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1 Johdanto 
 
Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa ympäristöön 
pääsee vain pieniä määriä öljyjä. Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle ilmoitetaan vaka-
vammista tapauksista, joita on vuodessa noin 160. Öljyvahinkojen lukumäärä on ollut 1990 lu-
vun puolivälin jälkeen lievästi nousussa.  
 
Hoitamattomat öljyonnettomuusalueet voivat muodostaa ympäristö- ja terveysriskin. Ne voivat 
aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä muita uhkia niin ihmisille, eläimille kuin 
kasveillekin. Lisäksi onnettomuusalueista voi hoitamattomana muodostua huomattava taloudel-
linen riski kiinteistön omistajille.   
 
Öljyvahinkojen tiedonvaihdon ja työnjaon osalta ei viranomaisten toiminnassa ole ollut yhtenäis-
tä käytäntöä. Lisäksi onnettomuusraporttien on huomattu olevan monessa tapauksessa varsin 
puutteellisia. Nämä ovat aiheuttaneet ongelmia öljyntorjuntatoimenpiteiden loppuunsaattamisen 
toteamisessa sekä vahinkoalueen puhdistustoimien riittävyyden arvioimisessa. 
 
Vanhojen öljyonnettomuuskohteiden on todettu muodostavan suuren osan alueellisten ympäris-
tökeskusten pilaantuneiden maiden (PIMA) rekistereiden kohteista. Tavoitteena on, että uusia 
öljyvahinkokohteita ei tarvitse siirtää PIMA-rekistereihin, vaan toimintatapoja kehitetään niin, 
että vahinkoalueen puhtaudesta voidaan olla varmoja.  
 
Tämä julkaisu on tehty Jonne Gråstenin insinöörityön pohjalta, ja se onkin tiettyjä pieniä muu-
toksia lukuun ottamatta lähes tarkka kopio siitä. Työ tehtiin Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja 
Keski-Suomen alueellisille ympäristökeskuksille. Työssä kerättiin alueelliset öljyvahinkorekiste-
rit, joiden pohjalta valittiin vanhoista öljyvahingoista tärkeimmät kohteet, joita olisi syytä tutkia. 
Lisäksi työssä luotiin toimintamalli uusien öljyvahinkojen varalle. Toimintamallin on tarkoitus 
yhtenäistää toimintatavat öljyvahinkojen hoitamisessa aluekeskusten alueilla. 
 
Jonne Gråstenin insinöörityö valmistui huhtikuussa 2004, minkä jälkeen työtä muokattiin julkai-
sukuntoon Iiro Kiukkaan toimesta. Työn tekstiosaan ei muutoksia juurikaan tehty, kun taas liit-
teiden ulkoasu ja sisältö muuttuivat hyvinkin paljon. 
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2 Öljyvahingot 
 
2.1 Lainsäädäntö 
 
Öljyvahinkoihin liittyvät toimenpiteet määräytyvät seuraavien lakien ja asetusten mukaan/1, s. 
9/: 
 

• Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (maaöljyvahinkolaki 378/1974 
+ muutokset) 

•  Laki aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen ehkäisemisestä (alusjätelaki 300/1979 
+ muutokset) 

• Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta (öljyntorjunta-asetus 
636/1993 + muutos 705/2000) 

•  Laki öljynsuojarahastosta (öljynsuojarahastolaki 379/1974 + muutokset) 
• Asetus öljynsuojarahastosta (öljynsuojarahastoasetus 828/1985 + muutokset). 

 
Osaan edellä mainituista säädöksistä on tulossa muutoksia jo vuoden 2004 aikana. Pelastus-
toimen uudelleen organisointi on aiheuttanut tarpeen myös öljyvahinkoihin liittyvän lainsäädän-
nön päivittämiselle. 
 
Öljyisen vahinkojätteen käsittelyn osalta toimet määräytyvät  ympäristönsuojelulain (86/2000) ja 
– asetuksen 169/2000 sekä jätelain (1072/1993) ja ns. vanhojen vahinkot apausten kohdalla 
jätehuoltolain (673/1978) perusteella /1, s. 9/. 
 
Edellä mainittujen säädösten lisäksi työssä viitataan myös seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: 
 

• Laki ympäristöhallinnosta (55/1995) 
•  Vahingonkorvauslaki (412/1974) 
•  Pelastuslaki (468/2003) 
•  Asetus pelastustoimesta (787/2003) 

+ näihin säädöksiin myöhemmin tehdyt muutokset. 
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2.2 Määritelmiä 
 
2.2.1 Öljy  
 
Öljyiksi tai öljytuotteiksi sanotaan nestemäisiä, maaperästä löytyviä hiilivetyseoksia ja niistä 
valmistettuja tuotteita. Öljy sanaa käytetään geologisena terminä, jolloin sillä tarkoitetaan yh-
teisnimitystä mineraalisessa luonnossa esiintyvistä hiilivedyistä. Nimitys ei sisällä kiinteitä hiili-
vedyn yhdisteitä. Kaasumaisista hiilivetyseoksista käytetään nimitystä luonnonkaasut. /2, s. 10/ 
 
Öljyt voidaan väljästi  luokitella kahteen luokkaan, haihtuviin ja haihtumattomiin. Haihtuviin öljyi-
hin kuuluu ne joiden leimahduspiste on alle 60oC ja haihtumattomiin öljyt , joiden leimahduspiste 
on 60oC tai enemmän. Haihtuvia ovat mm raakaöljyt, bensiini, nafta, kevyet kaasuöljyt ja bitu-
miöljyt. Haihtumattomia ovat mm raskaat kaasuöljyt, dieselöljyt, raskaat polttoöljyt ja kevyet 
polttoöljyt. /2, s. 18/ 
 

Kuva 1. Öljynjalostuksen vaiheet /2, s. 20/. 

 
 
Eri öljylaatujen, kuten bensiinin, erottaminen lähtee raakaöljystä. Raakaöljy on jalostamatonta 
öljyä, josta on voitu poistaa esimerkiksi vesi ja hiekka, mutta sitä ei ole vielä tislattu tai muuten 
käsitelty. Raakaöljyt sisältävät tuhansia yhdisteitä ja niiden koostumukset vaihtelevat paljon. 
Kemialliselta koostumukseltaan raakaöljyt ovat erilaisten hiilivetyjen sekä niiden johdannaisten 
seos. Raakaöljyä ei voi käyttää sellaisenaan, vaan sitä on ensin jalostettava. Eri öljylaatujen 
jalostuksen vaiheet on esitetty pääpiirteittäin kuvassa 1. 
 
