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1. JOHDANTO
itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista. Öljytankkerit, matkustajalautat ja rahtilaivat 
seilaavat jo valmiiksi saastuneella merellä, ja tästä seuraa tahattomia ja laittomia öljyvuotoja vuosittain. itämeri 
on ainutlaatuinen murtovesialue, jonka merkitys linnuille ei rajoitu vain alueella pesiviin tai talvehtiviin lajeihin: 
kahdesti vuodessa itämerestä tulee myös miljoonien muuttolintujen levähdyspaikka.

Vilkastunut liikenne ja suuremmat laivakoot tuovat mukanaan muutoksia öljyonnettomuuksiin varautumi-
seen. Meidän täytyy valmistautua myös pahimpaan, eli useiden tuhansien tonnien öljyvuotoon. itämeren alu-
eella on tapahtunut paljon öljyvuotoja, joissa myös lintuja on öljyyntynyt, ja arvioiden mukaan tuhansia lintuja 
kuolee vuosittain pienten öljyonnettomuuksien tai laittomien päästöjen takia. 

Öljyyntyneiden lintujen hoitoa voidaan perustella lakiin, moraaliin, luonnonsuojeluun tai yleiseen mielipitee-
seen pohjautuvilla syillä. ihmisinä meillä on moraalinen vastuu lieventää aiheuttamiemme tuhojen seurauksia. 
Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että lintujen hoito voi vähentää eläinten kärsimystä ja olla merkittävä tekijä 
paikallisen tai alueellisen lintukannan suojelemisessa. Öljyyntyneiden lintujen hoidon järjestäminen antaa 
myös halukkaille ihmisille keinon osallistua ja auttaa. Ohjattujen pelastustoimien avulla tilanne ei pääse kehit-
tymään kaoottiseksi.  

Tämä öljyyntyneiden eläinten hoito-opas on tarkoitettu vapaaehtoistyöntekijöille ja alueellisille viranomai-
sille. Oppaassa kerrotaan hoidon toteuttamisesta ja hoitotavoista. Oppaan on myös tarkoitus yhtenäistää 
hoitokäytäntöjä keskisen itämeren alueella ja varmistaa, että öljyyntyneiden eläinten hoidossa noudatetaan 
parhaita käytäntöjä ja sovittuja standardeja.

Lähteinä on käytetty useita eri oppaita, ohjeistuksia ja öljyyntyneiden eläinten pelastustoimintaohjeita sekä 
eläimiä hoitaneiden henkilöiden ja viranomaisten kanssa käytyjä keskusteluja. Haluamme kiittää kaikkia, jotka 
ovat auttaneet meitä hankkeen toteuttamisessa. Oppaan lopussa on lähdeluettelo, josta löytyvät tärkeimmät 
aihetta käsittelevät julkaisut. Erityiskiitos Sophie Vanrooselle, jonka kirjoittamiin Oostenden hoitolan toiminta-
käytäntöihin tämä opas pitkälti perustuu. Suuri kiitos myös Sea Alarm -säätiön Hugo nijkampille hänen hyvistä 
neuvoistaan. 

Vanessa Ryan    Agni Kaldma    Mikael Ovegård
Meriasiantuntija    Projektipäällikkö    Projektipäällikkö  
    
WWF Suomi     Viron Luonnon Säätiö   KFV’s Riksförbund
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2. ÖLJYN VAIKUTUKSISTA
Veteen vuotava öljy vaikuttaa koko ekosysteemin 
toimintaan. Öljylautat heikentävät kasviplanktonin 
kasvua ja vaikuttavat koko ravintoverkkoon aina  
suurimpia saalistajia, kuten hylkeitä ja petolintuja, 
myöten. Öljyyntyminen voi estää merenpohjan sel-
kärangattomia saamasta happea, ja öljyllä voi olla 
haitallisia vaikutuksia kalojen ja lintujen lisääntymi- 
selle. Vain osa öljyn eliöihin ja ekosysteemeihin koh-
distuvista vaikutuksista on selkeästi näkyviä.

Öljy on myrkyllistä useimmille eliölajeille ja sen 
vaikutukset yksittäiseen lajiin voivat olla joko suoria 
tai epäsuoria. Helpoiten havaittava vaikutus on sul-
kapeitteen tai turkin öljyyntyminen, joka voi vaikeut-
taa eläinten liikkumista, muuttaa niiden käytöstä ja 
vaikuttaa lämmönsäätelykykyyn. Öljyyntyminen voi 
olla todella haitallista eläimen liikkumisen ja saalis-
tamisen kannalta. Vesilintujen sulkien öljyyntyminen 
vaikuttaa höyhenpeitteen rakenteeseen, jolloin se ei 
enää hylji vettä. Seurauksena on linnun kastuminen 
ja hypotermia.

Öljyyntyminen häiritsee lintujen lämmönsäätelyä tuhoamalla höyhenpeitteen vettähylkivät ominaisuudet.
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Pintapuolisen öljyyntymisen lisäksi eläimet kärsivät 
usein öljyn vaikutuksista sisäisesti nieltyään sitä turkin 
tai höyhenten puhdistamisen tai ruokailun yhteydessä. 
Öljy voi heikentää sisäelinten, kuten maksan tai mu-
nuaisten, toimintaa, aiheuttaa ruoansulatushäiriöitä ja 
jopa heikentää eläinten hedelmällisyyttä. Öljyn sisäl-
tämät aineosat myös vaurioittavat veren punasoluja ja 
aiheuttavat näin anemiaa. Sitä seuraava happivaje on 
vahingollista etenkin vesilinnuille, jotka sukeltavat ra-
vintonsa. Öljyllä on myös syöpää aiheuttavia vaikutuk-
sia. Lisäksi öljy vaikuttaa yksilöihin tai populaatioihin 
epäsuorasti tuhoamalla elinympäristöjä ja heikentä-
mällä ravinnon saatavuutta. Öljyonnettomuusalueelta 
pelastetut linnut kärsivät usein nestehukasta, anemi-
asta sekä hypotermiasta ja ovat riutuneita.

Öljyyntyneiden lintujen hoitajien pitää tiedostaa 
käsittelevänsä myrkyllistä ainetta. Turvallisuutta ja 
terveyttä koskevat ohjeet ovat ensiarvoisen tärkeitä, 
jotta vältytään hoitoon osallistuvien ihmisten loukkaan-
tumisilta.
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3. ÖLJYYNTYNEIDEN ELÄINTEN HOIDON 
PERUSTEET 
Kun öljyvuoto tapahtuu, on jo liian myöhäistä alkaa 
miettiä, mitä tehdä öljyyntyneille eläimille. Käytännöt 
vaihtelevat maiden välillä kaikkien öljyyntyneiden 
eläinten ampumisesta mahdollisimman monen 
eläimen pyydystämiseen ja hoitoon. Usein kuulee 
kysyttävän, miksi öljyyntyneitä eläimiä pitää hoitaa. 
Luonteva vastakysymys olisi: miksi ei? Lukuisat 
esimerkit öljyvuodoista eri puolilta maailmaa osoitta-
vat, että lintujen pelastaminen on mahdollista ja yhä 
useammat terveet eläinyksilöt pystytään vapautta-
maan luontoon onnistuneen hoidon jälkeen. Öljyyn-
tyneiden eläinten hoidosta saadaan jatkuvasti lisää 
tietoa. Parhaita käytäntöjä seuraamalla onnistumme 
harvinaisten tai uhanalaisten lajien ja paikallisten 
kantojen suojelussa entistä paremmin.

Eläinten pelastamisen tärkein päämäärä on 
pitää eläinten kärsimys mahdollisimman pienenä 
ja suojella luonnonvaraisia populaatioita. Suurten 
öljyvuotojen yhteydessä sadat tai jopa tuhannet 
eläimet – pääosin linnut – voivat öljyyntyä. Tilanne 
karkaa herkästi hallinnasta ilman hyväksi todettujen 
käytäntöjen ja ohjeiden noudattamista ja kunnollisen 
koulutuksen saaneita hoitajia, jotka hälytetään pai-
kalle. Öljyyntyneet eläimet herättävät tunteita ja jos 
asiaan ei puututa, yksittäiset, kokemattomat henkilöt 
saattavat perustaa omia ”hoitoloitaan” tai alkaa pes-
tä ja hoitaa lintuja kotonaan. Tilanteet, joissa lintuja 
ei ole pelastettu järjestelmällisesti, ovat usein joh-
taneet yleiseen tyytymättömyyteen ja kouluttamat-
tomien ihmisten ja ryhmien omiin pelastusyrityksiin. 
Pahimmillaan tämä voi häiritä yleistä öljyntorjuntaa 
ja levittää öljyä aiemmin saastumattomille alueille. 
Tilanteen saa pysymään hallinnassa järjestämällä ja 
ohjaamalla öljyyntyneiden eläinten hoidon kunnolla. 
näin huolehditaan ihmisten ja eläinten turvallisuu-
desta sekä siitä, että pelastustöissä noudatetaan 
kansallista eläinsuojelulakia. Samalla paikalliset 
ihmiset ja vapaaehtoiset voivat osallistua pelastus-
töihin ja tärkeän tieteellisen tiedon tuottamiseen. 

Tilanteen kehittyminen vuodon jälkeen ja tarvit-
tavat pelastustoimet ovat ennalta arvaamattomia. 
Öljyn vaikutukset eläimiin ja öljyyntyneiden eläinten 
määrä vaihtelevat suuresti öljyonnettomuuksien 
välillä. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 
sääolosuhteet, vuodenaika, lintujen muuttoreitit ja 
uhanalaisten lajien määrä alueella. Ensimmäiset 
altistuneet yksilöt löydetään yleensä heti vuodon 
jälkeen tai vain päivien tai viikkojen päästä. joskus 
yhdessä päivässä löydetään vain muutama lintu, 
toisinaan taas saman päivän aikana lintuja löytyy 
satoja, pahimmassa tapauksessa tuhansia.

Öljyyntyneiden lintujen määrä voi vaihdella paljon.

Pelastustoimet pitää aloittaa ripeästi, jotta eläi-
met saadaan nopeasti pyydystettyä ja saatettua 
asianmukaiseen hoitoon, jos se on mahdollista, tai 
lopetettua. Öljyyntyneiden eläinten hoidon tulee olla  
hallinnoitua, tehokasta, läpinäkyvää ja eri sidosryh-
mät huomioivaa. Öljyyntyneiden eläinten hoito on 
integroitava osaksi yleistä öljyntorjunnan johtamis-
järjestelmää ja sen tulee perustua eläinten hoidon 
parhaisiin käytäntöihin.
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3.1. ÖLJYNTORJUNTAOPERAATION JOHTO 
Eri mailla on käytössä omat öljyntorjuntasuunnitel-
mansa ja johtamiskaavionsa onnettomuuksien varal-
le, mutta öljyyntyneiden eläinten hoitosuunnitelman 
tulisi sisältyä niistä kaikkiin. Yhteisellä suunnitelmalla 
varmistetaan eläinten hoitajien ja viranomaisten väli-
sen yhteistyön sujuvuus, tiedonkulku sekä resurssien 
ja henkilökunnan tehokas kohdentaminen.

Alla oleva kaavio on esimerkki öljyyntyneiden 
eläinten hoidon organisaatiomallista. 

3.2. PELASTUSTOIMIEN ALOITTAMINEN 
Kuten aiemmin todettiin, eläinten pelastusjoukot tulee 
kutsua paikalle mahdollisimman pian öljyvuodon 
jälkeen. Vaikka alueelta ei olisi löytynyt öljyyntynei-
tä eläimiä, on tärkeää, että eläintenhoitoyksikkö on 
valmiustilassa, sillä kestää jonkin aikaa, ennen kuin 
kaikki resurssit saadaan käyttöön. Onkin tärkeää,  
että öljyntorjuntaan merellä, rannikolla ja sisävesillä 

osallistuvat viranomaiset tuntevat olemassa olevat 
eläintenhoitoresurssit ja myös osaavat kutsua ne pai-
kalle. Tämän vuoksi eläinten hoitajien ja viranomaisten 
tulisi tehdä yhteistyötä jo ennen mahdollista öljyvuo-
toa, harjoitusten ja valmiussuunnitelmien puitteissa.

Eläinten hoitojoukkojen yhteystietojen tulee olla 
helposti saatavilla ja ajantasaisia.
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Nopea aloitus on onnistuneen hoidon edellytys.

Pesutilojen 
koordinaattori

Öljyntorjunta-
operaation johto

Öljyyntyneiden 
eläinten hoidon 
johto

Pyydystys- ja kulje-
tusjoukkojen johtaja

Pesutoiminnan 
johtaja

Hoitolan 
johtaja

Henkilöstöpäällikkö Hallintopäällikkö

Varuste-
koordinaattori

Hoitola-
koordinaattori

Suojavaruste-
koordinaattori  

Talous-
koordinaattori

Pesuväline-
vastaava

Ruokinta-
vastaava

Turvallisuus-
vastaava

MuonavastaavaKeräyspiste-
vastaava

Häkki- ja 
allasvastaava

Henkilöstö-
koordinaattori

Vapaaehtoisten 
majoitus- ja 
matkavastaava

Kuljetus-
vastaava

Vapaaehtois-
koordinaattori

johdantokurssin 
koordinaattori

Eläinlääkäri-
koordinaattori



Öljyyntyneiden eläinten hoito keskisen itämeren alueella 9

3.3. PELASTUSTOIMINNAN TASOT 
Öljyntorjunnasta vastaavien tahojen on tärkeää 
tiedostaa käytössä olevien välineiden ja henkilöstön 
rajoitukset. Paikalliset tai alueelliset resurssit riittävät 
vain tietyn lintumäärän kuntouttamiseen. jos lintuja 
löytyy enemmän, tarvitaan suunnitelma, jonka perus-
teella kutsutaan apua muualta maasta tai tarvittaessa 
kansainvälisiltä tahoilta. 

Öljyonnettomuudet voidaan jakaa eri tasoihin sen 
mukaan, kuinka hyvin paikalliset, alueelliset tai kan-
salliset resurssit riittävät niiden torjuntaan. Yleisimmin 
käytetty malli on kolmitasoinen: Tason 1 onnettomuuk-
sien vaikutukset ovat paikallisia, tason 2 kansallisia ja 
tasolla 3 tarvitaan kansainvälistä apua. On tärkeää, 
että nämä tasot määritellään etukäteen, jotta alueel-
liset ja kansalliset vastuuviranomaiset tietävät, mihin 
käytössä olevat resurssit riittävät. Pelastustoimien 
tasot voidaan määritellä eri kriteerien avulla, esimer-
kiksi hoitokapasiteetin (monenko eläimen käsittelyyn 
paikalliset/alueelliset/ kansalliset resurssit riittävät?)  
tai onnettomuuden vaikutustenalaisten lajien perus-
teella (ovatko hoitosuunnitelmat erilaiset tavanomai-
sille ja uhanalaisille lajeille?).

