
WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot kuuluvat vapaaehtoiseen pelastuspalveluun ja 
toimivat viranomaisten apuna öljyvahingon jälkeisessä rantojen puhdistuksessa ja öljyyn
tyneiden eläinten hoidossa. WWF hälyttää öljyntorjujat paikalle viranomaisen kutsusta. 
Voimme koota ja varustaa nopeasti “iskuryhmän”, ja hälyttää myöhemmin avuksi lisää 
vapaaehtoisia. Öljyntorjuntajoukot perustettiin vuonna 2003. Ne olivat maailman ensim
mäiset. Öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu jo yli 8 200 suomalaista. Suomessa toimimisen 
lisäksi WWF osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin, kuten EUROWA:an, jossa luotiin muun 
muassa yhtenäinen öljyyntyneiden eläinten hoidon koulutusmalli eurooppalaisille järjestöille.

Rantojen siivous öljystä on hidasta käsityö
tä ja siksi vapaaehtoisten osallistuminen 
on äärimmäisen tärkeää. WWF tarjoaa 
öljyn torjuntajoukoille peruskoulutusta ja 
syventävää koulutusta. Lisäksi järjestämme 
kursseja, joissa opetellaan öljyyntyneiden 
eläinten käsittelyä ja hoitoa.

Öljyä kerätään pois rannoilta lapioil
la, harjakeräimillä ja koneilla. WWF:llä 
on vapaaehtoisille perusvarustus, johon 
kuu luvat saappaat, suojahaalarit, kumi
käsineet, suojalasit ja keräysvälineet. Öljyn 
kerääminen on fyysisesti rankkaa työtä, 

joten onnettomuusalueella voi työskennel
lä vain 2–3 päivää kerrallaan. Siksi on erit
täin tärkeää, että öljyntorjuntajoukoissa on 
paljon vapaaehtoisia. WWF:n öljyntorjun
tajoukkoihin voi liittyä vapaaehtoiseksi 
18–69vuotias terve henkilö.

Onnettomuuden jälkeen öljy on saatava 
pois luonnosta mahdollisimman pian. Val
miiksi koulutettu, asiansa osaava joukko 
mahdollistaa nopean toiminnan. Suuren 
onnettomuuden sattuessa vapaaehtoisia 
tarvitaan paljon – koulutetut voivat toimia 
tällöin opetushenkilöinä.

Öljyntorjunta
Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja muita vesistöjä. Kun 
öljyvahinko tapahtuu, WWF haluaa toimia nopeasti viran
omaisten apuna. Silloin paikalle hälytetään vapaaehtoiset 
öljyntorjuntajoukot.

Koulutamme vapaaehtoisia

WWF:n öljyntorjuntajoukot

FAKTA

2019

Liity 
öljyntorjuntajoukkoihin! 

wwf.fi/oljyntorjuntajoukot

2003
WWF:N ÖLJYN-
TORJUNTAJOUKOT 
PERUSTETTIIN 
VUONNA 2003

©
 S

A
A

R
A

 T
U

N
TU

R
I /

 W
W

F



• FAKTA 2019  •  ÖLJYNTORJUNTA
WWF.FI

©
 JO

O
N

A
S

 FR
ITZE

 / W
W

F

Öljykuljetukset Itämerellä
• Öljykuljetusten ja muun rahtiliikenteen määrä kasvaa Itämerellä.
• Itämerellä liikkuu jatkuvasti noin 2000 suurta alusta.
• Noin 8,5 prosenttia maailman rahtiliikenteen volyymistä liikkuu Itämerellä.
• Suomenlahdella kuljetettiin öljyä vuonna 2000 noin 40 miljoonaa tonnia ja vuonna 2017

yli 160 miljoonaa tonnia.
• Myös öljyä kuljettavien tankkereiden koko on kasvanut, sillä ne voivat kuljettaa 100 000–

150 000 tonnia öljyä.
• Vaaroja aiheuttavat liikenteen risteyskohdat, kapeat salmet, matala vesi ja jäiset olosuhteet.
• Onnettomuusriskiä voidaan pienentää esimerkiksi saattohinauksella, luotsauksella ja

meriliikenteen valvonnalla.
• Valvonnasta huolimatta onnettomuuksia sattuu: yleisin onnettomuuden syy on inhimillinen.

2 000
ITÄMERELLÄ LIIKKUU 
JATKUVASTI YLI 2 000 
SUURTA ALUSTA

8200
ÖLJYNTORJUNTA- 
JOUKKOIHIMME 
KUULUU JO YLI 8 200 
VAPAAEHTOISTA

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa
• Yritykset voivat osallistua öljyntorjuntatyöhön muun muassa sitoutumalla siihen, että

vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihimme kuuluvat työntekijät voivat työajallaan lähteä
avuksemme öljyonnettomuuden sattuessa.

• Yritykset tukevat öljyntorjuntatoimintaamme myös lahjoituksin ja osallistuvat öljyn
torjuntakoulutuksiin.

Öljyntorjuntajoukot tositoimissa
Rautaruukin tehtaalla Raahessa tapahtui 
toukokuussa 2014 öljyvuoto, jonka seurauk
sena 35 tonnia raskasta polttoöljyä valui 
mereen. Rantaviivaa öljyyntyi viisi kilomet
riä, ja WWF:n vapaaehtoiset työskentelivät 
alueella viikon ajan keräten satoja tonneja 
erilaista öljyyntynyttä jätettä. 

Viimeisin öljyvahinko sattui Oulussa kesä
kuussa 2017, kun Toppilan voimalaitokselta 
valui mereen satoja litroja polttoöljyä. Noin 
40 WWF:n vapaaehtoista teki töitä viikon
lopun ajan niittäen ja rantoja siivoten, jotta 
jäljet saatiin siivottua.
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Suojelemme luontoa ja ratkaisemme 
ympäristöongelmia – luonnon 
ja ihmisten hyväksi.

wwf.fitogether possible TM

Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/oljyntorjunta 
wwf.fi/itameri 
wwf.fi/itamerikummiksi 
wwf.fi/yritykset

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje


