaikkia
varusteita käytännössä.



Öljyntorjuntatöihin tulee pukeutua sään mukaan. Kesäl
lä työskentely voi olla kuumaa ja hiostavaa. Nestehukkaa
ja polttavaa aurinkoa tulee välttää valitsemalla oikean
lainen vaatetus, juomalla runsaasti sekä esimerkiksi käyt
tämällä aurinkovoidetta ja hattua. Toisaalta taas tuulisina
talvipäivinä rannoilla voi olla erittäin kylmä ja suojavaat
teiden alle tarvitaan lämmin kerrospukeutuminen.
Meren rannat – etenkin kallio- ja kivikkorannat – ovat
luonnostaan liukkaita vesirajan tuntumassa. Rannoille le
vinnyt öljy sekä jää tekevät niistä vielä liukkaammat. Sik
si rannoilla tulee liikkua varovaisesti. Kaatumiset, nyrjäh
dykset ja ruhjeet sekä öljyiseen veteen putoaminen ovat
vaarana liukkailla rannoilla. Veteen putoaminen saattaa
aiheuttaa jopa hukkumisvaaran. Vaikeissa olosuhteissa
voidaan käyttää pelastusliivejä ja kevytkypärää.
Öljyyntyneiden rantojen puhdistaminen voi olla hyvin
pitkäkestoista työtä. Mikäli öljyä on levinnyt laajalti ym
päri rannikkoa, jälkisiivous saattaa kestää viikkoja, jopa
kuukausia. Työ on fyysisesti raskasta, joten ei ole järke
vää rasittaa itseään äärimmilleen heti ensimmäisen päivän
aikana. Väsyneenä huolimattomuus ja onnettomuuksien
riski lisääntyvät.
Öljyntorjuntatöissä tulee välttää turhia riskejä. Öljyn
torjuntatöitä tehdään vain valoisaan aikaan, sillä pimeällä
työn vaarallisuus ja tapaturmien riski lisääntyvät. Torjun
tatöissä on myös tärkeä muistaa oikea työasento. Työ on
suurelta osin lapioimista, kuokkimista, harjaamista ja kan
tamista, toisin sanoen kyykkimistä ja kumartelua. On tär
keä pitää selkä suorana ja antaa jalkojen tehdä työt.
WWF:n vapaaehtoisjoukoissa työskentelevät on vakuu
tettu tapaturman varalta.

VARUSTEET
Öljyntorjuntaa varten tarvitaan runsaasti erilaisia suojaasuja ja varusteita. Öljyntorjunnasta vastaavat tahot ovat
velvollisia varustamaan öljyntorjuntatöihin kutsumansa
vapaaehtoiset joukot. Myös WWF on hankkinut perus
varustusta vapaaehtoisilleen. Suuren luokan öljyonnetto
muuden sattuessa saattaa kuitenkin käydä niin, ettei varus
teita ole jaettavissa kaikille vapaaehtoisille. Tämän kaltai
sessa tilanteessa öljyntorjuntaa suorittavat viranomaiset
saattavat pyytää vapaaehtoisia ottamaan mukaansa tietty
jä varusteita.
Tämän takia WWF suositteleekin tutustumaan edelli
sellä sivulla olevaan listaan öljyntorjuntatöissä käytettä
vistä varusteista. WWF ei edellytä kenenkään hankkivan
varusteita varastoon, mutta jos sinulla on saatavilla osa
listan varusteista, voit ottaa niitä mukaasi onnettomuusti
lanteessa annettujen tapauskohtaisten ohjeiden mukaisesti
henkilökohtaisten varusteiden lisäksi.



