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Viite: YM lausuntopyyntö 23.6.2010, Dnro YM4/401/2010 

ASIA: WWF:n lausunto ehdotuksesta suurten alusöljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä, 

johtamisesta ja viestinnästä  

 

WWF Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

 

Yleistä 

 

Itämerellä lisääntyneiden öljykuljetusten ja mahdollisen öljyonnettomuuden vakavien seurauksien 

vuoksi WWF pitää Suomen öljyntorjuntavalmiuden kehittämisen erittäin tärkeänä asiana. WWF 

pitää ehdotusta suurten alusöljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä, johtamisesta ja viestinnästä 

erittäin hyvänä ja tärkeänä apuvälineenä vahinkotilanteessa.  

 

WWF esittää seuraavia tarkennuksia ehdotukseen:  
 

Lukuun 7.10.3. Eläinten hoitaminen WWF toivoo maininnan Suomen ympäristökeskuksen 

liikuteltavasta lintujen hoitoyksiköstä joka voidaan siirtää tarvittaessa onnettomuuspaikan 

lähettyville. WWF on kouluttanut vapaaehtoisia toimimaan sekä öljyyntyneiden lintujen 

pyydystämis- ja tiedustelutyössä että niiden pesu- ja hoitotyössä. WWF:n Öljyyntyneiden eläinten 

hoito-opas löytyy osoitteesta www.wwf.fi/oljyntorjunta kohdasta koulutusmateriaali. 

 

Luvussa 7.10.5. Vapaaehtoisjärjestöt mainitaan, että vapaaehtoisjärjestöjen koordinoitujen 

työntekijöiden tulee kaikkien olla koulutettuja. Lukuun ehdotamme seuraavan muutoksen: 

 

”Vapaaehtoisten työntekijöiden osallistuminen öljyntorjuntaan on mahdollista vain koordinoidusti 

vapaaehtoisjärjestöjen kautta ja siten, että kaikki työntekijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen tai 

tarvittava koulutus järjestetään vapaaehtoisjärjestön kautta ennen työn aloittamista. Vapaaehtoisten 

työnsuojelusta ja vakuuttamisesta on huolehdittu asianmukaisesti.” 

 

Toivomme yllämainittuun lukuun myös maininnan WWF:n vapaaehtoisresursseista. Vapaaehtoisiin 

öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu tällä hetkellä (elokuu 2010) yli 5 600 henkilöä ja näistä WWF on 

kouluttanut lähes 350 ryhmänjohtajaa ja noin 50 joukkueenjohtajaa. Yli 130 vapaaehtoista on lisäksi 

osallistunut öljyyntyneiden lintujen käsittely- ja hoitokoulutukseen. WWF on myös julkaissut 

Öljyntorjuntaoppaan joka sisältää ohjeita öljyyntyneiden rantojen puhdistamiseksi. Se löytyy 

osoitteesta www.wwf.fi/oljyntorjunta kohdasta koulutusmateriaali. 

 

http://www.wwf.fi/oljyntorjunta
http://www.wwf.fi/oljyntorjunta
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Lukuun 7.12.2.4. Öljyinen sekajäte WWF toivoo lisäystä öljyyntyneiden eläinten hävittämistä 

koskien. Kuolleet öljyyntyneet linnut ja eläimet käsitellään ongelmajätteiden käsittelylaitoksessa, 

mutta vasta sen jälkeen kun tarvittava tieteellinen data on kerätty talteen ja eläinten 

kuolinsyytutkimukset on suoritettu. 

 
Lukuun 10. Lisäselvitys- ja kehittämistarpeet WWF haluaisi lisätä, että öljyntorjuntavalmiuden 

parantamiseksi tarvitsemme Suomeen öljyntorjuntakeskuksia, joihin keskitettäisiin myös 

öljyntorjuntakoulutusta ja - kehitystyötä. 
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