 

2.2.2 Öljyvahingot ja pilaantuneet maa-alueet 
 
Laki maa-alueilla tapahtuvista öljyvahingoista 2§ määrittelee öljyvahingon seuraavasti: 
 

Öljyvahingolla tarkoitetaan tässä laissa sellaista vahinkoa tai haittaa, jonka maa-
han tai veteen joutunut öljy aiheuttaa ihmiselle ja luonnolle  likaamalla, turmele-
malla tai pilaamalla maaperää, vesiä, kasvillisuutta, eläimistöä, laitteita tai raken-
teita. /3, 2§/ 

 
Vastaavalla tavalla voitaisiin määritellä myös muidenkin kemikaalien aiheuttamat likaantumis- 
tai ympäristövahingot. 
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Ympäristönsuojelulain 7§ määrittelee pilaantuneen maa-alueen seuraavasti: 
 

 Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seu-
rauksena on sellainen maaperän huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu 
niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). 
/4, s. 8/ 

 
Pilaantuneella maa-alueella tarkoitetaan yleisesti aluetta, jota ei voi käyttää alkuperäisen käyttö-
tarkoitukseensa tai mahdollisti suunniteltuun muuhun tarkoitukseen. /5, s. 11/ 
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3 Yleisimmät öljyvahinkoyhdisteet ja niiden 
ominaisuudet 

 
Öljyt ovat  nestemäisiä maaperästä tavattavia hiilivetyseoksia. Öljytuotteet sisältävät monia eri 
hiilivety-yhdisteitä. Yleisimpien öljytuotteiden yhdisteitä on esitetty taulukossa 1. /2, s. 18; 6./ 
 

Taulukko 1. Öljytuotteiden sisältämiä yhdisteitä /6/. 

JAE HIILIKETJUN 
PITUUS KOMPONENTI 

bensiini C4  – C12 alkaanit, alkeenit, alisykliset (mono- ja dinafteenit) aro-
maattiset kuten BTEX1 

kerosiini C11 – C13 alifaattiset ja aromaattiset monirenkaiset yhdisteet 
dieselöljy ja kevyt 

polttoöljy C10 – C20 aromaattiset (alkyylibentseenit ja –naftaleenit) 

raskas polttoöljy C19 – C25 
aromaattiset (alkyylifenantreenit ja –naftaleenit), N, S tai O 

sis. polaariset yhdiateet 

voiteluöljyt C20 – C45 sykloparafiinit, PAH2, N, S tai O sis. yhdisteet 

1BTEX = bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit 
2PAH = polyaromaattiset hiilivedyt  

  
 

3.1 Yleisimmät öljyvahinkoyhdisteet 
 
3.1.1 Moottoribensiini 
 
Moottoribensiiniä käytetään moottoripolttoaineena, muu käyttö on kiellettyä. Moottoribensiini on 
kellertävä neste, jolla on oma tyypillinen aromaattinen haju. Bensiini on C4-C12 hiilivetyjen seos, 
jossa on enimmillään aromaattisia hiilivetyjä puolet ja ei-aromaattisia noin puolet koostumukses-
ta. Lisäksi käytetään bensiinilaadusta riippuen lisäaineita, kuten hapettumisenestoaineita. Me-
tyylitertiääributyylieetteriä (MTBE) ja  tertiääriamyylimetyylieetteriä (TAME) käytetään happirik-
kaina aineina parantamaan hiilivetyjen palamista. Moottoribensiini reagoi hapettavien aineiden 
kanssa ja on erittäin helposti syttyvää esimerkiksi staattisen sähkön, lämmön, kipinöiden tai 
liekkien vaikutuksesta. Bensiinistä haihtuvat höyryt voivat muodostaa ilman kanssa syttyvän 
seoksen pitkänkin matkan päässä päästökohdasta, mutta erityisesti riski on suljetuissa tiloissa 
kuten säiliöissä. Moottoribensiinin pääasialliset palamistuotteet ovat hiilidioksidi, hiilimonoksidi 
ja erilaiset hiilivedyt. /7/ 
 
Moottoribensiini on helposti haihtuvaa, joten maahan tai veteen joutuessaan se haihtuu pääosin 
ilmaan. Kylmissä oloissa haihtuminen kuitenkin hidastuu huomattavasti. Haihtuvat hiilivedyt 
voivat reagoida muiden ilman epäpuhtauksien kanssa, jolloin olosuhteista riippuen voi syntyä 
valokemiallisia hapettimia, kuten otsonia. Nämä reaktiotuotteet voivat aiheuttaa vaurioita niin 
kasveille kuin eläimillekin. Maaperässä bensiinin eri komponentit voivat kulkeutua pohjaveteen. 
Liukoisuus veteen vaihtelee bensiinin koostumuksen mukaan. Osa sen komponenteista on ve-
teen liukenemattomia, osa niukkaliukoisia ja osa liukoisia, joista liukoisin on MTBE /7;  8, s. 
826/. Osa moottoribensiinin komponenteista on vesieliöille myrkyllisiä tai haitallisia. Kokonais-
vaikutukset ympäristössä ovat riippuvaisia bensiinin koostumuksesta. Bensiinien lisäaineiden 
vaikutuksia ei kaikilta osin tunneta. /7/ 
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Taulukko 2. Moottoribensiinin tyypillisiä tuoteominaisuuksia (Työsuojeluhallitus).  

Tuote 95E 95E, happirikas 98E, happirikas 99 99, happirikas 

Höyrynpaine, kPa 90 80 80 90 80 

Tiheys, kg/m3 745 745 750 745 745 

S-pitoisuus, p-% 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 

Pb-pit., g/l <0,003 <0,003 <0,003 0,14 0,14 

MTBE-pit., til-% 2 11 11 2 11 

Bentseenipit., til-% 2,5 2 2 2,5 2 

  
 
MTBE on bensiinin hiilijakeita liukoisempaa (taulukko 7) ja kulkeutuu maassa kohti pohjavettä, 
kun suuri osa muista bensiinijakeista voi haihtumalla siirtyä maasta ilmakehään tai hajota biolo-
gisesti. Pohjavedessä voi siten olla MTBE:tä, vaikka siitä ei muita bensiinijakeita löytyisikään. 
/9, s. 9/ 
 
 

3.1.2 Kevyt polttoöljy, diesel 
 
Kevyttä polttoöljyä käytetään lämmityspolttoaineena sekä työkoneiden ja venemoottorien polt-
toaineena. Dieselöljyä käytetään polttoaineena diesel-moottoreissa. Kevyt polttoöljy on maaöljy-
tuotteiden ja lisäaineiden seos, joka koostuu pääasiassa haarautumattomista C10-C20 alkaaneis-
ta. Kevyt polttoöljy on punaiseksi värjättyä nestettä, jolla on bensiinin kaltainen haju. Dieselöljy 
on kevyttä polttoöljyä, johon ei ole lisätty punaväriä. Kevyt polttoöljy on palava neste, joka voi 
syttyä lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Öljysumu syttyy kaikissa lämpötiloissa. 
Kevyen polttoöljyn palamistuotteita ovat hiilidioksidi ja vesi sekä epätäydellisessä palamisessa 
hiilimonoksidi. /7;  6/ 
 