Kuva: WWF / Laura Tahkokallio

KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN
Suomen lain mukaan öljyonnettomuudesta aiheutuvat kus
tannukset korvataan ”aiheuttaja maksaa” -periaatteen mu
kaisesti. Laivaliikenteen onnettomuuksissa korvausvastuu
säilyy aluksen omistajalla, vaikka hän tai kukaan hänen
vastuullaan toimiva ei olisi suoraan aiheuttanut vahinkoa.
Näin ollen ensisijainen korvausvastuu öljyonnettomuu
desta on aina onnettomuuden aiheuttajalla, öljyä kuljet
taneen laivan omistajalla tai heidän vakuutusyhtiöllään.
Tietyissä tapauksissa kansainvälinen öljyvahinkorahasto
tai kansallinen Öljysuojarahasto voivat toimia toissijaisi
na korvaajina. Näin tapahtuu, mikäli vahinko ylittää lai
van omistajan vastuurajan, mikäli vahingon aiheuttajaa ei
saada selvitetyksi tai mikäli hän ei kykene korvaamaan
aiheutuneita kustannuksia.  
Lähtökohtaisesti WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjujien
ei tarvitse huolehtia öljyntorjunnasta aiheutuvista kus
tannuksista, mikäli he toimivat WWF:n ohjeiden mukaan.
Jos öljyntorjuntaan osallistuvalle tiedetään aiheutuvan
kustannuksia, siitä kerrotaan etukäteen.
Vapaaehtoisille järjestetään majoitus ja ruokailu onnet
tomuuspaikalla, mutta niiden järjestäminen saattaa viedä
hieman aikaa. Siksi vapaaehtoisia ohjeistetaan tuomaan
mukanaan omia eväitä varsinkin pariksi ensimmäiseksi
päiväksi sekä varautumaan nukkumaan teltassa.
Öljyntorjunnasta aiheutuneista kustannuksista on myös
mahdollista anoa korvausta. Henkilökohtaisia korvaus
anomuksia ei kuitenkaan tehdä, vaan anomukset tekee
öljyntorjuntatöitä johtava viranomainen. Tämän takia on
tärkeää, että mahdollisesti mukanasi tuomat varusteet se
kä 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.
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ÖLJYNTORJUNTAOPAS

ÖLJYYNTYNEIDEN
RANTOJEN
PUHDISTAMINEN

Puhdistustöiden tarkoituksena on palauttaa alue onnettomuutta edeltäneeseen tilaan.
Öljy on kerättävä pois ja öljyyntyneet materiaalit puhdistettava mahdollisimman tarkkaan.

YLEISIÄ OHJEITA
Rantojen puhdistaminen öljyonnettomuuden jäljiltä on
erittäin työlästä ja aikaa vievää. Tämän takia työn tulee
olla järjestelmällistä. Likaantuneita alueita puhdistetaan
viranomaisten suunnitelman mukaan. Puhdistettavilla alu
eilla edetään yhdessä rintamassa. Öljyyntyneet, puhtaat ja
puhdistetut alueet merkitään selvästi esimerkiksi nauhalla
tai lippusiimalla. Öljyyntyneet alueet puhdistetaan kerral
la, huolellisesti ja kunnolla.
Rantojen puhdistamisen lisäksi on yhtä tärkeää huoleh
tia, etteivät puhtaat alueet likaannu. Öljyntorjuntatöissä
tuleekin aina edetä puhtaalta alueelta likaista kohti. Öl
jyisillä varusteilla saa öljyntorjunta-alueella liikkua vain
merkittyjä reittejä ja polkuja pitkin. Merkityiltä likaisilta
alueilta ei saa poistua riisumatta varusteitaan merkityillä
puhdistuspisteillä. Mikäli mahdollista, reitit on hyvä pääl
lystää esimerkiksi imeytysmatolla.