3.4. OLEMASSA OLEVAT RESURSSIT 
Monissa itämeren maissa on haavoittuneiden luon-
nonvaraisten eläinten hoitoon erikoistuneita järjes-
töjä. Osalla niistä on kattavasti tietoa ja kokemusta 
öljyyntyneiden eläinten hoidosta, ja osalla on tarjot-
tavana sekä tarvittavia resursseja että rekistereitä 
öljyyntyneiden eläinten hoitoon kouluttautuneista 
vapaaehtoisista. nämä järjestöt voivat auttaa viran-
omaisia antamalla asiantuntevia neuvoja, koulutet-
tua työvoimaa, vapaaehtoisia tai muita resursseja 
öljyyntyneiden eläinten hoitoon. Kun olemassa olevat 
resurssit ovat tiedossa ja järjestöjen ja viranomaisten 
väliset odotukset kohtaavat, pelastustoimet saadaan 
aloitettua tehokkaasti. 

Vapaaehtoistyöntekijöillä on tärkeä rooli öljyynty-
neiden eläinten hoidossa, etenkin jos heidät on kou-
lutettu ja he toimivat osana järjestöä, jolla on toimin-
tasuunnitelma öljyonnettomuuksien varalta ja joka 
tekee jo yhteistyötä viranomaisten kanssa. Virossa 
koulutetuista vapaaehtoisista vastaa Viron Luonnon 
Säätiö (ELF), Suomessa WWF Suomi ja Ruotsissa 
Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV). näiltä järjestöiltä 
saa lisätietoa vapaaehtoisista. Yhteystiedot löytyvät 
sivulta 10.

3.5. ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMET
Öljyvuodon jälkeen yksi ensimmäisistä pelastustoi-
mista on kartoittaa alueet, joilla tuhot ovat pahimmat 
ja alueet, joita voidaan vielä suojella öljyltä ennaltaeh-
käisevin toimenpitein. Voi olla helpompaa, halvempaa 
ja vähemmän työlästä pitää linnut poissa öljyyntyneiltä 
alueilta kuin pyydystää ja pestä ne. Siksi on tärkeää, 
että eläinten pelastusjoukot hälytetään paikalle mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisyyn 
kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joilla eläimiä suojel-
laan öljyyntymiseltä. ne voidaan jakaa pelotteisiin ja 
ennaltaehkäisevään pyydystämiseen.

Pelotteita ovat esimerkiksi kovat äänet ja visuaali-
set tai muut aistiärsykkeet, joilla linnut ja muut eläimet 
pyritään pitämään poissa öljyyntyneeltä alueelta. ne 
toimivat parhaiten pienillä ja selkeästi rajatuilla alueilla. 
jos öljylautta on suuri ja liikkuva, saastunutta aluetta 
voi olla vaikeaa vartioida joka puolelta, eikä linnuille 
välttämättä löydy puhdasta aluetta lähistöltä. Paikalli-
set lintujärjestöt tietävät yleensä, mitä pelotteita kan-
nattaa käyttää, sillä he tuntevat paikalliset lajit ja niiden 
käyttäytymisen. Lintujen karkottamista varten tarvitaan 
ainakin asiantuntevaa henkilöstöä ja mahdollisesti mo-
nenlaisia välineitä, kuten kaasutykkejä äänipelotteluun 
tai lippuja ja kiiltävää nauhaa visuaaliseen pelotteluun. 
Eläimet voivat tottua erilaisiin pelottimiin, joten keinoja 
tulee tilanteen pitkittyessä vaihdella, jotta eläimet pysy-
vät poissa vaara-alueelta.

Ennaltaehkäisevää pyydystämistä voidaan käyttää 
esimerkiksi paikallisen lajikannan tai uhanalaisen lajin 
suojelemiseksi öljyltä. Eläinten pyydystäminen ja siirtä-
minen puhtaalle alueelle tai väliaikainen säilyttäminen 
hoitolassa voi olla kannattavaa, kunnes öljy on saatu 
kerättyä.
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3.6. HOITOTOIMET JA TARVITTAVAT 
RESURSSIT
Öljyyntyneiden eläinten hoito käsittää etsinnän ja 
pyydystämisen, stabilisoinnin, pesun ja pesunjäl-
keisen kuntoutuksen. Tämän oppaan seuraavissa 
luvuissa on lisätietoa hoidon eri vaiheista.

Kaikki kuvatut toimenpiteet vaativat resursse-
ja. Palkatut ja vapaaehtoiset työntekijät tarvitsevat 
kuljetuksen, majoituksen ja ruokaa. Myös suojavarus-
teista, vakuutuksista, ensiavusta ja muista terveys- ja 
turvallisuusasioista pitää huolehtia. nämä palvelut 
ovat pääosin tai ainakin osittain sen viranomaistahon 
vastuulla, joka järjestää eläinten pelastamisoperaa-
tion. Kansallinen lainsäädäntö voi sisältää tiukempia 
sääntöjä vapaaehtoisten käytöstä ja esimerkiksi 
korvausmenettelyistä. Pelastusoperaatiossa tarvi-
taan lukuisia välineitä, esimerkiksi verkkoja, häkkejä, 
pahvilaatikoita, pesuainetta, ensiaputarvikkeita ja 
eläinten ruokaa. Viranomaisten ja eläinpelastukseen 
osallistuvien järjestöjen tulee sopia, kuinka nämä 
välineet hankitaan ja korvataan. Eläinten pelastus-
organisaatio voi joko itse hankkia tarvikkeita, joiden 
kustannukset korvataan myöhemmin korvausmenet-
telyjen kautta tai viranomaiset voivat hankkia välineet 
suoraan. Hoitoryhmällä on usein varastossa välineitä 
muutaman ensimmäisen hoitopäivän tarpeisiin, mutta 
sen jälkeen varasto kaipaa täydennystä. On tärkeää 
tehdä jo alussa selväksi, kuinka varusteet hankitaan 
ja miten lopulliset korvaushakemukset käsitellään.

JÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT:

VIRO 
• Viron Luonnon Säätiö (ELF): www.elfond.ee
• Viron ympäristölautakunta: www.keskkonnaamet.ee
• Viron pelastustoimi: www.rescue.ee
• Viron ympäristövalvontavirasto: www.kki.ee

RUOTSI
• KFV – Katastrofhjälp fåglar och vilt: www.kfv-riks.se
• Svenska Blåa Stjärnan: 
  www.svenskablastjarnan.se
• Ruotsin turvallisuusvirasto (MSB): 
  www.msb.se
• Ruotsin rannikkovartiosto: www.kustbevakningen.se

SUOMI
• Suomen ympäristökeskus (SYKE): www.ymparisto.fi
• itä-Uudenmaan pelastuslaitos: www.iupl.fi
• WWF Suomi: www.wwf.fi

KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT
• Sea Alarm – säätiö: www.sea-alarm.org
• The international Tanker Owners Pollution Federation     
  Limited (iTOPF): www.itopf.org
• international Bird Rescue (iBR): www.bird-rescue.org
• Tristate Bird Rescue and Research: 
  www.tristatebird.org
• Oiled Wildlife Care network: www.owcn.org

Pyydystämiseen ja kuljetukseen tarvitaan muun 
muassa pahvilaatikoita.
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4. DOKUMENTAATIO
Ammattimaisesti toteutettu öljyyntyneiden eläinten 
hoito on osa yleistä öljyntorjunnan johtamisorganisaa-
tiota ja perustuu eläinten hoidon parhaisiin käytäntöi-
hin. Kaikki päätökset ja toimenpiteet on dokumentoi-
tava huolella, jotta voidaan:

• Taata toiminnan läpinäkyvyys ja vastuullisuus
• Saada tietoa tutkimusta varten (lintukantojen 
 tuhojen arviointi)  
• Lisätä yleistä luottamusta ja säästää rahaa
• Taustoittaa korvausvaatimuksia (saastuttajalta 
 vaaditut korvaukset) 
• Varmistaa hoitajien ja eläinten turvallisuus ja 
 terveys sekä eläinten hyvinvointi

4.1. ELÄINTEN DOKUMENTAATIO
jokainen hoitolaan elävänä tuotu eläin saa kirjaamislo-
makkeen ja potilaskortin, joka kulkee eläimen mukana 
koko hoitoprosessin ajan. Kaikki kyseistä eläintä kos-
kevat tiedot ja sille tehtävät toimenpiteet kirjataan päi-
vittäin potilaskorttiin. Yleisenä ohjeena voidaan sanoa, 
että on parempi kirjata tiedot liiankin yksityiskohtaisesti 
kuin jättää jotakin pois.

Myös kuolleet eläimet dokumentoidaan huolella ja 
eri lajien ja sukupuolten edustajat lasketaan. Ruumiin-
avauksista saadaan tietoja, joita voidaan myöhemmin 
käyttää populaatioihin ja lajeihin kohdistuneiden vaiku-
tusten arviointiin. 

Ihmisten, eläinten ja resurssien huolellinen dokumentaatio on 
onnistuneen hoidon edellytys.

4.2. HENKILÖSTÖN JA VAPAAEHTOIS-
TYÖNTEKIJÖIDEN DOKUMENTAATIO
Hoitolassa työskentelevät dokumentoidaan kahdella 
tavalla: saapuessaan hoitolaan vapaaehtoiset rekiste-
röityvät täyttämällä yhteystietolomakkeen (nimi, osoite, 

puhelinnumero). Allekirjoittamalla lomakkeen he sitou-
tuvat noudattamaan annettuja työskentelyä koskevia 
ohjeita. Lisäksi työntekijät dokumentoidaan työvuo-
rolistaan, johon kaikkien työajat täytetään ja josta ne 
voidaan tarkistaa. Listaan kirjataan päivittäin kaikkien 
työntekijöiden saapumis- ja lähtemisajat. Sivuilla 12 ja 
13 on lomakkeet, jotka hoitolan tai pyydystämisjoukko-
jen vapaaehtoiset täyttävät. Lomakkeeseen täytetään 
jokaisen työvuoron tiedot. Kun vapaaehtoiset ovat 
allekirjoittaneet rekisteröintilomakkeen, he saavat työ-
ohjeet. Heidän täytyy myös kirjoittautua ulos jokaisen 
päivän lopussa.

Työpäivän aikataulu ja työtehtävät ovat näkyvillä 
ilmoitustauluilla ja vapaaehtoisten tulee noudattaa niitä.  

Kaikista loukkaantumista ja sairastumisista, myös 
pienistä, ilmoitetaan henkilöstövastaavalle. Vakuutus-
ten tulee olla kunnossa.

4.3. RESURSSIEN DOKUMENTAATIO
Operaation aikana käytettävät tarvikkeet, palvelut ja 
varusteet tulee tarkastaa ja dokumentoida. Kaikkien 
hoitoa varten ostettujen tarvikkeiden kuitit säilytetään, 
myös silloin kun ostajina toimivat vapaaehtoiset. Tämä 
on tärkeää operaation jälkeisten korvausprosessien 
kannalta. Kuitit auttavat myös eläinten kunnostamis-
prosessin kokonaiskustannusten ja resurssien käytön 
arvioinnissa.

Myös jätteiden ja saastuneen veden määrät ja 
laadut dokumentoidaan, sillä ne vaativat käsitte-
lyä paikan päällä ja/tai käsittelylaitokseen viemistä. 
Kaikkia vapaaehtoisia pyydetään säästämään kuitit ja 
ilmoittamaan kaikista operaation aikana kadonneista, 
varastetuista tai hajonneista tavaroistaan. Kaikki kuitit 
kerätään ja säilytetään.

4.4. KIRJALLISET TOIMINTAOHJEET
Myös kirjalliset toimintaohjeet, kuten öljyyntyneiden 
eläinten hoito-ohjeet ja tiedot vastuuhenkilöistä, ovat 
osa dokumentointia. näiden tietojen avulla työntekijät 
ja vapaaehtoiset omaksuvat käytössä olevat työta-
vat, oppivat vanhoista virheistä ja välttyvät uusilta 
virheiltä. Ohjeet myös tekevät työnteosta nopeaa ja 
järjestelmällistä sekä mahdollistavat hoitoprosessin 
rekonstruoinnin operaation päätyttyä. Kirjallisten 
toimintaohjeiden tulee olla ajantasaisia ja helppoja 
päivittää, kun uusia ja todistetusti tehokkaampia toi-
mintatapoja kehitetään.
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TULOSTA
VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN REKISTERÖINTILOMAKE

Hoitolan nimi ja numero:   

Henkilökohtainen rekisteröintinumero:

OMAT TiEDOT

nimi:

Kansalaisuus:

Osoite:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Henkilötunnus:

Ensimmäinen rekisteröitymispäivä:

Työn loppumisajankohta:

Työjaksojen määrä:

YHTEYSHEnKiLÖ HäTäTiLAnTEiSSA

nimi:

Osoite:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

 
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeita. Olen tutustunut hoitolan sääntöihin ja määräyksiin ja lupaan 
noudattaa niitä sekä muita ohjeita, joita hoitolan työntekijät ja valvojat minulle mahdollisesti antavat. 
Tiedän, että minun ei anneta jatkaa työntekoa, jos en noudata ohjeita.

Allekirjoitus               Päiväys
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TULOSTA
HOITOLAN TYÖVUOROLISTA 

Hoitolan nimi ja numero:

Päiväys:

Työvuoro:

nimi Henkilökohtainen rekisteröintinumero

Työn alkamisaika Työn päättymisaika

Allekirjoitus Allekirjoitus 

nimi Henkilökohtainen rekisteröintinumero

Työn alkamisaika Työn päättymisaika

Allekirjoitus Allekirjoitus

nimi Henkilökohtainen rekisteröintinumero

Työn alkamisaika Työn päättymisaika

Allekirjoitus Allekirjoitus 

nimi Henkilökohtainen rekisteröintinumero

Työn alkamisaika Työn päättymisaika

Allekirjoitus Allekirjoitus

nimi Henkilökohtainen rekisteröintinumero

Työn alkamisaika Työn päättymisaika

Allekirjoitus Allekirjoitus 

nimi Henkilökohtainen rekisteröintinumero

Työn alkamisaika Työn päättymisaika

Allekirjoitus Allekirjoitus

nimi Henkilökohtainen rekisteröintinumero

Työn alkamisaika Työn päättymisaika

Allekirjoitus Allekirjoitus 
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5. LINTUJEN HOITOPROSESSI

5.1 TURVALLISUUS
Öljyyntyneiden eläinten käsittelyyn liittyy paljon riske-
jä. Kuten edellä mainittiin, öljy on toksinen aine, jolle 
altistuminen voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuk-
sia, kuten hengitysvaikeuksia tai palovammoja. Öljyn 
lisäksi myös osa luonnonvaraisista eläimistä voi olla 
vaarallisia ja aiheuttaa vakavia vammoja. Villieläimet 
voivat kantaa loisia ja bakteeri-, virus- tai sienitartun-
toja. Suurin osa näistä voi tarttua ihmisiin (zoonoosit) 
tai muihin luonnonvaraisiin eläinlajeihin tai kotieläi-
miin. Siksi lintujen hoidossa on noudatettava turvalli-
suussääntöjä. 