Ilmaan haihtunut kevyt polttoöljy hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja määrä puoliin-
tuu noin vuorokaudessa. Maahan päässyt öljy voi osittain haihtua ilmaan, mutta aineen pää-
komponentit sitoutuvat tiiviisti maa-ainekseen ja näin haihtuminen voi estyä. Maaperässä kevyt 
polttoöljy hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteissa, mutta komponenttien sitoutuminen maa-
ainekseen estää myös hajoamista. Kevyen polttoöljyn komponentit eivät kulkeudu orgaanista 
ainesta sisältävässä maaperässä kovin helposti, mutta sora- ja hiekkamaassa kulkeutuminen 
voi olla huomattavaa. Öljy liukenee jonkin verran veteen ja voi haihtua pintavedestä ilmaan. 
Vedessäkin öljy hajoaa aerobisissa olosuhteissa, mutta se ei ole nopeasti hajoavaa ja kompo-
nenttien sitoutuminen veden orgaaniseen ainekseen ja sedimenttiin hidastaa hajoamista. Kevyt 
polttoöljy on haitallista vesieliöstölle ja se on niihin erittäin kertyvää. Tutkimuksissa on todettu 
öljyn hiilivetyjen poistuvan elimistöstä melko hyvin. /7/ 
 
 

3.1.3 Raskas polttoöljy 
 
Raskas polttoöljy on voimakas hajuinen C19-C25 hiilivetyjen seos /6, s. 99/. Sitä käytetään laivo-
jen ja voimalaitosten polttoaineena. Öljy on kuumennettuna musta, juokseva neste, mutta jääh-
tyessään aine jähmettyy jäykkäliikkeiseksi. Raskasta polttoöljyä varastoidaan ja kuljetetaan 
lämmitettynä. Aine on palava neste, joka voi syttyä lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutukses-
ta. Öljystä haihtuva höyry voi muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen. Palamistuotteita ovat 
hiilidioksidi ja vesi sekä epätäydellisessä palamisessa hiilimonoksidi. /7/ 
 
Ympäristöön päästessään raskas polttoöljy jähmettyy, minkä jälkeen se on pääosin haihtuma-
tonta. Öljyn pääkomponentit voi adsorboitua maaperän orgaaniseen ainekseen. Maaperässä 
aine sitoutuu maa-ainekseen ja on siten kulkeutumaton ja hyvin pysyvää. Veteen raskas poltto-
öljy on lähes liukenematonta ja raskaimmat sen komponentit painuvat pohjaan ja sedimentoitu-
vat. Lisäksi komponentit adsorboituvat vedessä oleviin hiukkasiin. Öljy on hitaasti hajoavaa ja 
osa sen ainesosista jopa hajoamattomia. /7/ 
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3.2 Öljyhiilivetyjen käyttäytyminen maaperässä  
 
Orgaaniset yhdisteet, kuten öljyt, ovat maaperään joutuessaan tavallisesti nestemäisessä muo-
dossa. Yhdisteen käyttäytymiseen maaperässä vaikuttaa yhdisteen ominaisuuksien lisäksi 
myös maaperän olosuhteet sekä pohjaveden kulkeutuminen. /9, s. 7/ Öljyhiilivetyjen ympäristö-
vaarallisuutta voidaan arvioida niiden ominaisuuksien perusteella. Aineiden ympäristökäyttäy-
tymistä ja vaikutuksia arvioivia suureita on esitetty taulukossa 3. 
 

Taulukko 3. Aineiden ympäristökäyttäytymistä ja vaikutuksia kuvaavia suureita /6, s. 40/. 

SUURE LYHENNE OMINAISUUS/PROSESSI JOHON LIITTYY 

molekyylipaino M useita, aineen käyttäytyminen yleensä 

Henryn lain vakio KH haihtuvuus (erityisesti kostea maa) 

höyrynpaine Pvp haihtuvuus (erityisesti kuiva maa) 

vesiliukoisuus S liukeneminen veteen 

vesi-oktanoli jakautu-
miskerroin 

Kow, Pow tiheys, eteneminen väliaineessa 

jakautumiskerroin (vesi-
org.aines) 

KOM sitoutuminen orgaaniseen ainekseen 

pidättymiskerroin KD pidättyminen pinnoille (sorptio) 

diffuusiokerroin D kulkeutuminen diffuusion vaikutuksesta 

liukoisuustulo Ks aineen saostuminen 

puoliintumisaika t1/2 pysyvyys  

hajoamisreaktion nope-
usvakio 

kD pysyvyys, hajoaminen 

happo-
emäsdissosiaatiovakio 

kAB orgaanisen aineen tai hapon dissosioituminen (ionisaatio) 

biokertyvyys, bioakku-
mulaatio 

BCF, BAF kertyminen elimistöön ja eliöihin 

  
 

3.2.1 Öljyvahinkojen aiheuttama maaperän ja pohjaveden likaantumisriski 
 
Maalla tapahtuvissa öljyvahingoissa vain 1-2% öljystä häviää haihtumisen ja foto-oksidaation 
avulla, suurin osa öljystä imeytyy suoraan maahan. Öljyn imeytymiseen maahan vaikuttaa sen 
viskositeetti sekä maan laatu ja rakenne. Kevyet polttoaineet ja kerosiini imeytyvät huokoiseen 
maahan heti, kun taas esimerkiksi raskas voiteluöljy hyvin hitaasti tai ei ollenkaan. Jos öljyä 
pääsee syvälle hapettomaan maahan, saattaa se säilyä maassa useita vuosikymmeniä. Mikäli 
öljyä pääsee pohjaveteen voi seuraukset olla tuhoisia. /10, s. 39/ 
 
Öljyhiilivetyjen hajoamiseen luonnossa vaikuttaa hiilivetyjen laadun ja määrän lisäksi maaperän 
mikrobikanta sekä vallitsevat ympäristöolosuhteet. Öljyn hiilivetyjen hajottamiseen kykeneviä 
mikrobeja löytyy lähes kaikkialta, joten ne harvoin ovat rajoittavana tekijänä öljy-yhdisteiden 
hajoamisessa. Suuret maaperän öljypitoisuudet voivat kuitenkin olla myrkyllisiä myös hiilivetyjä 
hajottaville mikrobeille, jolloin tätä kautta tapahtuva öljyn hajoaminen hidastuu tai loppuu täysin. 
Tavallisesti ympäristöolosuhteilla, joita öljyhiilivetyjen hajoamisen kannalta merkittäviä ovat läm-
pötila, happi, ravinteet, kosteus ja happamuus, on ratkaiseva merkitys hiilivetyjen hajoamisno-
peudelle ja lopputulokselle. Joissakin olosuhteissa hiilivedyt voivat hajota täydellisesti päivissä 
tai jopa tunneissa, kun taas toisissa olosuhteissa samatkin hiilivedyt saattavat olla hyvinkin py-
syviä. /9, s. 10/ 
 
Pohjavesiä eniten vaarantavia mineraaliöljytuotteita ovat kevyet öljytuotteet kuten kevyt polttoöl-
jy (diesel) ja bensiini. Raskaammat öljytuotteet, kuten raskas polttoöljy, jotka ovat ongelmalli-
simpia aineita vesistöissä tapahtuvissa vahingoissa eivät ympäristön lämpötiloissa huomatta-
vammin imeydy maaperään. /11/ 
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Kuva 2. Öljyn käyttäytyminen vettä läpäisevässä maaperässä /11/. 