Jokaisessa ryhmässä on yleensä kaksi niin sanottua puh
dasta henkilöä, joista yksi on ryhmänjohtaja. Puhtaat hen
kilöt eivät astu likaiselle alueelle vaan avustavat siivoajia
puhtaalla alueella. He muun muassa tarjoavat juotavaa,
vaihtavat ämpäreihin muovipussit ja kantavat saavin tyh
jennyspisteeseen. He avustavat öljyntorjujia, jotta öljyn
torjujien ei tarvitse poistua likaiselta alueelta kesken työn.
Rantojen puhdistustöissä tulee noudattaa varovaisuut
ta, jotta ne eivät aiheuta enemmän haittaa kuin hyötyä.
Luonnon turhaa häiritsemistä on vältettävä. Rantaa puh
distettaessa 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.
Huolellisuutta, järjestelmällisyyttä ja varovaisuutta tu
lee noudattaa myös jokaisen oman turvallisuuden takia.

Kaaviokuva puhtaasta ja likaisesta alueesta.

PUHDISTAUTUMISPISTE
JÄTEASTIA ÖLJYLLE

JÄTEASTIA ÖLJYLLE
KULKUVÄYLÄ

LIKAINEN ALUE



ÖLJYN KERÄÄMINEN
Seuraavassa esitellään työohjeet rannalle ajautuneen öljyn
keräämiseksi. Työohjeita voi käyttää kaikilla rantatyypeil
lä, joille on ajautunut runsaasti öljyä.

Mikäli rannalle on ajautunut öljyä todella paljon, öljyä
voidaan kerätä suoraan isompaan saaviin:

1.

Asetetaan kaksi 30 litran muovipussia
sisäkkäin 12 litran ämpäriin. Pussien suut 		
vedetään reilusti ämpärin reunojen yli.
Tällöin ämpäri ei turhaan likaannu.

1.

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

2.

Muovipusseihin kaavitaan tai lapioidaan
öljyä esimerkiksi äyskärillä tai lapiolla.
Ämpäri täytetään puolilleen.

2.

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

3.

Pussit suljetaan tiiviisti joko hamppunarulla tai nippusiteillä.

3.

Säkki suljetaan tiiviisti joko hamppunarulla tai nippusiteillä.

4.

Asetetaan kaksi 150 litran muovisäkkiä
sisäkkäin 40–65 litran saaviin. Säkkien reunat vedetään reilusti saavin reunojen yli.
Säkkeihin sijoitetaan täytettyjä 30 litran
muovipusseja, kunnes saavi on puolillaan.

4.

Säkki kuljetetaan saavissa välivarastoon. 		
Yhtä saavia kohden tarvitaan kaksi kantajaa.

5.

Muovisäkin suu suljetaan tiiviisti hamppu-		
narulla tai nippusiteillä ja se kuljetetaan
saavissa välivarastoon.

2
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Huom. Muovipusseja ja -säkkejä ei saa täyttää liikaa.
Niiden tulee olla niin kevyitä, että yksi henkilö voi sekä
nostaa että kuljettaa säkin vaivattomasti ja vaarattomasti,
myös kivisessä ja liukkaassa maastossa. Säkkien hajoami
sen välttämiseksi säkit kannattaa kuljettaa välivarastoon
ämpäreiden tai saavien avulla. Säkkejä ei saa missään ni
messä vetää tai raahata maata pitkin!

1

2

5

3– 4

10

ÖLJYNTORJUNTAOPAS

Öljyisistä jätteistä huolehtiminen on viranomaisten
tehtävä ja he järjestävät öljyjätteen pois kuljettamiseen
tarvittavan kaluston. Lastauksen ja kuljettamisen aikana
pitää varoa, ettei öljyä pääse vuotamaan. Kuljetusvälinei
den lavat vuorataan yleensä pressulla. Lavalle voi myös
levittää turvetta tai imeytysmattoa, johon mahdollisesti
vuotava öljy imeytyy. Kuorma-auton lava tulee peittää
kuljetuksen ajaksi pressulla, etenkin sateella.