Ensimmäinen sääntö on se, että ihmisten turval-
lisuus on tärkeintä. Ensiaputarvikkeiden on oltava 
saatavilla ja kaikille on annettava tarvittavat henkilö-
kohtaiset suojavarusteet. On hyvä myös kiinnittää 

turvallisuutta ja hygieniaa koskevat ohjeet sekä tiedot 
työn vaaroista näkyvälle paikalle. Alle 18-vuotiaat va-
paaehtoistyöntekijät eivät saa käsitellä öljyyntyneitä 
lintuja. Sama koskee ihmisiä, jotka ovat raskaana tai 
joilla on heikentynyt immuunipuolustus, eläinallergi-
oita tai astma. On tärkeää, että kaikki öljyyntyneiden 
lintujen parissa työskentelevät ymmärtävät nämä 
säännöt ja ilmoittavat työnjohdolle sairastumisista tai 
muista olosuhdemuutoksista, joiden vuoksi he eivät 
enää voi käsitellä lintuja. Työ voi olla yksitoikkoista 
sekä fyysisesti ja henkisesti raskasta. Alkoholin ja 
huumaavien aineiden käyttö operaation aikana on 
ankarasti kiellettyä. jos joku osallistujista ei noudata 
sääntöjä ja ohjeita, hän ei saa enää jatkaa työntekoa.

PERUSOHJEET

TYÖTURVALLISUUS HYGIENIA JA SIISTEYS

Pidä tarpeeksi taukoja – taukojen 
avulla pysyt virkeänä.

Hoida ja desinfioi kaikki haavat, 
myös pienet.

juo tarpeeksi vettä, syö kunnolla 
ja säännöllisesti.

Käsien säännöllinen pesu on  
erittäin tärkeää.

ilmoita kaikista ongelmista ja 
onnettomuuksista eteenpäin.

Pidä öljyyntyneet linnut ja välineet 
erillään puhtaista linnuista ja 
välineistä.

Lue kirjalliset ohjeet huolella. 
Hoitolan ilmoitustauluilla on aina 
tärkeitä tiedotteita. Tiedot voivat 
muuttua, joten seuraa ilmoitustau-
luja säännöllisesti. Tiedonkulun 
sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää.

Pidä vapaaehtoisten lepotila 
erillään eläintiloista.

Pidä sähköjohdot ja pistorasiat 
kuivina sähköiskujen välttämi-
seksi. johtoja ei saa koskaan 
päästää veteen.

Syöminen ja juominen eläin- 
tiloissa on kielletty.

Tupakointi hoitolan sisällä on kiel-
lettyä. Hoitolan ulkopuolelta löytyy 
merkittyjä tupakointipaikkoja.

Vaihda vaatteet ennen ruokailua 
ja taukoja ja käytä erillisiä pyyh-
keitä työnteossa ja tauoilla. 

Käytä aina henkilökohtaisia 
suojavarusteita, jotka sinulle on 
annettu. Suojavarusteet ovat 
tehtäväkohtaisia.

Säilytä tarvikkeita oikeilla 
paikoillaan, jotta ne löytyvät 
helposti.

Käytä kunnollisia kenkiä, sillä 
lattiat voivat olla märkiä ja liuk-
kaita.

Huolehdi yleisestä siisteydestä. 
älä jätä tavaroita lojumaan lattial-
le, ettei kukaan kompastu niihin.

Turvallisuus- ja terveysohjeet on 
pidettävä selvästi näkyvällä paikalla.
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Henkilökohtaisten suojavarusteiden tarve operaation 
aikana riippuu työolosuhteista ja tehtävästä. Alla 
olevasta listasta löytyvät kaikki tarvittavat välineet.    
                      
- Säänmukainen vaatetus
- PVC-sadeasu
- Kertakäyttöinen suojahaalari
- Öljynkestävät kumisaappaat
- Öljynkestävät suojakäsineet
- Suojalasit
- Kertakäyttöiset hengityssuojaimet tai puolinaamarit, 

jotka suojaavat höyryiltä ja/tai ilmassa kulkeutuvilta 
taudinaiheuttajilta

- Pitkävartiset suojakäsineet pesua varten
- Vedenkestävä esiliina
- nitriilikäsineet

TYÖN VAARAT
ELÄIMET: 
 PUREMAT, nOKKAiSUT
  Vaarassa olevat alueet: kädet, ranteet, silmät.
  Varotoimenpiteet: käsineiden ja suojalasien käyttö,  
  oikea käsittelytekniikka – koulutus ja kokemus. 
  Muista aina, että käsittelet villejä eläimiä, joiden  
  käytös on ennalta arvaamatonta.

 TAUDiT, ZOOnOOSiT, LOiSET 
  Varotoimenpiteet: suojakäsineet, käsien pesu, 
  hengityssuojaimet, puhtaat käsittelyalueet.
ÖLJY: 
 äRSYTTää iHOA
 TERVEYDELLE HAiTALLiSTA HEnGiTETTYnä
 VOi äRSYTTää SiLMiä
  Varotoimenpiteet: suojakäsineet ja -lasit, 
  hengityssuojaimet.
PESU:
 äRSYTTää iHOA
  Varotoimenpiteet: käsivoiteen käyttö, tarpeeksi  
  lyhyet pesuvuorot

ULKOTYÖ: 
 KYLMYYS
 jää
 VESi
 AURinKO
  Varotoimenpiteet: säänmukaiset vaatteet ja kengät,  
  aurinkovoide, hattu, riittävä vedenjuonti, veden  
  lähellä ja vedessä työskentelyyn sopivat varusteet.
SISÄTYÖ:
 LiUKKAAT LATTiAT
 SäHKÖ jA VESi
 KUUMUUS

Varotoimenpiteet: sopivat vaatteet ja kengät, 
turvallisuuskoulutus, sääntöjen ymmärtäminen ja 
noudattaminen, riittävä vedenjuonti.

YLEISTÄ:
 FYYSinEn jA HEnKinEn STRESSi
  Varotoimenpiteet: tauot, riittävä syöminen ja   
  juominen, koulutus, tehtävään perehtyminen.   
  Oman voinnin seuraaminen ja vastuuhenkilön 
  ajan tasalla pitäminen.
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5.2. ELÄINTEN HYVINVOINTI
Eläimen hoito alkaa pyydystyshetkestä. Siitä lähtien 
on muistettava tietyt periaatteet. Ensinnäkin tarkoitus 
on kuntouttaa lintu niin, että se on vapauttamishetkellä 
täysin terve ja vedenpitävä. Hoidon jälkeen linnulla on 
oltava yhtä hyvät mahdollisuudet selviytyä ja lisääntyä 
kuin ennen öljyyntymistä. Toiseksi eläinten käsittelyn 
on oltava asianmukaista hoidon aikana. Tämä varmis-
tetaan noudattamalla etukäteen hyväksyttyjä toiminta-
ohjeita. jokainen hoitovaihe dokumentoidaan omaan 
tiedostoonsa, ja eläimen vankeudessa viettämä aika 
pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. 

jotta vältyttäisiin tautien leviämiseltä hoitolassa, 
hygienia ja siisteys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Samal-
la vangitseminen aiheuttaa kuitenkin eläimille paljon 
stressiä, ja stressin tasoa pitää pyrkiä laskemaan. 

Tästä syystä lintujen tarpeetonta koskettamista ja me-
lua tai muita ääniä hoitolassa on vältettävä. Stressiä 
voi pienentää käyttämällä lakanoita ja pyyhkeitä eläin-
ten käsittelyssä. Kaikki eläimelle tehtävät toimenpiteet 
on hyvä pyrkiä tekemään samalla kertaa. Eläimiä ei 
saa yrittää kesyttää: niitä ei pidä silittää, ja tunnesitei-
den muodostuminen hoitajan ja eläimen välille on es-
tettävä rajoittamalla eläinten kanssa vietettävää aikaa.

jotkut siivoustoimenpiteet toistuvat päivittäin ja osa 
vain tarvittaessa. On tärkeää, että päivittäiset toimet 
tehdään aina samassa järjestyksessä. Rutiinien myötä 
asiat eivät unohdu niin helposti.

Eläintenhoitoa, ruoankäsittelyä, taudinehkäisyä ja 
villieläinten hoitoa koskevia kansallisia lakeja tulee 
noudattaa aina.
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6. TARVITTAVAT RESURSSIT
Öljyyntyneiden lintujen hoitolat tulisi sijoittaa mahdolli-
simman lähelle vuotopaikkaa, kuitenkin alueelle, jonka 
infrastruktuuri on kehittynyt. näin vapaaehtoisten on 
helppo tulla paikalle ja lähistöltä löytyy kauppoja sekä 
kuljetusyhteydet. Hoitolan pitäisi olla helposti valvotta-
vissa ja mieluiten aidattu niin, ettei sinne pääse asiatto-
mia henkilöitä, kotieläimiä tai petoja.

joillakin mailla on käytössään pysyviä hoitoloita, 
joiden kapasiteettia voidaan kasvattaa suurten on-
nettomuuksien yhteydessä, kun taas toiset käyttävät 
hoitoloita, jotka pystytetään vuodon jälkeen. Suomessa 
on käytössä liikuteltava lintujenhoitoyksikkö (BCU), 
joka voidaan sijoittaa sopivaan paikkaan Suomen  
rannikolle tai ulkomaille tarpeen mukaan. Suomen  
ympäristökeskus SYKE vastaa BCU-yksikön hallinnos-
ta, ja itä-Uudenmaan pelastuslaitos kuljettaa ja pystyt-
tää hoitolan haluttuun paikkaan. WWF Suomi vastaa 
vapaaehtoisista ja työntekijöistä ja tekee yhteistyötä 
asiantuntijoiden, kuten eläinlääkärien ja ornitologien, 
kanssa. 

Virossa on käytössä samanlainen järjestelmä, sillä 
pelastusviranomaisilla on liikuteltava, öljyyntyneiden 
eläinten hoitotarvikkeita sisältävä yksikkö. Öljyvuo-
don jälkeen pelastusviranomaiset kuljettavat yksikön 
onnettomuuspaikalle yhteistyössä öljyyntyneiden 
eläinten hoidosta vastaavan ympäristölautakunnan 
kanssa. Viron Luonnon Säätiö (ELF) on allekirjoittanut 
sopimukset pelastuslaitoksen ja ympäristölautakunnan 
kanssa ja vastaa operaatiossa tarvittavista vapaaehtoi-
sista ja työvoimasta.

Käytettiinpä sitten liikkuvaa tai pysyvää hoitolaa, on 
tärkeää etsiä etukäteen rannikolta hoitolalle sopivia 
paikkoja. Hoitolan tarpeista on keskusteltava öljyynty-
neiden eläinten hoitajien kanssa ja öljyyntyneiden 

eläinten hoidosta vastaavat organisaatiot on otettava 
mukaan öljyntorjuntasuunnitelmien laatimiseen.

Öljyyntyneitä lintuja säilytetään sisätiloissa. Häkkejä rakennetaan 
tarpeen mukaan.

Hoitolan sisätilojen suunnittelussa on huolehdittava 
erityisesti ilmastoinnista, lämmönsäätelystä ja esteet-
tömästä pääsystä häkkien luo. Öljyyntyneet linnut on 
pidettävä selvästi erillään puhtaista linnuista. Yksinker-
taisin hoitolamalli muistuttaa liukuhihnaa, jolla lintu voi 
liikkua vain yhteen suuntaan: hoitoonotosta stabilisaa-
tion, pesun ja kuivauksen kautta puhtaiden lintujen 
alueelle ja altaaseen.
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Suomen BCU-lintujenhoitoyksikkö koostuu kolmesta erityisesti 
öljyyntyneiden eläinten hoitoa varten suunnitellusta kontista.
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7. HOITOLATILAT
Hoitoa tarvitsevien lintujen määrä vaihtelee öljy-
vuotojen välillä ja myös yhden vuototilanteen aikana.  
joissain onnettomuustapauksissa ensimmäiset öljyi-
set linnut löydetään jo ensimmäisten päivien aikana, 
joskus taas ensimmäiset havainnot linnuista tehdään 
vasta useiden päivien tai viikkojen jälkeen. Lintujen 
hoitopaikkojen suunnittelussa on siis otettava huomi-
oon muuttuvat tilanteet, kuten muutokset öljyisten ja 
puhtaiden lintujen keskinäisissä määrissä.

Öljyyntyneiden ja puhtaiden lintujen alueilla on eri-
laiset vaatimukset, etenkin ilman lämpötilan suhteen. 
Öljyisten lintujen säilytysalueen lämpötila on yleensä 
korkeampi kuin puhtaiden ja kuivien lintujen. Öljyynty-
neet linnut säilytetään 27–30 °C:n lämmössä. Puhtaat 
linnut voidaan pitää 18–20 °C:n lämmössä. Kaikkien 
alueiden tuuletuksen pitää olla riittävää, jottei haital-
lisia kaasuja pääse muodostumaan. Tuuletuksella 
estetään myös Aspergillus-sieni-infektion leviäminen 
(ks. sivu 43). Suositeltu ilmanvaihtoväli on kymmenen 
kertaa tunnissa.

Häkkien, karsinoiden ja altaiden rakentaminen on 
yksi vapaaehtoisten tehtävistä. Säilytystilaa saate-
taan tarvita paljon lyhyellä varoitusajalla.

Häkit pitää suunnitella helposti puhdistettaviksi. 
Vesilintujen häkeissä pitäisi olla mahdollisuuksien 
mukaan verkkopohjat. Verkon tulisi olla pehmeää, 
solmutonta ja joustavaa. Sopiva silmäkoko on niin 
pieni, etteivät linnun jalat mahdu siitä läpi, mutta niin 
suuri, että jätökset pääsevät putoamaan lattialle. 
Verkkopohjaisilla häkeillä on monia etuja:

• Oikeasta materiaalista valmistettuina verkot ovat 
pehmeitä, eivätkä satuta linnun rintaa tai jalkoja. 
Vesilinnut eivät ole tottuneita makaamaan kovalla 
alustalla (ks. sivu 43).

• Verkkopohjahäkit voidaan rakentaa halutulle kor-
keudelle, jolloin lintujen siirtäminen häkkiin ja ulos 
on helppoa. näin siivous- ja hoitotyöhön osallistuvat 
välttyvät selkävaivoilta.

• jätökset putoavat verkon alapuolelle, joten linnun 
höyhenpeite ei tahriinnu.

• Verkon alapuolinen lattia on helppo siivota: häkkien 
alle voi asettaa sanomalehteä, joka vaihdetaan 
tarpeen mukaan muutaman kerran päivässä.

Maalla kävelemään tottuneita vesilintulajeja, kuten 
joutsenia, monia lokkeja ja kahlaajia, voidaan pitää 
myös lattialla. Lattia pitää pehmustaa tekonurmella, 
pyyhkeillä ja sanomalehdellä tai puuhakkeella. Hei-
nää ei saa käyttää, sillä Aspergillus-sieni leviää siinä. 
Lattian pehmusteet pitää vaihtaa säännöllisesti, jotta 
alusta pysyy puhtaana ja kuivana.

Häkit peitetään osittain vaaleilla lakanoilla tai  
pyyhkeillä. Tämä pienentää lintujen stressiä ja myös 
estää niiden karkaamisen. Lintujen lähellä pitäisi  
aina liikkua mahdollisimman hiljaa.

Häkin suosituskoko ei saa olla kansallisen eläin-
tensäilytyslain minimivaatimusta pienempi. Esimer-
kiksi 120 x 60 senttimetrin häkkiin mahtuu vaikkapa 
neljä ruokkia tai kaksi haahkaa. Häkkien mitat on 
pidettävä kohtuullisina: liian syvistä, leveistä tai liian 
matalalla olevista häkeistä on vaikeaa saada lintuja 
ulos, eikä niitä saa puhdistettua kunnolla. Häkit ja 
karsinat voidaan rakentaa vanerista. Verkot eivät so-
vellu seinämateriaaliksi, sillä linnut voivat vahingoittaa 
itseään tai niiden sulat voivat tarttua verkkoon. jos 
käytetään häkkejä, joiden seinät ovat verkkoa, ne tu-
lee päällystää esimerkiksi muovilla tai muulla sopival-
la materiaalilla. jotkut linnut stressaantuvat herkästi 
ja tarvitsevat piilopaikan, esimerkiksi pahvilaatikon.

Linnut lajitellaan häkkeihin lajin ja ruokinta-aika-
taulun mukaan: on helpompaa, jos samassa häkissä 
olevilla linnuilla on yhteinen ruokinta- ja lääkintäaika-
taulu. Samassa häkissä säilytettävien lintujen määrä 
vaihtelee. jotkut linnut, esimerkiksi useat sukeltajat, 
pitäisi mielellään säilyttää omissa häkeissään.
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Lattiat pidetään puhtaina asettamalla jokaisen häkin ja karsinan 
alle sanomalehteä, joka vaihdetaan sen likaannuttua.
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Lattiat pidetään puhtaina asettamalla jokaisen häkin ja karsinan alle 
sanomalehteä, joka vaihdetaan sen likaannuttua.
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8. ETSINTÄ JA PYYDYSTÄMINEN 
Etsintä ja pyydystäminen ovat öljyyntyneiden lintujen 
hoito-operaation ensimmäiset vaiheet. Onnistunutta 
pyydystysvaihetta varten tarvitaan huolellista suun-
nittelua, asianmukaiset suojavarusteet ja oikeat 
välineet. joskus operaatio aloitetaan ennaltaehkäi-
sevin toimenpitein eli yritetään pelottelun avulla pitää 
eläimet poissa öljyyntyneiltä alueilta. Öljyyntymisen 
estämiseksi voidaan jopa pyydystää ennalta esimer-
kiksi joutsenia ja hanhia tai sorsia, joiden sulkapeite 
ei ole vielä kehittynyt tai joilla on sulkasato.

Öljyonnettomuuden jälkeen muodostetaan asian-
tuntijoista ja vapaaehtoisista koostuva etsintäpar-
tio. Pyydystys- ja kuljetusjoukkojen johtaja vastaa 
toiminnasta ja koordinoi eri ryhmiä kentällä. Asian-
tuntijat ja etsintäpartion vapaaehtoisjäsenet toimivat 
yleensä vähintään kahden hengen ryhmissä. He 
tarvitsevat kuljetusvälineitä (veneitä, autoja henki-
lökuljetuksiin ja pakettiautoja lintujen kuljetukseen), 
lintujen pyydystysvälineitä ja henkilökohtaisia suo-
javarusteita. Eläinten hoitoon erikoistuneilla järjes-
töillä saattaa olla varastoituna joitain yllä mainittuja 
varusteita. Yleensä järjestöt tarvitsevat kuitenkin 
apua ainakin vapaaehtoisten kuljettamisessa tai 
öljyyntyneiden lintujen luo pääsemisessä. Myös 
rannikon öljynpuhdistuksesta vastaavien tahojen te-
kemät tiedustelut tai muut öljyntorjuntatoimet voivat 
hyödyttää eläinten hoitajia. Rannoille pääsyn pitää 
olla turvallista, ja pyydystäminen ja kuljetus tulee 
suunnitella niin, ettei se häiritse muuta öljyntorjuntaa 
rannikolla. Pyydystämistä ja kuljetusta ei saa yrittää 
ilman öljyntorjuntaoperaation johdon lupaa.

Lintujen lisäksi rannalta voi löytyä muita öljyynty-
neitä eläimiä, esimerkiksi merinisäkkäitä tai haaska-
eläimiä, kuten minkkejä ja kettuja. näitä eläimiä ei 
välttämättä voi tai tarvitse pyydystää ja niiden varo-
vaista pyydystystä saavat yrittää vain koulutuksen 
saaneet, kokeneet henkilöt. joitakin eläimiä on erit-
täin hankala saada kiinni ja ne voivat olla vaarallisia. 
Lisäksi niitä varten tarvitaan varta vasten rakennet-
tuja säilytyspaikkoja ja eläintenkäsittelyyn harjaantu-
nutta työvoimaa. jos eläimille ei ole säilytyspaikkaa 
tai koulutettua henkilöstöä puuttuu, eläimiä ei pidä 
pyydystää tai hoitaa. joitakin nisäkkäitä varten on 
olemassa omat toimintaohjeensa.
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saada kiinni.
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8.1. ETSINTÄPARTION RYHMÄT
Ryhmätyöskentely on tärkeää öljyyntyneiden lintujen 
pyydystämisessä. jokaisella ryhmällä on ryhmänjoh-
taja. jokaisessa ryhmässä tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan olla myös ornitologi tai biologi, jolla on vankkaa 
kokemusta linnuista ja niiden käyttäytymisestä. On 
myös hyvä, jos ryhmästä löytyy ensiaputaitoinen hen-
kilö. Ryhmänjohtajan tulisi vältellä öljyä ja jos ryhmään 
kuuluu kirjuri, hänenkin on syytä pysytellä puhtaana.  

8.2. PYYDYSTÄMINEN
Lintujen pyydystäminen tapahtuu pääosin rannikolla. 
jos saatavilla on tarvittavat välineet ja osaavaa hen-
kilöstöä, lintuja voidaan pyydystää myös veneestä. 
jos rannikko on kivistä tai jyrkkää, veneestä pyydys-
täminen on ainoa vaihtoehto. joitakin lintulajeja saa 
helpoimmin kiinni rannalta yöllä tai varhain aamulla.

PYYDYSTÄMISEEN JA KULJETUKSEEN 
TARVITTAVIA VÄLINEITÄ 
Varusteet (jokaiselle pelastusryhmälle)
- Kiikarit
- Pahvilaatikoita eläimiä varten
- sanomalehteä (eristeeksi)
- suojapeitteitä
- Verkkoja ja haaveja
- eristysteippiä
- jätesäkkejä
- lintujen nesteytysvälineet (tarvittaessa)
- lintujen lopetusvälineet (tarvittaessa)
- Kompassi
- Puukko
- Alueen kartat
- Taskulamppu
- Tulitikut
- lintuopas
- Vedenkestävät muistiinpanovälineet
- Desinfioiva käsihuuhde
- ensiaputarvikkeet
- Puhdistusliinoja tarvikkeille ja käsille
- Pyyhkeitä

8.1.1. HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS 
Henkilökohtainen turvallisuus on pyydystämistöissä 
aina tärkeintä. On tärkeää tuntea maasto ja sen 
mahdolliset vaaratekijät, kuten liukkaat pinnat, jää 
ja pitkät kävelymatkat. jos ryhmän turvallisuus on 
vaakalaudalla, työ lopetetaan heti. Ryhmän työvuoron 
suositeltu enimmäispituus on noin kuusi tuntia, mutta 
se riippuu myös olosuhteista (esimerkiksi valoisan 
ajan pituudesta). 

Etsintäpartion ryhmät voivat kohdata haastavia sääolosuhteita. 
Henkilökohtainen turvallisuus on aina tärkeintä!

- Öljyntorjunnan johdon yhteystiedot vähintään 
kahdessa puhelimessa
- leipää tai muuta ruokaa lintujen houkuttelemiseksi

Henkilökohtaiset suojavarusteet (jokaiselle ryhmän 
jäsenelle)
- suojahaalarit (vähintään 2/henkilö)
- Vedenpitävät ja lämpimät vaatteet
- Öljynkestävät suojakäsineet
- nitriilikäsineet
- suojalasit
- Hengityssuojaimet (tarvittaessa)
- Kumisaappaat

Muut henkilökohtaiset varusteet (jokaiselle ryhmän 
jäsenelle)
- Vaihtovaatteet ja -kengät
- Välipalaa
- Vesipullo
- Henkilökohtaiset lääkkeet ainakin 24 tunnin tarpeisiin
- ladattu kännykkä muovipussilla suojattuna
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Pyydystäminen kannattaa aloittaa hankkimalla ko-
konaiskuva rannasta ja suunnittelemalla toimenpide 
huolella. näin voidaan hyödyntää maastoa, eivätkä 
muut rannan öljyyntyneet linnut säikähdä ja karkaa 
pyydystysyrityksen aikana. Onnistuneeseen pyydys-
tämiseen tarvitaan ainakin kaksi ihmistä. 

Ensiksi on varmistettava, ettei lintu pääse takaisin 
veteen. Lähesty lintua rantaa pitkin, mutta älä kävele 
suoraan sitä kohti. Kävele hitaasti ja hyödynnä ran-
nan maastoa (puskia, isoja kiviä) pysyäksesi piilossa. 
Tavoitteena on päästä linnun ja veden väliin. älä ikinä 

lähesty lintua rannalta päin ja aja sitä takaisin ve-
teen. jos lintu pääsee takaisin veteen, se ei yleensä 
palaa rannalle, ja sitä on entistä vaikeampi saada 
kiinni. 

Kun olet linnun kanssa samalla viivalla, voit yrittää 
pyydystää sitä verkolla. Kun olet saanut linnun kiinni, 
irrota se varovasti verkosta ja käsittele sitä mahdol-
lisuuksien mukaan pyyhkeen avulla. Tässä vaihees-
sa pitää varautua teräviin nokkiin ja äkkiliikkeisiin. 
Käsittele lintua aina varmoin ottein ja pidä sen siivet 
ja tarpeen mukaan myös jalat ja nokka hallinnassa.

1. Kartoita alueen kokonaistilanne ja suunnittele lähestymistapasi.   2. Hyödynnä maastoa.

3. Jos voit, ota mukaan ruokaa, jolla houkuttelet lintuja luoksesi.       4. Lähesty lintua niin, että asetat itsesi linnun ja veden väliin.

5. Kun olet linnun kanssa samalla viivalla, yritä pyydystää se.

PYYDYSTÄMISSTRATEGIA

6. Suurten lintujen käsittelyyn voi tarvita enemmän kuin kaksi ihmistä.

OHJEET
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PYYDYSTYKSEN JÄLKEEN
  

1. Kun lintu on saatu kiinni verkolla, pitele sitä tiukasti 
maata vasten.

4. Aseta lintu hyvin ilmastoituun pahvilaatikkoon 
hoitolaan kuljetusta varten.

2. Käsittele lintua varmoin ottein.

3. Irrota lintu verkosta varovasti, mutta älä hellitä otettasi siitä.

OHJEET
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VARO      

Kun käsittelet eläviä lintuja, käytä molempia käsiäsi ja 
varo linnun siipiä, jalkoja ja nokkaa.

Isojen lintujen käsittelyssä voi 
käyttää apuna pussia.

Pitkiä kauloja    Vahvoja siipiä         

Teräviä nokkia     Kynsiä
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Muista, että lintujen luut ja höyhenet ovat hentoisia 
ja vahingoittuvat helposti. Kookkaiden lintujen käsit-
telyyn tarvitaan kaksi ihmistä. Suurten lintujen, kuten 
joutsenten, kuljetuksessa voidaan käyttää apuna 
pusseja.

Pahasti öljyyntyneet linnut on yleensä helpompi 
saada kiinni. Lievästi öljyyntyneet linnut voivat pystyä 
lentämään, sukeltamaan ja/tai puolustautumaan. Lie-
västi öljyyntyneitä lintuja pitää siis lähestyä erityisen 
varovaisesti, jotta vältytään linnun ja/tai pelastajan 
loukkaantumiselta. Pyydystäminen aiheuttaa linnulle 
paljon stressiä ja se pitäisi tehdä mahdollisimman 
nopeasti. Turhaa liikehdintää pitää välttää, ja ryhmien 
on hyvä käyttäytyä rauhallisesti rannalla.

Yhä lentokykyisiä lintuja ei saa päästää lentä-
mään vastatuuleen. Lähesty niitä siis tuulen suun-
nalta. Hyvä keino on heittoverkon käyttäminen. jos 
mahdollista, etsintää ja pyydystystä voi tehdä öisin 

taskulamppujen avulla. Yöpyydystys vaatii kuitenkin 
tarkkuutta ja kokemusta, eikä sitä saa yrittää ilman 
kunnollista valmennusta.

joutsenten ja hanhien pyydystämiseen voi käyttää 
keppiä, jonka päässä on koukku tai köysisilmukkaa. 
joutsenet ovat usein tottuneet siihen, että ihmiset 
syöttävät niitä, joten niitä voi yrittää houkutella pyy-
dystysetäisyydelle leivän avulla. Pitkiä takaa-ajoja on 
vältettävä, sillä ne ovat erittäin stressaavia linnuille. 
jos lintu pääsee karkuun, sen kiinniotolle ei yleensä 
tule toista tilaisuutta.

Kaikkia öljyyntyneitä lintuja ei välttämättä saada 
kiinni. Osa linnuista pääsee karkuun tai olosuhteet 
ovat sellaiset, että lintujen pyydystämisestä on enem-
män haittaa kuin hyötyä. Esimerkiksi pesimäkauden 
aikana pesinnän häiritseminen voi olla lajin kannalta 
tuhoisampaa kuin muutaman öljyyntyneen yksilön 
jättäminen luontoon.

8.3. KUOLLEIDEN LINTUJEN KERÄÄMINEN
Kaikki rannalta kuolleena löytyneet linnut kerätään 
jatkotutkimuksia varten. ne kerätään jätesäkkeihin ja 
säilytetään erillään toisistaan ja muusta öljyjättees-
tä. Säkkeihin merkitään päiväys sekä keräysaika ja 
-paikka ja ne säilytetään pakastimessa. jos mah-
dollista, erottele rengastetut ja rengastamattomat 
linnut ennen pakastimeen laittamista. Kuolleet linnut 
voidaan myöhemmin lajitella lajin, sukupuolen tai iän 
mukaan ja kerättyjen tietojen avulla voidaan arvioida 
lintukantoihin kohdistuneita tuhoja sekä määrittää 
kuolinsyyt. Tietoja voidaan tarvita myös korvausvaa-
timusten yhteydessä. Tietojen keräämisen jälkeen 
kuolleet, öljyyntyneet linnut tulee hävittää ongelma-
jätteenä.

8.4. KULJETUS
Öljyyntyneitä lintuja voidaan kuljettaa pahvilaatikoissa 
tai kissojen ja koirien kuljetuslaatikoissa. jokaiseen 
laatikkoon merkitään kiinniottopäivä, -aika ja -paikka, 
linnun/lintujen tiedot (laji, sukupuoli ja ikä, jos mahdol-
lista) sekä pyydystäjän nimi. Sivulla 26 on laatikkoon 
kiinnitettävä lomake tulostusta varten.

Lintujen kuljetuksen perussääntöjä on, että matkan 
aikana tulee huolehtia ilmastoinnista, pitää lämpötila 
vakaana ja välttää melua (ei radiota tai kovia ääniä). 
nämä asiat ovat tärkeitä niin linnuille kuin niiden kul-
jettajillekin. Ajajan tulee pitää liikkeensä ja ajotapansa 
rauhallisina.

Linnut pysyvät lämpiminä kylmällä säällä tapahtu-
van kuljetuksen aikana, kun kuljetuslaatikot eristetään 
sanomalehdellä tai pyyhkeellä. Tämä myös estää 
lintujen liukastumisen. Ylimääräiset lämmittimet, 
kuten paristoilla toimivat lämpölamput tai sisäilman 
lämmittimet, voivat tulla tarpeeseen talvikuukausien 
aikana. Öljy sisältää haihtuvia yhdisteitä, joten on 
tärkeää, että kuljetuslaatikoissa on riittävästi ilma-
aukkoja. Laatikoita ei saa myöskään pakata liian 
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tiiviisti tai kasata päällekkäin. On hyvä muistaa, että 
laatikoille, joissa on useampi lintu, tarvitaan tehok-
kaampi ilmastointi. Laatikon ympärillä pitää olla tilaa, 
jotta ilma mahtuu kiertämään: pieneen pakettiautoon 
mahtuu 10–12 pahvilaatikkoa. Laatikot tulee sulkea 
huolellisesti, jotta linnut eivät pääse karkuun. jos 
matka kestää yli tunnin, lintuja pitää tarkkailla välillä 
ja ne voivat tarvita nesteytystä matkan puolivälissä. 
Vain rauhalliset ja parvessa elämään tottuneet linnut 
voidaan sijoittaa samaan laatikkoon lajitoverinsa 
kanssa, muuten linnut kuljetetaan omissa laatikois-
saan. Kuljetusmatkat ja odotusajat tulee pitää mah-
dollisimman lyhyinä.

Hoitolaan pitää aina ilmoittaa lintujen määrä, laji 
ja arvio saapumisajasta. näin hoitolassa osataan 

varautua uusien potilaiden tuloon. Päivän lopussa 
annetaan operaation johtajalle yhteenveto elävinä ja 
kuolleina löytyneistä linnuista. 

8.5. VÄLIAIKAINEN SIJOITUSPAIKKA
Lintujen vieminen rannalta suoraan hoitolaan ei aina 
ole mahdollista. Hoitolan pystytys voi olla kesken tai 
matka niin pitkä, että hypotermiasta tai nestehukasta 
kärsivät linnut eivät selviäisi siitä. Tällaisissa tilanteis-
sa on hyvä perustaa linnuille väliaikainen sijoituspaik-
ka, jossa ne stabilisoidaan. Paikan on oltava lämmin, 
rauhallinen, kuiva ja hyvin ilmastoitu. Väliaikaisiksi 
sijoituspaikoiksi sopivat esimerkiksi varastot, koulut 
tai muut tilavat sisätilat, joissa on sähkö ja vesi.

Parvessa elävät linnut voidaan kuljettaa samassa laatikossa, jos ne eivät käyttäydy hyökkäävästi.
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9. TRIAGE
Öljyvuodon yhteydessä saattaa löytyä satoja tai 
tuhansia eläimiä, eikä niitä kaikkia voida hoitaa heti 
rajallisten resurssien vuoksi. 

Triage, eli luokittelu hoidon tarpeen mukaan, on 
menetelmä, jonka avulla resurssit voidaan hyödyntää 
optimaalisella tavalla. Menetelmän avulla eläimet 
luokitellaan hoidettaviin ja lopetettaviin eläimiin, ja 
hoidettavat eläimet luokitellaan hoidon kiireellisyyden 
ja lääkitystarpeen mukaan. Luokitteluperusteet riip-
puvat esimerkiksi lintujen määrästä ja kunnosta, öljyn 
ominaisuuksista sekä hoitolan tiloista ja resursseista. 
Luokittelu voidaan tehdä myös lajin (suojeltavien laji-
en priorisointi), sukupuolen (naaraiden priorisointi) 

LOPETTAMINEN
Öljyvuodoissa, joissa voidaan hoitaa vain osa 
öljyyntyneistä linnuista, hoitoon otettavien eläinten 
määrää saatetaan joutua rajoittamaan. Eläinlää-
käri tai eläinten hoitaja voi päättää heikoimpien 
yksilöiden lopettamisesta, sillä todennäköisempiä 
selviytyjiä ovat vahvemmat yksilöt. Lopettaminen 
voi myös olla ainoa inhimillisesti mahdollinen 
hoitokeino vakavasti vahingoittuneelle eläimelle. 
Tässä tapauksessa eläimen hyvinvointi on tärkein-
tä. Vapaaehtoiset saavat lopettaa eläimiä vain, jos 
se sallitaan maan laissa ja jos heidät on koulutettu 
tähän tehtävään. Lopettaminen voi tapahtua vain 

tavalla, joka noudattaa kansallisia eläinsuojelula-
keja: esimerkiksi katkaisemalla kaula tai antamalla 
kuolettava ruiske. Vesilintuja ei saa lopettaa hiilidi-
oksidilla, sillä se lisää niiden kärsimystä.
Esimerkkejä lopetusperusteista:
• Vakava hypotermia tai hypertermia
• Poikkeavat veriarvot, kuten vakava hypoproteine-

mia ja/tai anemia (TP < 2 g/dl ja/tai PCV < 15 %)
• Riutuminen
• Heikkous
• Siipien tai raajojen vakavat vauriot
• Tulehdukset

tai iän (lisääntymisikäisten eläinten priorisointi) pe-
rusteella. Luokitteluperusteista päätetään erikseen 
jokaisen onnettomuuden yhteydessä.

Ensimmäinen lajittelu voidaan mahdollisuuksien 
mukaan tehdä jo ennen hoitolaan viemistä. Linnut 
voidaan lajitella rannalla tai rannan lähellä olevassa, 
väliaikaisessa sijoituspaikassa, jossa linnut odottavat 
kuljetusta hoitolaan. Triage-luokittelun tekee paikal-
listen lakien mukaan joko eläinlääkäri tai kokenut 
eläinten hoitaja. jos paikalla on eläinlääkäri tai muu 
valtuutettu henkilö, sellaiset yksilöt, jotka eivät toden-
näköisesti selviä kuljetuksesta, voidaan lopettaa jo 
rannalla.

Öljyn peitossa olevat linnut voivat olla paremmassa kunnossa, kuin lievästi öljyyntyneet.
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10. HOITOON SAAPUMINEN JA STABILISOINTI 
Kaikki väliaikaiseen sijoituspaikkaan tai lintuhoitolaan 
saapuvat linnut rekisteröidään ja elävänä tuotavat 
linnut tutkitaan huolella. jokaiselle hoitoon otettaval-
le linnulle täytetään potilaskortti. Sivuilla 31 ja 33 on 
esimerkki linnun kirjaamislomakkeesta ja päivittäin 
täytettävästä seurantalomakkeesta.

Hoitoonotosta vastaa aina eläinlääkäri tai tehtävää 
varten valtuutettu eläinten hoitaja. Vapaaehtoisten apu 
on tässäkin vaiheessa tärkeää, ja kokeneet vapaa-

ehtoiset voivat tehdä vaativampia töitä valvonnan alla, 
jos heidät on todettu päteviksi. 

Kun lintu otetaan hoitoon, on tärkeintä huolehtia siitä, 
ettei sen tila pahene entisestään. Linnulle on annettava 
nestettä ja sen ruumiinlämpö on saatettava normaalita-
solle. Tämän jälkeen pyritään saavuttamaan normaali 
ruumiinpaino ja veriarvot säännöllisen ruokinnan, lääkin-
nän ja rauhoittavien olosuhteiden avulla. Linnun pesua 
ei saa aloittaa ennen kuin sen tila on kohentunut.

HOITOONOTON VAIHEET 
• Määritetään linnun laji, sukupuoli ja ikä sekä vuodenajan mukainen höyhenpeitteen tila.
• Punnitaan lintu ja määritellään sen peruskunto (normaali tai riutunut).
• Ruumiinlämpö mitataan kloaakista. Mittari desinfioidaan ja liukastetaan ennen jokaista lintua. 
 Linnun normaali ruumiinlämpö on 39–41 °C. jos ruumiinlämpö on yli 36,5 °C, lintua nesteytetään 

suun kautta letkulla. jos lämpötila on alle 36,5 °C, muut toimenpiteet keskeytetään ja lintua läm-
mitetään lämpömatolla. Hoitoonoton vaiheita jatketaan 1–2 tunnin jälkeen. Hypotermiassa oleville 
linnuille annetaan ensimmäisen 48 tunnin aikana vain nesteytysliuosta. 

• Tarkastetaan, onko linnulla katkenneita luita, ulkoisia haavoja tai muita vammoja.
• Määritetään öljyyntymisaste.
• Eläinlääkäri tai kokenut eläinten hoitaja päättää, lopetetaanko lintu vai jatketaanko hoitoa.
• Kaikille linnuille annetaan väliaikainen rengas, jonka väri ja numero merkitään potilaskorttiin.
• nokka ja sieraimet puhdistetaan öljystä sisä- ja ulkopuolelta.
• Hiekka ja öljy huuhdellaan silmistä huuhteluliuoksella tarvittaessa.
• Mahdollisia myrkytysoireita hoidetaan kaoliini- tai bariumsulfaattiseoksella.
• Otetaan verikoe eläinlääkärin päätöksen mukaan. Kokeen ottaa joko eläinlääkäri tai muu kokenut ja 

valtuutettu henkilö.

 Linnun pää on hyvä suojata pyyhkeellä käsittelyn aikana stressin vähentämiseksi. Lintua käsiteltäes-
sä käytetään nitriilikäsineitä ja tarvittaessa suojalaseja.

Kaikille linnuille annetaan väliaikainen rengas hoidon alussa.Linnut tutkitaan perusteellisesti hoitoon tulon yhteydessä. 
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VERinäYTE 
KOE-

PUTKESSA

LinKOUS

PlAsMA

PUnASOLUT

BUFFY COAT 
–KERROS 
(VALKOSOLUT)

VERIKOE
Kaikilta hoitoon tulevilta linnuilta otetaan verikoe. Ko-
keen avulla saadaan luotettavaa tietoa lintujen tilasta. 
Kokeiden tuloksia pitää kuitenkin arvioida huolellisesti, 
sillä niitä voi myös tulkita väärin. Vain asiantuntevat 
henkilöt saavat ottaa verikokeita. Verikoe toistetaan 
hoidon aikana useita kertoja, jotta linnun tilassa tapah-
tuvia muutoksia hoitoon tulon ja vapauttamisen välillä 
voidaan seurata.

Yleisesti mitattavat veriarvot:

•  PCV-arvo (Packed cell volume tai hematokriitti). 
PCV-arvo kertoo veren punasolujen prosentuaa-
lisen määrän. Punasolujen pieni määrä kertoo 
siitä, että lintu kärsii verenvuodista tai anemiasta. 
normaalisti lintujen PCV-arvo on 35–55 prosenttia 
(vesilinnuilla 40–53 prosenttia).

• Veriplasman kokonaisproteiini (TP). Veriplasma 
koostuu pääosin vedestä, mutta siinä on myös 
muita aineita, kuten mineraali-ioneja, hormoneja 
ja glukoosia. Veressä on myös proteiineja, jotka 
mittaamalla saadaan tietoa linnun ravitsemustilasta. 
normaalit TP-arvot ovat 3,5–5,5 g/l. Kun lintu syö 
vankeudessa normaalisti, arvot voivat nousta paljon 
korkeammalle (välille 6–8 g /l), mikä johtaa siihen 
että TP-testitulokset eivät ole enää luotettavia.

• Verensokeri. Kohonneet veren glukoosiarvot vies-
tivät stressistä tai aliravitsemuksesta. normaalit 
glukoosiarvot ovat 190–350 mg/dl.

• Valkosolujen määrä (Buffy coat). Kohonnut veren 
valkosolujen määrä on merkki tulehdustilasta. nor-
maali valkosoluarvo on korkeintaan 1,5 prosenttia.

niLKKA-
SUOni

Verikoe otetaan 
yleensä linnun 
jalan laskimosta.

Verikokeiden tulokset merkitään huolellisesti muistiin.
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PUNNITUS
Myös lintujen punnitus toistetaan 
säännöllisin väliajoin hoidon aika-
na. Lintu punnitaan aina samaan 
aikaan vuorokaudesta ja vähintään 
kolme kertaa viikossa, jos mahdol-
lista. Pestyt ja altaaseen siirretyt 
linnut voidaan punnita harvemmin. 
Helpoimmin punnitus onnistuu, kun 
lintu on laatikossa ja pyyhkeeseen 
käärittynä. Muista punnita ensin 
pelkkä laatikko ja pyyhe. Käytä eril-
lisiä laatikoita, pyyhkeitä ja vaakoja 
öljyyntyneille ja puhtaille linnuille. 
Hoitolaan toimitetaan tarvittaessa 
lintujen painotaulukot.

Hoitolaan saapuessaan linnut saattavat joutua odottamaan hoitoonottamista.
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ÖLJYYNTYMISPROSENTIN ARVIOINTI 

VATSAPUOLI

10 %

30 %

 SELKÄPUOLI VATSAPUOLI VASEn OiKEA VASEn OiKEA

TULOSTA

SELKÄPUOLI 

15 %

30 %

15 %



Öljyyntyneiden eläinten hoito keskisen itämeren alueella 33

Pä
iv

äy
s

A
ik

a
Pa

in
o 

R
uu

m
iin

-
lä

m
pö

 
PC

V
Va

lk
o -

so
lu

t
TP

Ve
re

n -
so

ke
ri

R
uo

ki
nt

a 
M

ui
ta

 h
uo

m
io

ita
 

A
lle

ki
rjo

itu
s

PO
TI

LA
SK

O
R

TT
I, 

PÄ
IV

IT
TÄ

IN
EN

 H
O

IT
O

LO
M

A
K

E 
 

 
 

V
äl

ia
ik

ai
se

n 
re

nk
aa

n 
nu

m
er

o:
   

   
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

la
ji:

TULOSTA



34 Öljyyntyneiden eläinten hoito keskisen itämeren alueella

11. PESU

11.1. PESEMISEN EDELLYTYKSET 

11.1.1. Linnun kunto
Lintua ei voi pestä ennen kuin se on siihen valmis eli 
sen yleiskunto on riittävän hyvä. Linnun tulee täyttää 
neljä vaatimusta:

1) Lintu on tarkkaavainen ja reagoi ärsykkeisiin.
2) Linnun kunto on stabilisoitu (ja se on mieluiten ollut 

hoidossa 48 tuntia).
3) Verikokeiden perusteella linnun PCV-arvo (eli 

punasolujen osuus veren kokonaisvolyymistä) on 
vähintään 30 prosenttia ja TP-arvo (veren proteiini-
en kokonaismäärä) on yli 2,5 g/dl.