 
 
Kevyet öljytuotteet imeytyvät vettä hyvin läpäisevään maaperään, kuten hiekka- ja soramaala-
jeihin, nopeasti, enintään tuntien, joskus vain minuuttien aikana. Tällaisessa maaperässä öljy 
painuu alaspäin kunnes kohtaa pohjaveden tai sitä ennen öljyä läpäisemättömän maaperän. 
Maaperässä öljy leviää pohjaveden tai läpäisemättömän pinnan suuntaisesti muodostaen pyö-
reähkön öljyn kyllästämän alueen, jonka koko riippuu öljyn määrästä ja viskositeetista sekä 
maaperän läpäisevyydestä /11;  10, s. 39/. Kevyiden öljytuotteiden ollessa vettä kevyempiä 
muodostuu öljyyntymä pääosin pohjaveden pinnan yläpuoliseen kapillaarivyöhykkeeseen. Poh-
javeden pinnan vaihdellessa joutuu öljyä myös virtaavan pohjaveden vyöhykkeeseen. /11/ 
 
Muutamassa vuorokaudessa vuodon lakattua öljyyntymä saavuttaa maaperässä lähes lopulli-
sen laajuutensa. Jos öljyvuoto on ollut äkillinen ja tapahtumasta on kulunut enintään pari vuoro-
kautta on maaperässä oleva öljy todennäköisesti vielä liikkeessä ja nopeilla toimilla on mahdol-
lista rajoittaa öljyyntyvän alueen laajuutta. Jos vuodosta on kulunut kauemmin on vuotomäärä 
ehtinyt vähitellen muodostaa maaperässä laajuudeltaan lopullisen öljyyntymän, josta on liuen-
nut ja liukenee jatkuvasti hiilivetyjä maassa liikkuviin vesiin. /11/ 
 
Maaperän öljyyntymän koko on pieni, enimmillään muutamia satoja neliömetrejä, verrattuna 
pohjavesiesiintymien neliökilometrien kokoon. Öljyyntymästä pohjaveteen liuenneet ja mahdolli-
sesti liukenevat hiilivedyt voivat kuitenkin aiheuttaa hajua ja/tai makua alueelta otettavaan poh-
javeteen. Näiden haittojen poistaminen on mahdollista vain maaperää puhdistamalla tai estä-
mällä pohjaveden virtaus öljyyntyneen alueen kautta edelleen. /11/ 
 
Puhdistustoimia suunniteltaessa vahinkopaikalla, jossa maaperä on pohjavettä muodostavaa, 
on tunnettava öljyn pääpiirteittäinen käyttäytyminen maaperässä ja vaikutustapa pohjaveteen. 
Öljy ei esimerkiksi kulje öljynä tai öljykalvona pitkiä matkoja pohjavedessä, vaan pidättyy vahin-
kopaikan lähiympäristön maaperään, jossa siitä liukenee veteen hiilivetyjä. Nämä pystyvät liik-
kumaan pohjavedessä väliaineeseen tarttumatta vain liuenneessa muodossa. Öljyisen nesteen 
kulkemisreitteinä maaperässä voivat olla salaojat, viemärit tms. johteet. /11/ 
 
Öljy ei mainittavasti imeydy vahinkopaikalla kun maaperä on savea, hiesua, moreenia tai kallio-
ta, mutta saattaa kulkeutua esimerkiksi vuotokohdan yhteydessä mahdollisesti olleiden raken-
nuskaivantojen täytemaissa, tierakenteissa ja/tai salaojissa. Haitta voi aiheutua esimerkiksi 
vesieristysten turmeltuessa ja rakenteiden likaantuessa. /11/ 
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3.2.2 Öljyhiilivety-yhdisteiden ominaisuuksia 
 
Orgaaninen yhdiste voi maaperään päästyään joko haihtua kyllästymättömän kerroksen kaasu-
faasiin, kulkeutua pohjaveden mukana (liuenneena tai liukenemattomana) tai imeytyä ympäröi-
viin maakerroksiin. Yhdisteet voivat myös hajota biologisesti, kemiallisesti tai valon vaikutukses-
ta. Tavallisesti hiilivetyseokseen vaikuttaa useat edellä mainituista mekanismeista. Kuitenkin 
ainoastaan maan pintakerroksissa tapahtuva haihtuminen ja hajoaminen poistavat alkuperäistä 
yhdistettä maaperästä. /9, s. 7/ 
 
Öljyjen hiilivedyistä pyrkivät haihtumaan ne, joiden kiehumispiste on alle 250oC tai joiden höy-
rynpaine on yli 13,33 Pa (=0,0133 kPa). Tällaisiin kuuluvat alkaanit dodekaaniin ja aromaattiset 
yhdisteet naftaleeniin asti, kuten myös muut öljyjen sisältämät kevyet hiilivetyjakeet kuten BTEX 
–yhdisteet (taulukko 6). Yhdisteet, joilla on korkea Henryn vakio (kertoo haihtuvuutta vedestä), 
voivat haihtua pohjaveden yläpuolisessa kerroksessa. Hiilivetyjen haihtumisnopeus on suoraan 
verrannollinen niiden höyrynpaineeseen /9, s. 7; 12, s. 17/. Taulukossa 4 on esitetty paineen ja 
Henryn lain perusteella tehtyjä haihtuvuuden arviointeja. 
 

Taulukko 4. Höyrynpaineen (PVP) ja Henryn lain vakion (KH) perusteella arvioitu haihtuvuus /6/. 

Pvp  (Pa) tai KH (Pa m3mol-1) Haihtuvuus maasta/vedestä 

> 100 erittäin haihtuva 

1-100 haihtuva/helposti haihtuva 

0,01-1 kohtalaisen haihtuva/heikosti haihtuva 

0,0001-0,01 heikosti haihtuva/hyvin heikosti haihtuva 

< 0,0001 hyvin heikosti haihtuva 

  
 
Haihtuminen ja imeytyminen vähentävät alhaisessa lämpötilassa kiehuvien kevyiden hiilivetyjen 
osuutta. Jäljelle jääviin osiin vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Maan pinnalla valo 
hajottaa joitain aromaattisia yhdisteitä. Maaperän pintakerroksissa mikrobit hajottavat tyydytty-
neitä ja yksinkertaisia hiilivetyjä aerobisesti tai anaerobisesti. Raskaimmat aromaattiset yhdis-
teet ja pooliset hiilivedyt jäävät lähes koskemattomiksi. Tätä kautta öljyllä pilaantunut maaperä 
muuttuu ajan myötä koostumukseltaan enemmän aromaattiseksi ja pooliseksi lähestyen asfalt-
timaista koostumusta. /9, s. 8/ 
 
Aineiden hydrofobisuutta (veden hylkivyyttä, vesipakoisuutta) kuvaa niiden oktanoli/vesi jakau-
tumiskerroin Kow. Korkean Kow:n omaavat hydrofobiset yhdisteet, kuten öljyseokset, pyrkivät 
kiinnittymään pohjavesikerroksen kiinteään materiaaliin, tällöin niiden biosaatavuus ja liikkuvuus 
vähenevät. Hydrofiiliset yhdisteet sen sijaan liikkuvat hyvin maaperässä. Yhdisteiden hajoamis-
nopeus pienenee Kow:n kasvaessa, koska Kow ja vesiliukoisuus ovat kääntäen verrannollisia ja 
vesiliukoisuus säätää yhdisteiden hajoamisnopeutta ja biosaatavuutta. /9, s. 8/ 
 
Öljyjen hiilivetyjen vesiliukoisuus pienenee ja Kow kasvaa moolimassan kasvaessa. Yleensä 
kemikaalit, joiden veteen liukoisuus on alle 0,1 mg/l ja log Kow on suurempi kuin 5, liikkuvat hei-
kosti maaperässä, joten niiden esiintyminen pohjavesissä, pieniä pitoisuuksia lukuun ottamatta, 
on epätodennäköistä. /9, s. 8/ 
 

Taulukko 5. Aineen adsorptio- (Kd) ja jakautumiskertoimet (KOC) perusteella arvioitu kulkeutuvuus maassa /6/. 

Koc Kd Kulkeutuvuus 
> 5000 > 75 ei kulkeudu 
2000-5000 30-75 kulkeutuu heikosti 
500-2000 7,5-30 kulkeutuu hieman 
150-500 2,25-7,5 kulkeutuu kohtalaisesti 
50-150 0,75-2,25 kulkeutuu helposti 
< 50 < 0,75 kulkeutuu erittäin helposti 
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Nestemäisessä muodossa olevat hiilivedyt voivat kulkeutua maassa veteen liukenemattomana 
yhdisteen tiheydestä riippuen veden pinnalla tai pohjalla. Liukenemattomien hiilivetyjen kulkeu-
tumiseen vaikuttavat monet tekijät kuten tiheys, viskositeetti, pintajännitys, poolisuus sekä kie-
humispiste. Aineen adsorptio- ja jakautumiskertoimen perusteella arvioituja kulkeutumisia on 
esitetty taulukossa 5. Pohjavesikerroksen pinnalle jäävät yhdisteet leviävät huomattavasti hel-
pommin ja leveämmälle alueelle kuin vesikerroksen pohjalla olevat yhdisteet, jotka yleensä 
pysähtyvät vahinkopaikan läheisyyden läpäisemättömän kerroksen painanteisiin. Veteen liuen-
neet yhdisteet kulkeutuvat pohjaveden virtausten mukana laimentuen jatkuvasti. /9, s. 8/ 
 
Kevyimmät hiilivedyt pyrkivät yleensä haihtumaan ja diffundoitumaan ylöspäin, kun suuren moo-
limassan painavammat yhdisteet jäävät veteen liukenemattomaan faasiin. Tämän lisäksi alhai-
sen Kow:n omaavat kemikaalit pyrkivät diffundoitumaan ulospäin sekä liukenemaan vesifaasiin. 
Edellä mainitut prosessit johtavat vähitellen pienten moolimassojen kemikaalien häviämiseen 
veteen liukenemattomasta faasista. Eräillä öljyn kemiallisilla fraktioilla (esim asfalteenit) on niin 
vähäinen liikkuvuus, että ne kiinteytyvät liukenemattomaan faasiin, kun kevyimmät jakeet ovat 
hävinneet. /9, s. 8/ 
 

Taulukko 6. Öljyhiilivetyjen sisältämien yhdisteryhmien (BTEX, PAH) kemialliset, fysikaaliset ja toksiset ominaisuudet /6/. 

BTEX –YHDISTEET1 PAH – YHDISTEET  2 

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: 

höyrynpaine  > 100 mmHg 

KH  noin 510-870 Pa m3 mol-1 

=> erittäin helposti haihtuvia 

höyrynpaine  noin 1*10-5Pa bentso(a)pyreenille 

=> hyvin heikosti haihtuva 

KH  noin 100 Pa m3 mol-1 (naftaleeni) 

=> erittäin haihtuva 

S noin 150-1800 mg l-1 

=> erittäin vesiliukoisia 

S << 10 mg l-1 

=> niukkaliukoisia (paitsi esim naftaleeni, jolle  S on 

noin 3 mg l-1) 

logKow noin 2-3 

BCFkalat noin 0,7-20 

=> ei huomattavan biokertyviä 

logKow noin 3-7 

BCFkalat noin 70-3000 bentso(a)pyreenille 

=> osa huomattavan biokertyviä 

log Koc noin 1,6-2,4 

=> eivät juuri sitoudu maa-ainekseen 

log Koc  pienempi tai yhtä suuri kuin 6 

=> sitoutuvat voimakkaasti maa-ainekseen (humus) 

t1/2 noin 5-20 d maaperässä 

=> nopeasti hajoavia 

t1/2 maaperässä vaihtele viikoista vuosiin 

=> monet erittäin pysyvä 

Toksisuus: Toksisuus: 

LD50 (rotta) < 10 g kg -1 

=> ei kovin toksisia 

esim bentso(a)pyreenille LD50 (rotta) noin 50-100 mg 

kg-1, osa syöpävaarallisia 

Todennäköiset altistumisreitit: Todennäköiset altistumisreitit: 

hengityselimistö (kaasut), iho 

 

pohja- ja pintavesi 

hengityselimistö (pöly), myös kaasu (esim naftaleeni) 

pohja- ja pintavesi 

1BTEX = bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit 
2PAH = polyaromaattiset hiilivedyt 

 
 
Polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH –yhdisteitä taulukko 6) on esimerkiksi kreosoottiöljyssä. PAH –
yhdisteet on hydrofobisia ja yksi niiden ympäristössä pysyvyyden syy on huono vesiliukoisuus. 
/9, s. 8/ 
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Taulukko 7. Bensiinikomponenttien ja sen lisäaineiden sekä dieselöljyn,  kevyen- ja raskaan polttoöljyn ominaisuuksia 
/7; 2, s. 31; 13/. 

Komponentti 
Tiheys,  
kg/l, 20 

 

Liukoisuus 
veteen, 
mg/l 20 oC 

Höyrynpaine, kPa 
38oC 

log 
Koc 

log Kow (log 
Pow) 

Kiehumis-
piste oC 

Bentseeni 0,88 1800 / 700 10,1 / 9,95 20oC 143 2,13 / 1,6-
2,2 80 

Tolueeni 0,87 500, niukka-
liukoinen 

2,9 20oC - 2,1-2,8 111 

Etyylibentseeni 0,87 177 9,3 - 3,15 - 

Ksyleeni (m-
ksyl.) 0,864 

160–200, 
niukka-
liukoinen 

1,3 / 0,8 20oC 2,26 3,1-3,2 138-145 

MTBE 0,741 42000 55 / 27 20oC - 1,1-1,3 55 
TAME 0,77 11000 /  400 22 / 9 20oC - 1,6-1,8 86 
Dieselöljy 0,850 1-10 <1 - 3-6 - 

Kevyt polttoöljy 0,8-0,9 
<50 / 5 
niukka-
liukoinen  

<1 - 3,9-6 150-420 

Raskas poltto-
öljy 0,9-1,0 

0,05, lähes 
liukenema-
ton 

<1 - 4->6 150-750 

Moottoribensii-
ni 0,73 10-30 70-90, 30-50 20oC - - 

20-210, 
kiehumis-
alue 

Muuntajaöljy 0,88 - - - - 170 
  

 
3.2.3 Maaperän ominaisuudet 
 
Maaperään joutuessaan, kuten öljyvahingon yhteydessä, hiilivedyt ovat yleensä nestemäisessä 
muodossa. Nesteen kulkeutumisnopeuteen maaperässä vaikuttaa maan läpäisevyys ja kuljetun 
matkan pituuteen käytettävissä oleva nesteen määrä. Tätä arvioidessa voidaan käyttää apuna 
taulukossa 8 esitettyä pohjaveden kulkeutumisnopeutta eri maalajeissa.  /9, s. 9/ 
 

Taulukko 8. Pohjaveden kulkeutumisnopeus eri maalajeissa /9, s. 9/. 