ERI RANTATYYPPIEN PUHDISTAMINEN

Kuva: WWF / Johanna Lampi

ÖLJYISEN MATERIAALIN HÄVITTÄMINEN
Vedessä kelluvan ja rannoille ajautuneen öljyn polttami
nen on kielletty luonnonsuojelusyistä. Avotulella poltetta
essa palaminen ei ole täydellistä ja polttamisen tuloksena
syntyy haitallisia ilmansaasteita. Polttaminen edellyttää
aina asianmukaisin savukaasusuodattimin varustettua teollista laitosta. Öljyinen materiaali tulee aina toimittaa on
gelmajätteen käsittelyyn. Tärkeintä on lajitella jätteet ja
toimittaa ne jätteiden käsittelyyn. Yksinkertaisin lajittelu
tehdään kahteen erilliseen astiaan; öljyinen jäte ja muu
jäte.
Kerätyn öljyn ja öljyisen materiaalin, kuten likaisten
haalarien ja öljyisen hiekan välivarastot tulee sijoittaa
siten, etteivät edes myrskyaallot pääse huuhtomaan öl
jysäkkejä mereen. Paikka kannattaa kuitenkin valita öl
jyyntyneen rannan läheisyydestä, jotta säkkejä ei jouduta
kantamaan tarpeettoman pitkälle. Välivarasto kannattaa
sijoittaa sellaiseen paikkaan, johon pääsee helposti joko
työveneellä tai kuorma-autolla. On myös toivottavaa, et
tei välivarastoa tai kuljetusreittiä varten tarvitse muokata
kasvillisuutta tai raivata uutta tietä.
Välivaraston alustan tulee olla tasainen. Mikäli mahdol
lista, alustan voi vuorata muovi- tai imeytysmatolla. Väli
varasto kannattaa vallittaa sen varalta, että muovisäkkejä
rikkoutuu. On myös hyvä tarkistaa, ettei välivarastolta joh
da ojia ympäröivään maastoon. Öljyonnettomuuden jäl
kien puhdistamisen loputtua välivarasto ja sen ympäristö
tulee siivota huolellisesti.

Kallio- ja kivikkoranta
Aallot ja virtaukset huuhtovat öljyn melko helposti pois
kalliorannoilta. Kalliorannoilla öljyä kerääntyy eniten not
kelmiin, halkeamiin ja koloihin, mitä kannattaakin käyt
tää hyväksi puhdistustyössä. Halkeamista ja koloista öl
jyä kannattaa kaivaa kuperilla työkaluilla, kuten pisto- tai
kukkalapiolla. Lisäksi öljyä jää kalliorannoille vesirajan
yläpuolelle, aaltojen ulottumattomiin. Tasaisen kallioran
nan puhdistamiseen on parasta käyttää tasapohjaista työ
kalua, kuten lumilapiota, 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 kai
vaa kivien koloista. Kiviä kannattaa myös nostella ja siir
rellä, jotta niiden alustat ja alaosat saadaan puhdistetuksi.
Siirrellyt kivet pitää palauttaa puhdistuksen jälkeen omil
le paikoilleen. Kivien ylimääräistä siirtelyä ja pois kuljet
tamista ei suositella, sillä se aiheuttaa rannan eroosiota ja
muokkaantumista.
Kivikkorannoilla kannattaa käyttää ohuita ja kuperia
työkaluja. Tällaisilla välineillä pääsee hyvin käsiksi ko
loihin ja halkeamiin valuneeseen öljyyn. Kivikkorannoil
la 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.
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 tunkeutu
maan hiekkaan enintään 25 senttimetrin syvyydelle, mutta
kevyet öljyt saattavat tunkeutua syvemmällekin, etenkin
sellaisilla rannoilla, joilla aaltoliike ja hiekan liikkuvuus
on voimakasta. Suurten hiekkamassojen puhdistaminen
ja siirtäminen vaativat työkoneita, joten viranomaiset hoi
tavat tämän työn.
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Ruovikko ja muu vesikasvillisuus
Öljyyntyneiden ruovikkoalueiden puhdistaminen on vai
keaa, joten öljyyntynyt ruovikko kannattaa niittää. Ruo
vikkoalueiden niittäminen kannattaa aloittaa vasta, kun
sitä ympäröivä vesialue on puhdistettu. Öljyyntynyt ruo
vikko tulee rajata öljypuomein, jotta öljyä ei pääse niit
tämisen yhteydessä puhtaille alueille. Niittoleikkaus teh
dään hieman vesirajan alapuolelle. Hyvä työkalu niittämi
seen on perinteinen viikate. Ruovikon niittämisen jälkeen
alue tarkastetaan ja havaittu öljy puhdistetaan.  
Niittämisen jälkeen öljyyntyneet ruo’ot kerätään ke
koon ja hävitetään viranomaisten ohjeiden mukaan. Myös
muu öljyyntynyt vesikasvillisuus kerätään ja hävitetään
viranomaisten ohjeiden mukaan.

PUHDISTAMISEN ASTE
Milloin öljyinen ranta on puhdistettu? Tähän kysymyk
seen ei ole yksiselitteistä vastausta, vaan päätös töiden lo
pettamisesta on aina tapauskohtainen. Päätökseen vaikut
tavat monet asiat, muun muassa rannoille kertyneen öljyn
määrä, puhdistustöiden kesto, käytettävissä olevat voima
varat sekä rannan laatu ja palautumiskyky. Päätöksen öl
jyntorjuntatöiden lopettamisesta tekee aina viranomainen.
Öljyntorjunnan tavoitteiden toteutumisen kannalta olisi
suotavaa, että öljy poistetaan rannalta kokonaan. Kuiten
kin öljyn täydellinen poistaminen voi olla vaikeaa tai jopa
mahdotonta, etenkin jos öljyä on ajautunut rannoille suu
ria määriä. Tällöin rannat puhdistetaan resurssien mukaan
mahdollisimman täydellisesti. Mikäli rannalle on ajautu
nut pelkästään yksittäisiä pieniä lauttoja ja tervamaisia öl
jypalloja, on suotavaa, että kaikki rannalle ajautunut öljy
korjataan pois.
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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 tärkeät
alueet sekä virkistyskäyttöön tarkoitetut rannat, kuten ve
nesatamat ja hiekkarannat puhdistetaan erityisen tarkasti.
Toisaalta voi olla järkevää, ettei esimerkiksi lintuja hauto
ma-aikana häiritä puhdistustöillä, etenkin jos öljyyntymi
sen aste on vähäinen. Jyrkän kalliorannan palautumiskyky
on huomattavasti parempi kuin suojaisen, runsaan kasvil
lisuuden peittämän lahdenpoukaman.

VIIMEISTELY
Rantojen puhdistamisen viimeistelyyn sopivia työkaluja
ovat ämpäri, muovipussit sekä erilaiset harjat, kuten ka
tu- ja tiskiharja. Öljyisiä pintoja harjataan puhtaaksi. Mi
käli öljy ei irtoa harjaamalla, voidaan käyttää esimerkiksi
ympäristömerkittyä astianpesuainetta. Väkeviä liuottimia
ei saa käyttää, sillä ne ovat ympäristöön joutuessaan yh
tä haitallisia myrkkyjä kuin itse öljy. Mikäli irti harjattua
öljyä ei saada talteen, se huuhdotaan mereen talteen otet
tavaksi.

ÖLJYNTORJUNTAOPAS

Rantamateriaaliin pinttynyttä öljyä voi irrottaa myös
huuhtomalla. Huuhtomiseen voi käyttää joko normaalia
vesiletkua tai erilaisia painepesureita. Mikäli rantaa huuh
dotaan, tulee huuhdottu öljy rajata öljypuomeilla rannan
tuntumaan. Huuhtominen soveltuu lähinnä koville pinnoil
le, joilla ei ole kasvillisuutta. Kova paine tai liian lämmin
vesi voi aiheuttaa öljyn tunkeutumisen maaperään, vau
rioittaa kasvillisuutta ja aiheuttaa eroosiota. 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 öl
jyn päälle haravaa tai harjoja käyttäen. Öljyn imeydyttyä
aines kerätään pois ja varastoidaan samalla tavalla kuin
muukin öljyinen jäte. Imeytysaineiden kanssa tulee kui
tenkin olla tarkkana, sillä öljyä ja nestettä imenyt aine
saattaa tulla vettä painavammaksi ja upota veden pinnan
alle. Imeytysaineita voi käyttää myös puhtaiden alueiden
suojaamiseen.

Kuva: WWF / Päivi Ala-Risku

HELSINKI
Suomenlahdella kuljetettiin vuonna 2005 noin 130 000 000
tonnia öljyä. Nykyisellä kehityksellä määrä voi kasvaa niin,
että vuonna 2015 Suomenlahdella kuljetetaan jopa 250 000 000
tonnia öljyä.
Suurimmat Suomenlahdella kulkevat öljytankkerit voivat
kuljettaa kerralla yli 100 000 tonnia öljyä.
Meren pinnalle jouduttuaan yksi tonni öljyä saattaa levitä
muutaman vuorokauden aikana yhden neliökilometrin laajuiselle alueelle.
Suomenlahden pinta-ala on noin 30 000 neliökilometriä.
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ÖLJYYNTYNEIDEN
ELÄINTEN HOITAMINEN

Eläinsuojelulaki velvoittaa auttamaan hätään joutunutta luonnonvaraista eläintä. Öljyyntyneiden
eläinten kiinniottaminen, hoitaminen ja puhdistaminen vaatii kuitenkin koulutusta ja kokemusta.
Nämä tehtävät ovat viranomaisten ja asiantuntijoiden koordinoimia, ja työvoiman tarvetta
täydentävät erillisen koulutuksen saaneet vapaaehtoiset.

Mikäli kohtaat öljyyntyneitä eläimiä, velvollisuutesi on il
moittaa havainnosta torjuntatöitä johtaville viranomaisille.
He järjestävät paikalle tarpeen mukaan öljyisten eläinten
pelastamiseen erikoistunutta henkilöstöä.
Kesällä 2006 Öljysuojarahasto myönsi Itä-Uuden
maan pelastuslaitokselle varat liikuteltavan öljyisten lin-
tujen hoitoyksikön hankkimiseksi. Tämä yksikkö saadaan
nopeasti siirretyksi onnettomuuspaikalle Suomen tai lähi-

alueiden rannikolla. Yksiköllä on keskeinen rooli eläinten 
pelastusoperaatiossa. WWF ja SYKE järjestävät yhteis
työssä hoitoyksikössä työskentelevien vapaaehtoisten
koordinoinnin. Eläinten hoitoon osallistuvat toimivat
omana ryhmänään, osana öljyntorjuntaoperaatiota. Heille
järjestetään soveltavaa koulutusta eläinten käsittelyssä ja
puhdistamisessa. WWF on kirjoittanut oppaan öljyisten
eläinten käsittelijöille.  

Kuva: WWF-Canon / Jorge Sierra
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WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka
innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat
ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja
uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon
puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta
myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa
kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen
ympäristövalistus.
Voit tukea monipuolista toimintaamme esimerkiksi liittymällä WWF:n kummiksi,
antamalla lahjoituksen tai tulemalla mukaan öljyntorjuntajoukkoihimme.
Toimintamahdollisuuksia on esitelty osoitteessa www.wwf.fi/tue_toimi.

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia yleisenä
tietopakettina ja toimintaohjeena WWF:n öljyntorjuntajoukoille. Oppaassa esitellään öljyn ominaisuuksia, tunnistamista ja vaikutuksia sekä öljyyntyneiden rantojen puhdistamisen keinoja. Toivomme,
että opas antaa perustiedot niistä toimista, käytännöistä ja vaikeuksista, joita öljyyntyneiden rantojen
puhdistamisessa kohdataan.