4) Linnun paino on nousussa tai vakaa ja lintu syö 
itsenäisesti.

jos lintu ei ole vakaassa tilassa, se ei pysty kuivatta-
maan itseään sukimalla höyhenpukuaan pesun jäl-
keen. Heikossa tilassa olevat linnut voivat myös kuolla 
pesun aiheuttamaan stressiin.

11.1.2. Pesuveden laatu
Myös pesuveden tulee täyttää tietyt vaatimukset. 
Lämpötilan on oltava sopiva (40–42 °C) ja kovuuden 
2–3 ° dH (35–50 ppm). Veden on myös virrattava 
riittävällä paineella ja voimakkuudella huuhtelua var-
ten (3–4 kg/cm2). Sivulla 38 on tulostettava taulukko 
veden laatuvaatimuksista.

11.2. PESU JA HUUHTELU
Linnut, jotka ovat erityisen tahmean öljyn peitossa, 
voidaan käsitellä aluksi lämpimällä (35–38 °C) rap-
siöljyllä, joka irrottaa öljyä höyhenistä. Rapsiöljykäsit-
tely tehdään vähintään tuntia ennen pesua.

Lintujen pesuun suositellaan Fairy®-merkkistä 
pesuainetta (tunnetaan myös nimillä Dawn® ja Yes®). 
Pesuaine on todettu Tristate Bird Rescue and Rese-
archin tekemissä kokeissa tehokkaimmaksi. Pesuai-
netta ei saa laittaa suoraan linnun höyhenille! Sivulla 
38 on pesuaineen laimentamistaulukko. 

Linnut pestään ammeissa, joiden pesuveden 
pesuainekonsentraatio on 1–2 prosenttia tai sulkates-
tin mukaan sopivaksi määritelty. jos lintu on erittäin 
öljyyntynyt, sen pesemiseen tarvitaan useampi pesu-
vesi. Ennen kuin pesu voidaan lopettaa ja huuhtelu 
aloittaa, pesuvesi vaihdetaan uuteen, kunnes se on 
täysin öljytöntä. Veden on oltava 40–41-asteista eli 
lintujen normaalia ruumiinlämpöä vastaavaa. Koska 
veden lämpötila laskee pesun aikana, sen on alussa 
hyvä olla 42 °C. näin estetään linnun ruumiinlämmön 
laskeminen. Yhden linnun peseminen kestää yleensä 
15 minuutista tuntiin. Lintu tulee pestä mahdollisim-
man nopeasti, mutta kuitenkin huolellisesti.

Seuraavat tiedot täytetään linnun potilaskorttiin pesun 
ja huuhtelun jälkeen:

• Pesijöiden nimet
• Kuinka kauan pesu kesti
• Linnun käytös pesun aikana ja sen jälkeen
• Pesun aikana mahdollisesti havaitut ongelmat   

(esim. haavat)

SULKATESTI 
Ennen pesua voidaan tehdä sulkatesti. Sulkatestin 
avulla voidaan määrittää tehokkain pesuainepitoisuus 
ja näin parantaa pesutehoa ja -tulosta. Sulkatesti 
tehdään ottamalla öljyyntyneen linnun sulasta pieni 
osa tai käyttämällä samassa vuodossa öljyyntyneen, 
kuolleen linnun sulkaa. jos sulka irrotetaan elävästä 
linnusta, se ei saa olla siipi-, pyrstö- tai rintasulka. 
Sulkaa pestään 3–4 astiassa, joissa on 42–asteista 
vettä ja laskeva pitoisuus pesuainetta. Ensimmäisen 
astian pesuaineliuos on 2-prosenttista, ja pitoisuus 
laskee portaittain 0,5 prosenttiin. Sulka huuhdellaan 
ja jos se ei puhdistu, yritetään uudelleen voimak-
kaammalla pesuliuoksella. 
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Pesemisen on oltava järjestelmällistä, jottei mikään 
linnun ruumiinosa unohdu. Pese kaikki linnut samalla 
tavalla. Sovi ja keskustele pesumenetelmästä työpa-
risi kanssa. On tärkeää, että molemmat tietävät, mitä 
tehdään ja missä järjestyksessä. Vältä äkkiliikkeitä  
tai asennon muutoksia, joihin työparisi ei ole voinut 
valmistautua. Pesuhuoneessa saisi mielellään olla 
1–2 ihmistä, jotka vaihtavat ammeisiin puhdasta vet-
tä. näin pesijät voivat keskittyä pesemiseen.

Alla on tarkistuslista ja suositeltu pesujärjestys:

PESIJÄ 1: nokan sisä- ja ulkopuoli
PESIJÄ 1: pää (huuhtele saippuavedellä, poista 
 suurin osa liasta, toista lopuksi tarvittaessa)
PESIJÄ 1: kaulan takaosa
PESIJÄ 2: vasemman puolen selkä
PESIJÄ 2: vasemman kyljen pyrstösulat
PESIJÄ 2: vasen jalka
PESIJÄ 2: vasen siipi ja olka (selkä- ja vatsapuoli) 
PESIJÄ 2: vasen rinta ja kloaakin alue
PESIJÄ 2: oikean puolen selkä
PESIJÄ 2: oikean kyljen pyrstösulat 
PESIJÄ 2: oikea jalka
PESIJÄ 2: oikea siipi ja olka (selkä- ja vatsapuoli) 
PESIJÄ 2: oikea rinta ja kloaakin alue
PESIJÄ 1: pää tarvittaessa

PESEMINEN
Yhden linnun pesuun tarvitaan kaksi ihmistä. Suur-
ten lintujen (esimerkiksi joutsenten) pesuun saate-
taan tarvita kolmekin ihmistä. Yleisohje on, että yksi 
ihminen pitelee lintua ja pesee sen pään samalla 
kun toinen pesee vartalon. Muista, että lintu viilentää 
itseään avaamalla nokkaansa ja että sen ruumiin-
lämpö on koholla lämpimän veden ja stressin takia. 
älä siis pitele lintua tarpeettoman kovakouraisesti, 
vaan anna sen ”haukkoa henkeä”. älä peitä linnun 
sieraimia ja pidä se koko ajan pystyasennossa. Päätä 
pitelevä pesee linnun pään, kaulan ja kurkun samal-
la kun vartaloa pitelevä hieroo vettä kevyesti linnun 
vatsahöyheniin varoen taittamasta niitä. Pesemällä 
yhtä aikaa pesuaika lyhenee, mikä vähentää stressiä. 
Linnun päätä, kaulaa ja rintaa voi hangata puhtaaksi, 
mutta siipiä ei, sillä siipisulat voivat vaurioitua. Usein 
pelkkä veden liikuttaminen ja sen työntäminen sulkien 
väliin riittää öljyn poistamiseksi. Päätä ja kaulaa 
voi pestä myös varovasti hammasharjalla. Silmien 
ja nokan ympärystä voi puhdistaa pumpulipuikolla. 
Myös sieraimia voi pyyhkiä pumpulipuikolla, ja silmien 
huuhteluun voi käyttää steriiliä isotonista (0,9-pro-
senttista) suolaliuosta. 

Yhden linnun pesuun tarvitaan kaksi ihmistä. 
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PESUSSA TARVITTAVAT VÄLINEET:
• 0,5–1 m3/h 40–42-asteista vettä, jonka kovuus on 

2–3 °dH
• Letku ja käsisuihku, joiden vedenpaine on 3–4 kg/cm2

• Vähintään kaksi, mielellään kolme ammetta pesu-
ryhmää kohden

• Rapsiöljyä ennen pesua tapahtuvaan käsittelyyn
• Hajustamatonta pesuainetta
• Mittari veden lämpötilan 
 tarkkailuun
• Ruisku tai sylinteri 

mitta-asteikolla pesu-
aineen annosteluun

• Helppokäyttöinen säiliö 
pesuaineelle

• Pehmeitä hammas-
harjoja

• Pumpulipuikkoja
• Silmien huuhtelu-

nestettä

HUUHTELU
Linnut huuhdotaan juoksevalla vedellä. Vedenpai-
neen on oltava 3–4 kg/cm2, jotta kaikki saippuavaah-
to irtoaa höyhenistä. Ota linnusta mahdollisimman 
kevyt ote huuhtelun aikana, jotta vesi pääsee virtaa-
maan vapaasti vartalon yli. Aina, kun muutat otetta, 
pese kätesi ennen kuin kosketat puhdasta lintua. 
Huuhtele linnun rinta huolellisesti.  

Pitele lintua suorassa pystyasennossa. Myös höy-
henten välit pitää huuhtoa höyhenten suunnan vas-
taisesti. Lintu on puhdas, kun vesi tiivistyy pisaroiksi 
sen pintaan ja höyhenet näyttävät kuivilta. Varmista, 
että lintu on täysin puhdas – pesuaineeseen tahriin-
tunut lintu ei voi ole yhtään paremmin kuin öljyynty-
nytkään!

HENKILÖKOHTAISET SUOJA-
VARUSTEET:
• Kertakäyttöhaalarit 

lintujen käsittelijöille 
ja muut sopivat 

 (ei liian kuumat) 
 suojavaatteet 
 pesijöille
• Muoviset esiliinat
• Pitkävartiset nitriili-

käsineet
• Kumisaappaat
• Suojalasit
• Suun ja nenän 
 suojaus harkinnan 

mukaan

Huuhteluveden on virrattava riittävällä paineella.
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11.2.1. VAPAAEHTOISET JA PESU 
Kokeneet ja/tai koulutetut vapaaehtoiset voivat osal-
listua pesemiseen. Hoitolan johtaja valitsee aina pe-
sumenetelmän. Öljyvuotojen yhteydessä on huomat-
tu, että kaikki vapaaehtoiset eivät pese lintuja yhtä 
hyvin, vaikka he olisivat motivoituneita ja osaisivat 

noudattaa ohjeita. Pesutoiminnan johtajalla on oikeus 
ohjata vapaaehtoisia muihin työtehtäviin pesutuloksen 
perusteella. Yksi pesuryhmä pesee yleensä päivässä 
korkeintaan viisi lintua, mutta tästä voidaan poiketa 
tilanteen mukaan.

HANKALAT ALUEET
Kiinnitä erityistä huomiota alueisiin, jotka on hankala pestä, 
kuten siipien kiinnityskohtiin ja kloaakin alueeseen.
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Pitoisuus 
%

millilitraa/
1 litra 
vettä

desilitraa/
5 litraa 
vettä

desilitraa/
10 litraa 

vettä

desilitraa/
20 litraa 

vettä

litraa/
40 litraa 

vettä

litraa/
60 litraa 

vettä

1 % 10 0,5 1 2 0.4 0.6

2 % 20 1 2 4 0.8 1.2

3 % 30 1,5 3 6 1.2 1.8

4 % 40 2 4 8 1.6 2.4

5 % 50 2,5 5 10 2.0 3.0

6 % 60 3 6 12 2.4 3.6

7 % 70 3,5 7 14 2.8 4.8

LäMPÖTiLA KOVUUS PAinE PESUAinE-
PiTOiSUUS

40–42 °C 2–3 °dH
(35–50 ppm) 3–4 kg/cm2

1–2 % = 0,1–0,2 dl 
pesuainetta 
litraa kohti

PESUAINEEN LAIMENTAMISTAULUKKO

PESUVEDEN LAATU

TULOSTA 
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12. KUIVAUS JA VEDENPITÄVYYS 
Pesun jälkeen eläimiä pidetään hoidossa ja ravitaan 
niin kauan, että ne saavuttavat normaalin terveyden-
tilan ja ne voidaan vapauttaa luontoon. jälkihoidon 
aikana varmistutaan myös siitä, että koko linnun höy-
henpeite hylkii taas vettä. Pesemisen jälkeen lintujen 
käsittelyssä tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:
• Lintuja käsitellään ainoastaan puhtain, puuteroimat-

tomin hanskoin ja puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä.
• Lintuja ei saa pitää vaatteita tai vartaloa vasten, 

koska nämä voivat olla likaisia.

• Häkkejä ei enää tässä vaiheessa pestä desinfiointi-
aineella tai saippualla, vain kuumalla vedellä.

• Siivouksessa käytetään vain puhtaille linnuille tar-
koitettuja välineitä (eli siivoustarvikkeita, joita ei ole 
koskaan käytetty saippuan kanssa).

• Pyyhkeiden pesussa ei saa käyttää huuhteluainetta.
• Linnut ruokitaan kaloilla, jotka tarjotaan ilman vettä 

ja huuhdottuina.

KUIVAUS
Heti huuhtelun jälkeen lintu siirretään rauhalliseen  
ja lämpimään häkkiin tai karsinaan, jossa on oi-
keanlainen pohja. Lintu saa nyt rauhoittua ja syödä. 
ilman lämpötila pidetään 32–35 asteessa lämmit-
timien avulla. Pienet linnut saattavat kuivua jopa 
puolessa tunnissa, isoilla linnuilla kuivuminen taas 
voi kestää jopa kolme tuntia. Peitä häkit osittain 

vaaleilla lakanoilla, jotta ne pysyvät lämpiminä ja 
rauhoittavina. Varmista, että linnut pääsevät liik-
kumaan pois lämmittimen suoran puhalluksen 
alta. Seuraa tilannetta muutenkin säännöllisesti ja 
huolehdi, etteivät linnut kuumennu liikaa. jos lintu 
hengittää nopeasti ja/tai pitää suutaan auki, sillä on 
yleensä liian kuuma.

Käytä vain puuteroimattomia, puhtaita käsineitä. Käytä vain pyyhkeitä, jotka on pesty ilman huuhteluainetta.

PUHTAIDEN LINTUJEN KÄSITTELY

Käytä puhtaiden lintujen käsittelyssä vain puhtaita 
pyyhkeitä, jotka on pesty ilman huuhteluainetta. 
Häkkien ja muiden välineiden tulee olla sellaisia, jotka 
on pesty vain vedellä, ilman pesuainetta, saippuaa 

tai desinfiointiainetta. Kun kannat lintuja, varo kos-
kettamasta niitä vaatteillasi tai vartalollasi, sillä nämä 
voivat olla likaisia. Käytä aina puuteroimattomia, 
puhtaita käsineitä.
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VEDENPITÄVYYDEN TESTAAMINEN
Lintu pitää siirtää veteen mahdollisimman pian kuivu-
misen jälkeen, jotta se ei likaantuisi uudelleen ja jotta 
vältytään linnun raajojen ja ja rintalastan vaurioilta. 
Vedessä lintu myös alkaa puhdistaa itseään. Ennen 
kuin lintu voidaan jättää altaaseen ilman valvontaa, 
sen vedenpitävyys pitää testata.

Testausaltaan tulee olla teltassa tai muussa rau-
hallisessa tilassa, suojassa huonolta säältä. Lintu 
pistetään vain lyhyeksi ajaksi altaaseen, jossa ei ole 
lepoalustaa tai ruokaa. 

Jos lintu sukii itseään jatkuvasti, ota se pois altaasta.

Lintua tarkkaillaan koko altaassa olon ajan, ja 
altaassa vietetyn ajan pituus riippuu linnun käytök-
sestä. On tärkeää, että tässä vaiheessa paikalla on 
henkilökuntaa, joka on tottunut tarkkailemaan lintu-
jen käytöstä ja joka havaitsee hypotermian merkit. 
Vedenpitävyyttä voi oppia arvioimaan vain kokemuk-
sen kautta. Testin aikana samassa vesialtaassa  
saisi olla korkeintaan neljä lintua.
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Lintu tulee poistaa altaasta heti, jos:

• Se on todella märkä
• Se on kylmissään (tärisee)
• Se pesee itseään liiallisesti
• Se pyrkii pois vedestä

Kokeen jälkeen jokainen lintu tarkastetaan huolel-
lisesti. Potilaskorttiin kirjataan mahdolliset märät 
kohdat sekä aika, jonka lintu vietti altaassa. Sitten 
lintu viedään puhtaaseen häkkiin kuivumaan. Lintua 
voidaan tarvittaessa kuivattaa kuivaimella, kuiten-
kin korkeintaan 30 minuutin ajan. Lintua pitää myös 
ruokkia. Testi toistetaan parin tunnin päästä, jolloin 
linnun annetaan olla altaassa vähän pidempään. 
Altaassa vietettyä aikaa pidennetään sitä mukaa, 
kun lintu alkaa selviytyä vedessä paremmin. Osa 
linnuista pärjää vedessä heti, mutta toiset tarvitse-
vat pidemmän valvontajakson ja useamman päivän, 
joiden aikana vedessä vietettyä aikaa pidennetään 
vähitellen. Lopulta saavutetaan tila, jossa linnut voi-
vat viettää yötkin altaassa. Vedenpitävä lintu pysyy 
selvästi veden pinnalla ja sen sulista tippuu näkyviä 
vesipisaroita.

Syitä siihen, miksi linnusta ei tule vedenpitävää:

• Riittämätön pesu tai huuhtelu
• Vuotava haava
• Vaurioitunut höyhenpeite
• Riittämätön höyhenpeitteen sukiminen
• Altaan veden laatuongelmat
• Likainen allas
• Altaassa liikaa lintuja

Altaat tulee suojata huonoilta sääolosuhteilta. Kun höyhenpeite hylkii vettä, sen pinnalle muodostuu vesipisaroita.
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13. UIMA-ALTAAT JA NIIDEN HUOLTO
Altaat voivat sijaita joko sisä- tai ulkotiloissa, riippuen 
käytettävissä olevan tilan määrästä, säästä ja tar-
peesta. Altaat tulee peittää verkolla, jotta linnut eivät 
pääse karkaamaan tai pedot hyökkäämään niiden 
kimppuun.

Eri lintulajeille voi olla erilaisia altaita. Altaat voivat 
olla neliskanttisia tai pyöreitä ja pinta-alaltaan jopa  
20 neliömetriä. Sukeltajat tarvitsevat vähintään yhden 
metrin vettä, joten altaan ulkoreunojen on oltava 
ainakin 1,5 metriä korkeat. Puolisukeltajat, kuten 
sinisorsat, tarvitsevat noin 0,5 metriä syvän altaan. 
Kun linnut ovat altaassa yötä, allas varustetaan muo-
viverkosta tehdyllä alustalla, jolle linnut voivat välillä 
nousta syömään ja sukimaan höyheniään. jokaises-
sa altaassa tulee olla oma lepoalustansa, jota koske-
vat seuraavat säännöt:

• Alusta asetetaan oikealle korkeudelle eli juuri ve-
den pinnan yläpuolelle, jotta linnut pysyvät kuivina

• Alustat asennetaan lounastaukojen aikana ja illal-
la, kun linnut jätetään yöksi altaaseen

• Alustat puhdistetaan päivittäin

Altaisiin asennetaan alustat ruokkimista ja yön yli lepoa varten.

Altaiden täytyy olla puhtaita, jotta lintujen vettähylki-
vät ominaisuudet säilyvät. Altaissa on oltava suoda-
tinmekanismit, jotka puhdistavat veden useasti päi-
vän aikana. Lisäksi altaita puhdistetaan säännöllisesti 
käsin: altaista siivotaan haavilla vähintään kerran 
päivässä suurimmat roskat, ja poistamalla pienet liat 
lapolla puhdistetaan altaan pohja. Altaat tyhjenne-
tään, pyyhitään ja täytetään puhtaalla vedellä noin 
kahdesti viikossa. Altaan puhdistukseen saa käyttää 
vain vettä, sillä saippua ja pesuaineet vahingoittavat 
lintujen höyhenpeitettä.

13.1. ALTAASSA OLEVIEN LINTUJEN HOITO 
Kun linnut pysyvät vedessä kuivina, ne voivat olla 
altaassa yötä. On kuitenkin tärkeää ottaa linnut välillä 
pois altaasta ensimmäisten päivien aikana ja tarkistaa, 
että myös piilossa olevat kohdat, esimerkiksi kloaakin 
alue, ovat edelleen kuivia.

Altaassa oleskelevia kalansyöjiä ruokitaan kaloilla, 
jotka on huuhdeltu ja jotka annetaan kulhosta ilman 
vettä. jos altaassa on suodatinpuhdistus, kalat voidaan 
asettaa lävikköön suodattimen viereen, jolloin niistä 
irtoava öljy poistuu altaasta saman tien. Kalat voidaan 
myös asettaa alustalle tai testata linnun sukellustaitoja 
heittämällä ne veteen. itrakonatsolia (kts sivu 47 lääkin-
nästä) ei anneta linnuille enää siinä vaiheessa, kun ne 
ovat ulkoaltaassa.

Kun linnut siirtyvät pysyvästi ulos, niitä käsitel-
lään enää hyvin vähän. Linnut saavat juomavetensä 
suoraan altaasta ja niitä ruokitaan heittämällä kalat 
altaaseen. Linnut pyydystetään altaasta pitkävartisella 
haavilla ja puhtailla pyyhkeillä. Haavi asetetaan veteen 
ja nostetaan, kun lintu ui sen yläpuolelle. Lintu noste-
taan haavista puhtaalla pyyhkeellä.
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Sääolosuhteista riippuen altaat voivat tarvita suojausta.

Altaat pitää peittää verkolla, jotta linnut eivät karkaa.
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14. PÄIVITTÄISET HOITORUTIINIT 
Hoitolassa on tarkat, päivittäiset rutiinit. nämä rutiinit, 
kuten ruokinta-, lääkintä- ja siivousajat, tulee olla 
selvästi näkyvillä merkityillä paikoilla hoitolassa. 
Kaikkien työntekijöiden ja vapaaehtoisten on tutustut-
tava päivän rutiineihin joka päivä ennen työn aloitta-
mista. joka aamu pidetään palaveri, jossa käydään 
läpi päivän työt ja jaetaan tehtävät henkilökunnalle ja 
vapaaehtoisille. joitakin töitä, kuten punnitusta ja ve-
rikokeita, tehdään vain muutamana päivänä viikossa. 
Myös harvemmin tehtävien töiden aikataulujen tulee 
olla selvästi esillä. jokaisen työtehtävän jälkeen työn 
suorittaja kuittaa työn tehdyksi tehtävälistaan nimikir-
jaimillaan tai nimellään.

14.1. SIIVOUS 
Siivous on olennainen osa päivittäisiä rutiinitöitä. 
Tehokas ilmastointi ja hyvät siivouskäytännöt, kuten 
pintojen kuivaaminen, vähentävät ilman kosteutta, 
jolloin hometta tai sienitauteja ei pääse kehittymään 
ja leviämään. Häkit siivotaan päivittäin. Myös keittiön 
tasot, hyllyt ja jääkaapit, hoitoonottotilat, käytävät ja 
henkilökunnan tilat on pidettävä puhtaina ja lattiat on 
pestävä mopilla. Lintuhäkkien siivous on ajoitettava 
niin, että lintuja ei jouduta siirtämään häkeistään vain 
siivouksen vuoksi. Häkkien siivous tulisi hoitaa sillä 
aikaa, kun linnut ovat punnituksessa, ruokittavina tai 
muuten poissa häkeistään. 

Siivouksen jälkeen pyyhkeet pestään ja mopit 
huuhdotaan, desinfioidaan ja kuivataan. Öljyisten ja 
puhtaiden alueiden välineet, kuten ämpärit, mopit, 
harjat ja pyyhkeet, on pidettävä erillään. Tämä on-
nistuu helpoimmin värikoodauksen avulla. Öljyisten 
lintujen välineitä ei saa koskaan viedä puhtaiden 
puolelle, ja öljyiset pyyhkeet on pestävä erillisissä 
pesukoneissa ja lavuaareissa.

Kappaleessa 13 on lisätietoa altaiden pesusta.
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Välineiden on hyvä olla värikoodattuja.
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14.2. LOUKKAANTUNEET JA KUOLLEET LINNUT
Päivittäisten siivous-, syöttö- ja punnitusrutiinien aikana tarkistetaan, onko joukossa loukkaantuneita tai 
oudosti käyttäytyviä lintuja. Kuolleet linnut poistetaan häkeistä, merkitään ja laitetaan pakastimeen säilöön 
tulevaa kuolinsyyntutkimusta varten.

14.2.1. MUUT ONGELMAT 
Sisätiloissa ja kuivalla maalla pitäminen voi aiheuttaa vesilinnuille stressiä, infektioita, makuuhaavoja ja 
ongelmia höyhenten kanssa.

Vaurioitunut höyhenpeite 
jos häkkejä ei siivota tar-
peeksi, höyhenet voivat vau- 
rioitua lintujen ulosteiden 
happamuuden vuoksi. Tämä 
on ongelma, sillä vaurioitu-
neesta höyhenpeitteestä on 
hankala saada vedenpitävää.

Jalka- ja rintalastavammat  
Lintujen jalkojen ja rintalas-
tan kunto pitää tarkastaa 
päivittäin. Vesilinnut eivät ole 
tottuneet olemaan poissa 
vedestä, ja erityisesti pitkään 
hoidossa olevat, loukkaantu-
neet ja haavoittuneet yksilöt 
saavat herkästi raaja- ja rin-
talastan harjavammoja. jos 
vauriot huomataan ajoissa, 

ne voidaan parantaa pyyhkeistä tai sukista tehtävien 
tukien avulla (tunnetaan myös nimellä ”donitsi”). 

HÄKKIEN SIIVOUS

ÖLJYISTEN LINTUJEN HÄKIT/KARSINAT:
- Poista likainen sanomalehti.
- irrota likainen pohjaverkko ja pese se paine- tai höyrypesurilla jos öljyisten lintujen verkkoja säilytetään  

selkeästi erillään, ne voidaan pestä myös saippualla. 
- Pese häkkien seinät lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa ne puhtaalla pyyhkeellä.
- Pese lattiat ja kuivaa ne mahdollisimman hyvin.
- Suihkuta seiniin desinfiointiainetta, huuhtele puhtaalla vedellä ja anna kuivua.
- Laita lattialle kuiva sanomalehtikerros.
- Laita häkkiin uusi, puhdas ja kuiva pohjaverkko. 

PUHTAIDEN LINTUJEN HÄKIT/KARSINAT:
- Poista likainen sanomalehti.
- irrota pohjaverkko ja pese se korkeapaineisella vesisuihkulla tai höyrypesimellä. Käytä vain vettä.
- Pese häkkien seinät lämpimällä vedellä, käytä vain puhtaille linnuilla tarkoitettuja ämpäreitä ja pyyhkeitä. 

Kuivaa seinät puhtaalla pyyhkeellä.
- Pese lattiat ja kuivaa ne mahdollisimman hyvin.
- Vaihda lattialle kuiva sanomalehtikerros.
- Vaihda häkkiin uusi, puhdas ja kuiva pohjaverkko, joka on pesty vain vedellä.

Aspergilloosi 
Aspergilloosi on 
Aspergillus-sienen 
aiheuttama keuh-
kotulehdus. Se 
leviää nopeasti 
kosteissa, sulje-
tuissa tiloissa ja voi 
helposti muodos-
tua lintujen yleisim-
mäksi kuolinsyyksi 

hoitolassa. infektio aiheuttaa linnuille monenlaisia 
oireita, kuten tihentynyttä hengitystä nokka auki, rohi-
naa, laihtumista, heikentynyttä ruokahalua ja yleistä 
heikkoutta. Koska taudin havaitseminen on hankalaa, 
kaikesta poikkeavasta käytöksestä tulee ilmoittaa heti 
eläinlääkärille ja oireileva lintu on asetettava karan-
teeniin. Karanteenialueelle meneminen ja sieltä pois-
tuminen vaativat erityistä varovaisuutta, jottei tauti 
pääse leviämään. Aspergilloosin torjumiseksi kaikille 
hoidossa oleville linnuille annetaan päivittäin itrako-
natsolia niin kauan, kunnes ne siirretään ulkoaltaisiin. 
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14.3. RUOKINTA 
Hoidossa olevat linnut tarvitsevat paljon erilaista 
ruokaa, joka valmistetaan ja annostellaan hoitolassa. 
Ruoan valmistus vaatii paljon työtä, joten rehukeittiös-
sä pitää olla koko ajan paljon työvoimaa. Eri lintulajeilla 
on luonnossa omat ruokavalionsa. Lokit ovat kaikkiruo-
kaisia, ruokit kalansyöjiä, sinisorsat syövät selkäran-
gattomia ja kasveja, kun taas joutsenet syövät pääosin 
vesikasvien ilmaversoja ja pinnanalaisia osia. Hoidet-
tavat linnut eivät yleensä syö itse ja ne kärsivät usein 
nestehukasta. niitä pitää nesteyttää ja ruokkia letkulla.

Samaa ravintoa syövät linnut on hyvä majoittaa 
samaan paikkaan. Siten on helpompi muistaa, mitkä 
linnut ovat syöneet ja mitkä eivät. Ruokinta-aikataulu 
merkitään jokaisen häkin tai karsinan ulkopuolelle 
näkyvästi, ja linnun ruokkijat merkitsevät jokaisen 
syöttökerran potilaskorttiin muiden päivittäisten toi-
menpiteiden lisäksi. Ruoan valmistajien tulee huoleh-
tia hygieniasta ja noudattaa ohjeita tarkasti.

14.3.1. RUOKINTAJÄRJESTELMÄT 
On tärkeää, että kaikki hoitolan linnut saavat oikean-
laista ravintoa oikeaan aikaan. Ruokintajärjestelmiä 
on monenlaisia ja siitä, mitkä linnut noudattavat 
mitäkin järjestelmää, päättää eläinlääkäri tai hoito-
lan johtaja. Ruokintajärjestelmät jakautuvat neljään 
päätyyppiin, joista kerrotaan lisää alla: suun kautta 
annettava nesteytys, toipilasajan ravinto, avustettu 
ruokinta ja itsenäinen syöminen. Suun kautta annet-
tava nesteytys sekä toipilasajan ravinto annetaan 
molemmat letkulla.

Suun kautta annettava nesteytys

Päivät 1 ja 2
Linnut kärsivät yleensä nestehukasta hoitoon 
tullessaan. Suun kautta annettavan nesteytyksen 
(liuos, joka sisältää suoloja ja sokereita oikeassa 
suhteessa) avulla linnun neste- ja suolatasapaino 
saadaan normaalille tasolle. nestettä annetaan 
50 millilitraa painokiloa kohden ja sen pitää olla 

ruumiinlämpöistä. neste lämmitetään valmiiksi ja 
sitä säilytetään ruiskuissa lämpimässä vedessä. 
Stabilisointivaiheessa linnut saavat yleensä kolmes-
ti päivässä nesteytysliuosta ja toiset kolme annosta 
toipilasajan ravintoa. Vaikka lintu söisi normaalisti 
ilman letkua, sitä voidaan nesteyttää muutamia 
kertoja päivässä kahden ensimmäisen päivän ajan. 
Letkulla annettavien nesteytyskertojen välisen ajan 
on oltava vähintään yksi tunti.

Päivä 3 ja siitä eteenpäin
jos linnun tila on vakaa, nesteytystä ei yleensä 
jatketa kolmannen päivän jälkeen.

Toipilasajan ravinto

Päivät 1 ja 2
Kahden ensimmäisen päivän aikana linnuille anne-
taan yleensä nesteytystä ja toipilasajan ravintoa, 
kumpaakin korkeintaan kolmesti päivässä. Kuten 
hoitoon tuloa käsittelevässä kappaleessa todettiin, 
hypotermiasta kärsiville linnuille annetaan pelkäs-
tään nesteytysliuosta ensimmäisten 48 tunnin ajan. 
Linnut saavat toipilasajan ravintoa, kunnes ne 
alkavat taas syödä itsenäisesti. Ravinto on yleen-
sä helposti sulavaa, proteiini- ja energiapitoista 
valmisjauhetta, joka on suunniteltu sairaudesta tai 
leikkauksesta toipuville lemmikkieläimille (kissoille ja 
koirille). jauheet on helppo liuottaa 120 millilitraan 
vettä ja ne annetaan ruumiinlämpöisinä, 50 millilitraa 
painokiloa kohti. Toipilasajan ravinnon kanssa voi 
antaa attapulgiittia tai vismuttia sisältävää ripulilää-
kettä. Stabilisointivaiheessa linnuille annetaan toipi-
lasajan ravintoa kahdesta kolmeen kertaa päivässä. 
Letkuruokintakertojen välisen ajan on oltava vähin-
tään kaksi tuntia toipilasajan ravinnolle. Toipilasajan 
ravinto voidaan jakaa kahteen eri ruokintajärjestel-
mään, toinen kalansyöjille ja toinen kasvinsyöjille.

Päivä 3 ja siitä eteenpäin
jos lintu alkaa syödä itsenäisesti, toipilasajan 
letkuruokinta voidaan lopettaa kolmannen päivän 
jälkeen. jos lintu jatkaa laihtumista itsenäisestä 
syömisestä huolimatta, sille voi antaa toipilasajan 
ravintoa muutaman kerran päivässä. 

Suun kautta annettava nesteytysliuos ja toipilasajan 
ravintojauhe.

Eri lintulajit noudattavat erilaisia ruokavalioita.
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Avustettu ruokinta

Kalansyöjille voi antaa avustetusti kiinteää ruokaa 
pari kertaa päivässä toipilasvaiheen letkuruokinnan 
ohessa. Tähän tarvitaan kaksi ihmistä, joista toinen 
pitää kiinni linnusta ja toinen ruokkii sitä. Raota 
linnun nokkaa ja työnnä pieni kala linnun ruokator-
veen joko pinsettien avulla tai käsin. Varo työntä-
mästä kalaa henkitorveen. Linnun kaulaa voi hieroa 
kevyesti nielemisen helpottamiseksi.

Itsenäinen syönti 

Tavoitteena on, että kaikki linnut söisivät itsenäi-
sesti mahdollisimman pian, mieluiten kolmannen 
hoitopäivän jälkeen. Linnuille annetaan niiden 
luonnonmukaisesta ruokavaliosta riippuen esimer-
kiksi kokonaisia tai paloiteltuja kaloja, katkarapuja, 
sinisimpukoita, pellettejä, salaatinlehtiä tai jyviä. 
Vaikka lintu söisikin jo itsenäisesti, ruokinnan 
ohessa linnulle voi alkuvaiheessa antaa myös nes-
teytysliuosta. jotta linnut oppisivat syömään itse, 
niille kaikille annetaan kulhossa luonnonmukaista 
ravintoa päivittäin, vaikka ne eivät söisi sitä. jos 
mahdollista, häkit sijoitetaan niin, että toipilasvai-
heessa olevat linnut näkevät, kuinka toiset linnut 

syövät itsenäisesti. Kun linnut näkevät toisen linnun 
syövän kulhosta, ne oppivat, että kulhossa on 
ruokaa ja voivat itsekin rohkaistua syömään. Monet 
linnut syövät lähinnä yöllä tai varhain aamulla, joten 
ruokaa pitää antaa illalla ja aamulla. Välillä ruokaa 
pitää heittää suoraan häkin verkkoon tai heiluttaa 
sitä linnun nokan edessä, jotta lintu huomaa syödä.

jokainen aamu alkaa uusien, itsenäisesti 
syövien lintujen kartoituksella. Kun omatoimisesti 
syövät linnut on löydetty ja siirretty uuteen häkkiin, 
voidaan aloittaa muiden lintujen letkuruokinta. Kun 
letkuruokinta on saatu päätökseen, itsenäisesti 
syöville linnuille annetaan uutta ruokaa.

Kalaa annetaan aina vedessä, jottei se kuivu. 
Kala tarjotaan pienestä ja matalasta astiasta, jotta 
linnun ei tarvitse astua astiaan ja sotkeutua samal-
la kalaöljyyn. Pesun jälkeen linnut saavat huuh-
dottua kalaa ilman vettä, sillä kalassa luonnostaan 
olevat öljyt voivat levitä tarjoiluastiaan ja siitä vasta 
pestyyn lintuun. Pakastettuja kaloja ei saa sulattaa 
seisovassa ja lämpimässä vedessä, vaan jääkaa-
pissa tai viileän, juoksevan veden alla. Pakastei-
den sulatusajat on otettava huomioon ruokinnan 
suunnitteluvaiheessa. jokaisen kala-annoksen 
yhteydessä vesilinnuille annetaan monivitamiini-
ravintolisä (esim. Akwavit-minitabletti, joka sisältää 
A-, E-, B1-, B2-, B6- ja C-vitamiineja). 

Aamu on parasta aikaa itsenäisesti syövien lin-
tujen löytämiselle. Kun lintu oppii syömään omatoi-
misesti, se siirretään uuteen häkkiin ja itsenäisesti 

syövien ruokintajärjestelmään. Tässä vaiheessa 
on tärkeää pystyä arvioimaan, paljonko lintu on 
syönyt, joten kirjanpidon on oltava tarkkaa.

Sulatusajat on otettava huomioon ruokinnan suunnittelu-
vaiheessa.
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LETKURUOKINTA 
Vain kokeneet lintujen hoitajat ja vapaaehtoiset saavat osallistua lintujen letkuruokintaan. Letkun kautta an-
nettavan ravinnon on oltava aina ruumiinlämpöistä. Letkuruokinnan valmisteluvaiheessa ruoka annostellaan 
ruiskuihin, joita pidetään lämpimässä vedessä, jotta ne eivät jäähtyisi. Ruokintavaiheessa yksi ihminen pitää 
kiinni linnusta samalla kun toinen käsittelee letkua. Linnut otetaan ulos häkeistään pyyhkeisiin käärittyinä. 
jotkut lintulajit, kuten merimetsot, rääkät ja lokit, sietävät letkuruokintaa huonosti ja saattavat oksentaa ruoan 
ulos. jos lintu oksentaa, merkitse se potilaskorttiin ja tee ilmoitus ruokintavastaavalle. älä yritä ruokkia lintua 
uudestaan heti oksentamisen jälkeen, vaan odota hetki ennen kuin yrität uudestaan. jotta samaa lintua ei 
vahingossa syötettäisi kahta kertaa, lintu on siirrettävä ruokinnan jälkeen toiseen häkkiin, jos samassa häkis-
sä on useita lintuja. Häkin voi myös jakaa kahteen osaan pahvi- tai puulevyn avulla.

OHJEET

1. Huolehdi siitä, että letkut ja ruiskut ovat puhtaita 
ja niissä on oikeaa ruokaa ennen kuin aloitat. 
Tarkasta letkun pituus ennen kuin työnnät sen 
linnun ruokatorveen.
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2. Työnnä letku rauhallisesti, mutta vakaasti 
mahdollisimman syvälle. älä työnnä letkua väkisin. 
jos letku on oikeassa kohdassa, se näkyy yleensä 
kaulan ulkopuolelta. 

3. Ruiskuta ravintoliuos hitaasti ja rauhallisesti. 4. Kun olet antanut ruoan, pysäytä virtaus painamalla 
letkua sormella ja vedä letku pois rauhallisesti.
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14.4. LÄÄKINTÄ 
Eläinlääkäri tai hoitolan johtaja voi määrätä osalle 
linnuista lääkitystä. Lääkinnästä tulee aina mainita 
selvästi potilaskortissa ja päivittäisissä työtehtävälis-
toissa. Kaikille vesilinnuille annetaan päivittäin itrako-
natsolia aspergilloosivaaran vuoksi. Lääke annetaan 
aamulla, ruokailun yhteydessä.

14.5. ASTIOIDEN PESU
Kaikki ruoan valmistuksessa käytetyt astiat ja väli-
neet huuhdotaan, pestään, desinfioidaan ja huuhdo-
taan toiseen kertaan ennen seuraava käyttöä. Tämä 
on tärkeää erityisesti letkuruokintavälineille, jotka pi-
tää desinfioida jokaisen käyttökerran jälkeen. Kaikkia 
tarvikkeita säilytetään omilla paikoillaan. Pese aina 
ensimmäiseksi letkuruokinnassa käytetyt letkut ja 
ruiskut. Ruiskuja ja letkuja tulee liottaa desinfiointiai-
neessa vähintään 10 minuuttia. Huuhtele desinfioidut 
letkut huolellisesti puhtaalla vedellä ennen käyttöä.

Likaiset astiat → Huuhtele → Pese pesu-
aineella → Huuhtele → Desinfioi → Huuhtele 
→ Kuivaa

Lääkkeet annetaan samalla, kun lintua käsitellään muutenkin.

Ruiskut ja letkut desinfioidaan käyttökertojen välillä.
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15. VAPAUTTAMINEN
Vapautusvaiheessa kuntoutuneet eläimet päästetään 
takaisin niille luonnolliseen, öljyttömään elinympäris-
töön. Eläimet vapautetaan vasta, kun ne ovat täysin 
toipuneita ja niin hyvässä kunnossa, että ne pystyvät 
elämään samalla tavalla kuin ennen öljyyntymistään. 
Eläinten hoidon tavoite on kuntouttaa ja vapauttaa 
mahdollisimman suuri osa eläimistä. niitä ei kuiten-
kaan saa vapauttaa, jos epäillään, että ne eivät 
selviydy tai pysty lisääntymään. Ennen vapautusta 
jokainen lintu rengastetaan pysyvästi. Vapautuksen 
jälkeen suositellaan erityistä seurantaa, jonka avulla 
saadaan tietoa kuntoutettujen lintujen pitkäaikaisesta 
selviytymisestä ja lisääntymisestä. näin saadaan tie-
toa hoitotyön tehokkuudesta sekä öljyvuodon koko-
naisvaikutuksista paikallisiin lintukantoihin. 

Vapautuspaikan valinnassa käytetään monia 
kriteerejä:
• Paikan tulee olla öljytön, eikä se saa olla myöskään 

öljyyntymisvaarassa.
• Paikan tulee olla lähellä linnun löytöpaikkaa, jotta 

vältytään pitkältä kuljetusmatkalta ja matkustamisen 
aiheuttamalta stressiltä. Tämä ei ole aina mahdol-
lista, ja linnut joudutaan joskus viemään kauas 
niiden kiinniottopaikasta.

• Lajin muuttokäyttäytyminen ja lajikohtainen elin-
ympäristö pitää myös huomioida. 

Linnut on aina parempi vapauttaa ryhmissä kuin yksin.

Ennen kuin linnun voi vapauttaa, sen tulee täyttää 
joitakin vaatimuksia. Yleiset vapautuskriteerit ovat:
• Lintu syö, ui ja sukeltaa normaalisti.
• Lintu pelkää ihmisiä.

• Eläinlääkäri on tarkastanut linnun, eikä siitä ole 
löytynyt merkkejä taudeista.

• Linnulla ei ole raaja- tai rintalastavammoja. Kaikki 
linnun vammat ovat parantuneet tai ne ovat niin 
hyvässä vaiheessa, että ne eivät vaikuta linnun 
normaaliin käyttäytymiseen.

• Linnun veriarvot ovat normaalit ja PCV-arvo  
40–53 prosenttia.

• Eläinlääkäri arvioi linnun painon olevan lähellä  
lajin normaalipainoa.

 
Paras vapautusaika on aikaisin aamulla. Vapautus-
paikan sään tulisi olla tyyni seuraavat kolme tai neljä 
päivää, ja lintuja ei saa vapauttaa kovalla tuulella 
tai sateella. Linnut viedään vapautuspaikalle puh-
taissa laatikoissa, mielellään puhtaisiin pyyhkeisiin 
käärittyinä. Lintuihin ei saa koskea vapautuksen 
aikana, sillä niiden höyhenpeitteen vettähylkivät 
ominaisuuden voivat heikentyä kosketuksen myötä. 
Kuten öljyyntyneidenkin lintujen kohdalla, eri lintu-
lajit kuljetetaan erillään myös puhtaina. jotkut lajit 
matkustavat yksin. Lintujen kuljetuslaatikot avataan 
vapautuspaikalla ja linnut päästetään ulos. älä nosta 
lintuja ulos laatikoista, vaan anna niiden tulla itse 
ulos. Parhaassa tapauksessa linnut vapautetaan 
ryhmässä. Yhden ihmisen kannattaa jäädä rannalle, 
kunnes kaikki linnut ovat jatkaneet matkaa. Vapau-
tusalue on myös hyvä tarkastaa seuraavana päivänä 
ja varmistaa, että kaikki linnut ovat jatkaneet matkaa 
tai käyttäytyvät normaalisti.

Työntekijöille ja vapaaehtoisille pitää antaa mah-
dollisuus osallistua vapautuksiin, sillä ne piristävät 
ja antavat voimia pitkään kestävän hoito-operaation 
aikana.
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