Pohjaveden kulkeutumisnopeus eri maalajeissa: 

Syvällä olevat savikerrokset 0,0000001-0,1 m/vrk 

Pintasavimaalajit 0,01-0,2 m/vrk 

Hiesumaa 0,1-1 m/vrk 

Hieta 1-5 m/vrk 

Hiekka 5-20 m/vrk 

Sora 100-1000 m/vrk 

  
 
Mitä enemmän maaperässä on orgaanista ainesta, sitä hitaammin orgaaniset yhdisteet liikkuvat 
siinä. Taulukossa 9 on esitetty muuntajaöljyn liikkumisnopeutta eri maalajeissa. Maaperässä 
oleva orgaaninen aines ja savikerrosten pinnat, pidättävät tehokkaasti etenkin poolisia hiilivetyjä 
adsorboimalla niitä. Kapillaarivoimat vaikuttavat sitä enemmän hiilivetyjen liikkumiseen mitä 
hienojakoisempaa maaperä on. /9, s. 9/ 
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Taulukko 9. Muuntajaöljyn arvioitu tunkeutumissyvyys eri maalajeissa, kun öljymäärä leviää maahan yhden neliömetrin 
alalle. /13/ 

 

Maalaji Öljymäärä 
     80 kg            100 kg               200 kg              300 kg               350 kg           450 kg 

Kivikko, karkea 
sora 12 m 15 m 30 m 45 m 53 m 67 m 

Sora, karkea 
hiekka 7 m 9 m 19 m 28 m 33 m 42 m 

Keskikarkea 
hiekka 4 m 5 m 10 m 15 m 17 m 22 m 

Hieno hiekka    
 2 m 3 m 6 m 9 m 10 m 13 m 

Siltti 
 1 m 2 m 4 m 6 m 7 m 8 m 

  
 
Kyllästymättömässä maaperässä hiilivedyt liikkuvat pääasiassa pystysuunnassa, osa materiaa-
lista jää huokoiseen maaperän kapillaarivoimien vaikutuksen takia.  Maaperän ainekseen imey-
tyminen vähentää kevyiden hiilivetyjen haihtumista ja vähentää niiden akuuttia myrkyllisyyttä, 
mutta toisaalta lisää hiilivetyjen pysyvyyttä. Hiilivedyt kulkeutuvat maaperässä alaspäin, kunnes 
niiden massa pienenee riittämättömäksi pitämään yllä virtausta alaspäin tai kun maan lä-
päisevyys pienenee tasolle, jossa painovoima ei pysty voittamaan kapillaarivoimia. Kun hiilive-
dyt saavuttavat kyllästyneen vyöhykkeen, jäävät vettä kevyemmät hiilivedyt veden pinnalle ja 
raskaammat vajoavat vesikerroksen alle. /9, s. 9/  
 
Öljy-yhdisteiden sisältämien hiilivetyjen käyttäytymistä kyllästyneessä ja kyllästymättömässä 
maaperässä eri orgaanisen hiilen pitoisuuksilla on tutkittu käyttäen malleina öljy-yhdisteille tyy-
pillisten hiilivetyjen, kuten heksaanin ja naftaleenin, käyttäytymistä. Tutkimuksessa todettiin 
tarkasteltujen hiilivetyjen jakautuvan kyllästymättömässä maaperässä pääosin ilma- ja maafaa-
sin välillä. Orgaanisen hiilen pitoisuuden kasvaessa maaperässä, kaikkien hiilivetyjen sitoutumi-
nen maaperän partikkeleihin kasvoi. PAH–yhdisteet sitoutuivat maaperän partikkeleihin lähes 
täysin kaikissa olosuhteissa. Pääosa yhdisteistä sitoutui maahiukkasiin myös kyllästyneessä 
maaperässä, jossa haihtuminen oli häviävän pientä. Tutkituista yhdisteistä liukoisimmat ja moo-
limassaltaan kevyimmät kulkeutuivat maassa hitaasti pohjaveden kuljettamina. Hiilivetyjen kul-
keutumisnopeus maaperässä oli kääntäen verrannollinen hiilivedyn maa/vesi jakautumiskertoi-
meen ja suoraan verrannollinen maaperän läpäisevyyteen. Hiilivetyjen kulkeutumista voi arvioi-
da yhdisteen log Kow–arvon (tai samaa tarkoittava log Pow–arvon) perusteella /9, s. 10; 12, s. 
99/. Hiilivedyt, joiden log Kow < 5, kuten bentseeni, kulkeutuvat herkemmin, kun yhdisteet joiden 
log Kow > 5 kulkeutuvat hitaammin. Syöpää aiheuttavilla PAH–yhdisteillä on log Kow > 5, joten 
niiden liikkeet maaperässä ja pohjavedessä on vähäisiä. /9, s. 10/ 
 
 

3.3 Öljytuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutukset 
 
Öljyt ovat myrkyllisiä ja tavallisesti luonnossa hitaasti häviäviä aineita. Ympäristöön päästes-
sään ne voivat vaikuttaa haitallisesti niin kasveihin, eläimiin kuin ihmisiinkin. Öljykerros voi estää 
kasvien aineenvaihduntaa ja näin tukahduttaa kasvit. Kasvien häviämisen myötä myös eläinten 
ravinto- ja elinympäristö voivat vähetä. Kaiken peittävä öljykerros on tappava myös eläimille. 
Vähäisempikin öljyyn tahriintuminen voi olla eläimille kohtalokasta, sillä esimerkiksi parin sentin 
kokoinen öljytahra voi heikentää linnun höyhenpeitteen lämmöneristyskykyä niin, että lintu palel-
tuu kuoliaaksi. Lisäksi öljyyntynyt höyhenpeite voi heikentää linnun uima- ja lentokykyä. Öljyyn 
tahriintuminen voi aiheuttaa samankaltaisia ongelmia myös vesien nisäkkäille. /14, s. 3/ 
 
Lyhyen aikavälin vaikutuksia vakavampia voivat olla pitkän aikavälin vaikutukset. Tällöin on 
useimmiten kyse öljyn myrkyllisistä ominaisuuksista. Myrkylliset ainesosat voivat aiheuttaa kas-
veille ja eläimille sairauksia, myrkytystiloja, soluvaurioita, kehityshäiriöitä ja lisääntymisongelmia. 
Öljyillä on myös karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia vaikutuksia, jotka saattavat ilmetä pit-
känkin ajan kuluttua tai vasta seuraavissa sukupolvissa. Öljyn myrkylliset osat voivat siirtyä 
eliöihin joko suoran kosketuksen, ravinnon ja/tai aineenvaihdunnan kautta. Osa öljyjen yhdis-
teistä on rasvaliukoisia, joten ne ovat eliöiden elimistöön kertyviä. Ravintoverkon kautta myrkyt 
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voivat rikastua ja siirtyä aina ihmiseen asti. Öljyt saattavat aiheuttaa myös vakavia ongelmia tai 
paikallisia muutoksia ravintoverkoissa. /14, s. 3/ 
 
