
Öljyyntyneiden eläinten hoitojärjestelyt 

Vesa Nurminen 

Helsingin pelastuslaitos 



Pieni onnettomuus < 100 lintua 

• Pestään kohdepaikkakunnalla 

• Hoitoon lähimpään tai lähimpiin olemassa 

oleviin hoitoloihin 

• Vapautetaan lähelle kiinniottopaikkaa, jos 

öljy kerätty pois 

• Voidaan kutsua vapaaehtoisia töihin, jos 

resurssit eivät alueella riitä 

 



BCU 



Suuri onnettomuus >100 lintua 

• Öljyntorjunnan johto / SYKE määrää 

liikuteltavan lintujen hoitoyksikön (BCU) 

onnettomuusalueen läheisyyteen 

• WWF:n vapaaehtoiset hälytetään 

käyttöhenkilökunnaksi 

• Toimintaa laajennetaan tarpeen mukaan 

 

 

 

 





Suuri onnettomuus >100 lintua 

• Hoitotilojen ja altaiden rakentaminen 

aloitetaan heti 

• Tarvikkeiden saatavuus ja hankintapaikat 

pyritään selvittämään ennalta 

• Eläinten ruoan hankintapaikat selvitetään 

alueittain 

• Vapaaehtoisten sosiaalitilat ja kuljetukset  



Suuri onnettomuus >100 lintua 

• Työ kestää vähintään viikkoja (yleensä 

kuukausia) 

• Alueellisen pelastusviranomaisen 

resurssit kokonaan päivittäisissä 

onnettomuus- ja pelastustoiminnoissa 

• Jonkin verran irrotettu henkilökuntaa ja 

kalustoa öljyntorjuntatoimiin 

• Joillakin alueilla VPK:t apuna ÖT:ssa 



ETSINTÄ JA KIINNIOTTO 

 

Kuva: Olli Vuori 



KIINNIOTTO 

 

KUVA: WWF 



KUOLLEIDEN KERÄÄMINEN 

KUVA: WWF 



KULJETUS 

KUVA: WWF 



VASTAANOTTOTELTTA 

 

Kuva: Olli Vuori 



ENSIHOITOKONTTI 

Kuva: Olli Vuori 



STABILOINTI 

KUVA: HELSINGIN PELASTUSLAITOS 



Erilaisia 

hoitojärjestelyjä 

maailmalta 



PESUKONTTI 

 

 

Kuva: Olli Vuori 



PESU 

 

KUVA: WWF 



WWF:n vapaaehtoisten kouluttaminen  

Kuva: Olli Vuori 



JÄLKIHOITOA 

 

KUVA: WWF 



HOITO-OHJE KORTIT 

VALMIINA 

TULOSTETTAVAKSI 



Etukäteen selvitettäviä esim. 

• Rakennusaineet / välineet 

• Teltat, lämmittimet, sähkövedot jne. 

• Ruoat (myös ihmisten) 

• Kylmäkontit, jätesäiliöt (lajittelu) 

• Taukotuvat, wc:t 

• Kuljetukset (mm. ihmiset, eläimet, 

tarvikkeet, jätteet) 



Kuka maksaa? 

• BCU, SÖKÖ II:ssa mukana 

• Periaate: aiheuttaja maksaa 

• Alueelliset pelastuslaitokset kustantavat 

BCU:n kulut 

• Kansallinen ÖSRA korvaa hakemuksesta 

kulut pelastuslaitoksille, jos aiheuttajalta 

ei saada korvauksia 

• Järkevät sijoituspaikat alueittain 

selvitystyön alla 

 



Sopiva BCU:n sijoitus 

+käytännössä aidattu alue 

+asfaltoitu alue 

+sähköä riittää ja saa lisättyä 

+imeytysainetta saatavilla 

+maansiirtokoneita 

+varasto- ja jälkihoitotiloja  

+tauko- ja sosiaalitiloja 

+isojen väylien läheisyydessä 

+isoilla ajoneuvoilla pääsee 

+pääsee yleisillä kulkuvälineillä 

+lievää haittaa normaalitoiminnoille 





Sopiva BCU:n sijoitus 

-vapaa tila kentällä vaihtelee, mutta on 

lisättävissä 

-mahdollinen maa-aineksen pilaantuminen 

-sosiaalitilojen yhteiskäytön haitat 

-pesutila ei helposti lisättävissä 





LUONTOON PALAUTTAMINEN 

 

KUVA: JAN MATTILA 



KIITOS MIELENKIINNOSTA 

KUVA: HELSINGIN PELASTUSLAITOS 