 
Moottoribensiini 
 
Moottoribensiinistä haihtuville hiilivetyhöyryille altistuminen voi vaikuttaa keskushermostoon, 
minkä seurauksena voi ilmetä päänsärkyä, huonovointisuutta, huumaantumista ja muita her-
mostollisia oireita. Suurille pitoisuuksille altistuminen voi lyhyessäkin ajassa johtaa tajunnanme-
netykseen ja kuolemaan. Taulukossa 10 on esitetty öljyhöyryjen vaikutuksia ihmiseen. Bensiinin 
nieleminen aiheuttaa voimakasta ärtymystä nielussa ja mahasuolikanavassa, pahoinvointia, 
ripulia ja huumausta. Oksentamisen yhteydessä on vaarana, että nestemäisiä hiilivetyjä vede-
tään keuhkoihin, mikä voi aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen. Pitkäaikainen höyryille 
altistuminen voi aiheuttaa kroonisia aivotoiminnan häiriöitä, oireina esimerkiksi väsyneisyys, 
päänsärky ja muistin heikkeneminen. Toistuvasta kosketuksesta voi aiheutua ihottumaa. Moot-
toribensiinin aromaattisista hiilivedyistä bentseeni ja alifaattisista hiilivedyistä n-heksaani ovat 
terveydelle vaarallisia pitkäaikaisessa altistumisessa. Bentseeni aiheuttaa luuydin vaurioita ja 
leukemian vaaraa. /7/ 
 
Moottoribensiini, ja sen sisältämät lisäaineet, on ympäristönsuojelun kannalta mielenkiintoisin 
polttoaine. Bensiinin sisältämät aineet (taulukko 1) ovat kaikki terveydelle vaarallisia. Bentseeni 
on syöpää aiheuttava aine, m-ksyleeni on myrkyllistä nieltynä, hengitettynä sekä iholle joutues-
saan, tolueeni ja etyylibentseeni ovat terveydelle vaarallisia hengitettynä. Bensiinin lisäaineista 
ei ole paljon tutkittua tietoa. Käyttöturvallisuustiedotteiden mukaan MTBE ja TAME ovat helposti 
syttyviä. /7/ 
 
 
Kevyt polttoöljy 
 
Kevyen polttoöljyn alhaisen höyrynpaineen (taulukko 7) takia ei ole todennäköistä, että höyryjä 
muodostuisi niin paljon, että ne aiheuttaisivat hengitettynä terveysvaikutuksia. Öljyn höyryt voi-
vat kuitenkin aiheuttaa mm. verenpaineen nousua, pahoinvointia ja väsymystä. Öljysumu voi 
ärsyttää hengitysteitä ja aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.  Aineen 
höyryt, öljysumu ja roiskeet voivat ärsyttää silmiä ja iholle joutuminen voi aiheuttaa punotusta ja 
turvotusta sekä toistuvana kuivumista ja ihottumaa. Kevyen polttoöljyn nieleminen voi aiheuttaa 
oksentelua, vatsakipua, ripulia ja jopa tajuttomuuden, kooman ja kuoleman. Nielemisen yhtey-
dessä keuhkoihin joutuessa voi öljy aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen. /7;  15, s. 23/ 
 
 
Raskas polttoöljy 
 
Vesieliöille raskas polttoöljy on haitallista ja todennäköisesti kertyvää. Raskas polttoöljy on tah-
raavaa ja suora kosketus aiheuttaa esimerkiksi linnuille ja kasveille haittavaikutuksia. /7/ 
 
Kuumasta raskaasta polttoöljystä voi vapautua hengitysteitä ja silmiä ärsyttävää höyryä ja su-
mua. Suurena pitoisuutena saattaa öljysumu aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotu-
lehduksen. Kuuman öljyn vapauttamat rikkivedyt voi aiheuttaa mm. päänsärkyä, pahoinvointia 
tai jopa tajuttomuutta sekä kuoleman. Jos ainetta nielemisen yhteydessä pääsee keuhkoihin 
saattaa öljy aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen. Koska raskasta polttoöljyä käsitellään 
kuumana voivat roiskeet aiheuttaa palovammoja sekä toistuvana ihokontaktina ihon kuivumista 
ja ihottumaa sekä ihosyöpää. Roiskeet ärsyttävät silmiä. /7/ 
 
 
Taulukko 10. Öljyhöyryjen vaikutus ihmiseen eri pitoisuuksilla /2, s. 32/. 
 
Pitoisuus % Öljyhöyryn vaikutus ihmiseen 
0,1 (=1000 ppm) Aiheuttaa silmien kirvelyä yhdessä tunnissa 
0,2 Aiheuttaa silmien, nenän ja kurkun kirvelyä sekä huimausta 30 minuutissa 
0,7 Aiheuttaa juopumusoireita 15 minuutissa 
1,0 Aiheuttaa nopean juopumisen, joka voi johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan, jos vaiku-

tus jatkuu 
2,0 Johtaa halvaukseen, tajuttomuuteen ja kuolemaan nopeasti 
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4 Öljyvahingot 
 
Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2000 öljyvahinkoa (kuva 3), joista suurimmassa osassa 
ympäristöön pääsee vain pieniä määriä öljyjä. Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle ilmoi-
tetaan vakavammista tapauksista, joita vuodessa on noin 160. Vahinkojen lukumäärä on ollut 
1990 luvun puolivälin jälkeen lievästi nousussa. Etelä-Savon (kuva 4), Kaakkois-Suomen ja 
Keski-Suomen alueellisten ympäristökeskusten toimialueilla tapahtuu vuosittain noin sata öljy-
vahinkoa/aluekeskus. 
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Kuva 3. Öljyvahingot Suomessa 1996-2002 /17/. 

 
Yleisimmin öljyvahinkoja tapahtuu erilaisten ylitäyttöjen, vuotojen ja öljysäiliöiden rikkoontumi-
sen seurauksena. Ylitäyttöjä tapahtuu tavallisimmillaan täytettäessä kiinteistöjen öljysäiliöitä ja 
muutenkin polttoainetta säiliöstä toiseen kuten autoja tankattaessa. Vuotoja aiheutuu esimerkik-
si öljyn lämpölaajenemisen seurauksena sekä vanhojen öljysäiliöiden puhki kulumisen seurauk-
sina. Öljysäiliöiden rikkoontumistapauksia tapahtuu mm liikenneonnettomuuksien yhteydessä. 
/16, s. 19; 2, s. 96/ 
 
Monet öljyvahingoista on täysin tahattomasti aiheutettuja, mutta huolimattomuudella, joskus 
myös tahallisuudella, on vaikutusta vahingon syntyyn. 
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Kuva 4. Öljyvahingot Etelä-Savossa 1992-2002.  
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4.1 Öljyonnettomuuksien ja päästöjen laatu  
 
Suurin osa öljyvahingoista tapahtuu maalla. Esimerkiksi Etelä-Savon ympäristökeskuksen alu-
eella (kuva 4) tapahtuvista öljyvahingoista alle kuudesosa on vesistöihin kohdistuneita vahinko-
ja.  
 

Kuva 5. Öljy- ja kemikaalivahinkojen lukumäärä Kaakkois-Suomessa 1975- 2000 /18, s. 27/ . 

 
Öljyonnettomuuksia tapahtuu lukumäärällisesti selvästi eniten kevyen polttoöljyn/dieselin koh-
dalla. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen alueella vuosina 1975-2000 (kuva 5) tapahtuneista öljy- ja 
kemikaalivahingoista suurin osa yli 500 kpl 1300:sta oli kyseisten aineiden aiheuttamia. Kyseis-
ten onnettomuuksien suuri määrä johtuu kevyenpolttoöljyn/dieselin suuresta käyttömäärästä 
sekä kevyen polttoöljyn jakelutoiminnan ulottumisesta kerros- ja omakotitalojen öljysäiliöihin. 
/18, s. 24; 23/  
 
Öljyvahingoista maaperään joutuvien aineiden kemikaalien määrissä eniten vahingoissa pääsee 
ympäristöön raskasta polttoöljyä. Kuten Kaakkois-Suomen (kuva 6) kohdalla 1975-2000, jossa 
litramääräisesti raskasta polttoöljyä pääsi ympäristöön enemmän kuin muita kemikaaleja yh-
teensä. Ero johtuu yksittäisten raskaan polttoöljy vahinkojen suuruudesta verrattuna muista 
öljytuotteista aiheutuneisiin vahinkoihin. Raskasta polttoöljyä käytetään/varastoidaan kerralla 
suuria määriä esim. lämpökeskuksissa, voimalaitoksissa ja laivoissa, jolloin luonnollisesti myös 
tapahtuvat vahingot ovat öljytilavuudeltaan suurempia.  /18, s. 24; 23/ 
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Kuva 6. Vahingosta maaperään joutuneiden kemikaalien määrä Kaakkois-Suomessa 1975-2000 /18, s. 27/. 

 
 

4.2 Rekisteritietojen kerääminen 
 
Öljyvahinkorekisterit kerättiin alueellisiksi rekistereiksi  Excel–taulukkojen muotoon. Tiedot ke-
rättiin Excel taulukoihin siksi, että tietoja ja lukuja on helppo käsitellä käyttämällä ohjelman lajit-
teluja esimerkiksi öljyvahingon suuruuden mukaan. Öljyvahinkorekisterit löytyvät kustakin kol-
mesta alueellisesta ympäristökeskuksesta.  
 
 
Öljyvahinkorekistereihin kerättiin tiedot vuosilta (KAS 1975-)1980-7/2003. Tiedot ovat peräisin 
palo-/pelastuslaitosten onnettomuus-/toimintaselosteista, jollaiset tehdään kaikista hälytyksistä. 
Kyseisten selosteiden tietoja oli kunnittain eri paikoissa ja joissain yksittäisissä kunnissa selos-
teita ei enää ollut säilössä. Käytännössä selostetietojen kerääminen kunnista alkoi puhelimitse 
sekä sähköpostilla selvittämällä pelastuslaitoksilta ja arkistoista selosteiden sijainti. 
 
Selosteet vuosilta 1998-2003 saatiin sähköisessä muodossa Etelä-Suomen lääninhallituksen 
kautta, jossa tiedot on saatavilla pelastuslaitosten käyttämän PRONTO-tietokannan kautta. 
Aikaisempien vuosien 1980-1992 selosteiden löytäminen ja tietojen rekisteriin vieminen oli han-
kalampaa. Käytännössä vanhemmat selosteet löytyivät pääosin kuntien pelastuslaitoksilta tai/ja 
kuntien arkistoista. Pelastuslaitoksilta ja arkistoista löytyneet selosteet ovat mapeissa, joissa on 
kaikki palo-/pelastustoimen hälytykset ja niiden raportoinnit, joten öljyvahinkoja koskevat tiedot 
etsittiin selaamalla kaikki raportit läpi ja valitsemalla niistä asiaan kuuluvat. Öljyvahinkoja on 
myös liikenneonnettomuuksiin liittyvissä selosteissa. Öljyvahinkoselosteiden löydyttyä niiden 
tiedot kirjattiin paperille tai suoraan ATK-rekisteriin. Etenkin vanhempien selosteiden tiedoissa 
oli hyvin paljon puutteita esimerkiksi öljyn määrästä, torjuntatoimista ja jätteen loppusijoittami-
sesta.  
 
Ongelmalliseksi osoittautui pelastustoimen entiseen ONTI-tietokantaan merkityt selosteet vuo-
silta 1993-1997, koska niistä ei ymmärrettävästä syystä monessakaan kunnassa ollut paperi-
versioita. Joiltakin pelastuslaitoksilta vanha tietokanta löytyi turvatallenteina, mutta tiedoston 
katselu olisi vaatinut ONTI-ohjelman ja tämän kanssa yhteensopivan käyttöjärjestelmän. Itä-
Suomen läänin hallituksesta PRONTO-rekisteriin on päivitetty ONTI-tietoja vuosilta 1996 ja 
1997, mutta tietokannan selailuun vaadittavia lupia/tunnuksia ei projektin aikataulun puitteissa 
saatu. Vuotta 1996 vanhempia (1993-1996) ONTI:n aikaisia selosteita ei keskitetysti ilmeisesti 
löydy mistään.  
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Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa oli valmiina öljyvahinkorekisteri vuodesta 1975 vu o-
teen 2000 asti. Rekisteri oli tehty vuonna 2000 yhteistyössä palo- ja pelastusviranomaisten 
kanssa /18, s. 10/. Rekisteri päivitettiin Etelä-Suomen lääninhallituksesta saatujen sähköisten 
onnettomuusselostetietojen avulla heinäkuuhun 2003 saakka. 
 
Etelä-Savon ympäristökeskuksessa oli valmiina öljyvahinkorekisteri Mikkelin kaupungin osalta 
vuoteen 2000 saakka sekä muista kunnista vaillinaiset rekisterit. Kaikkien kuntien vuosien 1998-
2003 tiedot saatiin Etelä-Suomen lääninhallituksesta sähköisesti. Näitä vanhemmat tiedot käy-
tiin keräämässä kuntien pelastuslaitoksista sekä arkistoista.  
 
Keski-Suomen ympäristökeskuksella ei ollut aikaisemmin öljyvahinkorekisteriä. Rekisteri tehtiin 
vuosien 1998-2003 osalta Etelä-Suomen lääninhallituksesta saatujen tietojen perusteella. Van-
hemmat tiedot kerättiin kuntien pelastuslaitoksilta ja arkistoista.  
 
 

4.3 Tutkimuskohteiden valinta 
 
Öljyvahinkorekisteriin kerätyistä vanhoista vahinkokohteista valittiin jokaisen aluekeskuksen 
alueelta noin 20 kohdetta (liite 3), joiden maaperän puhtaus olisi syytä tutkia maaperäanalyysi-
en avulla. Valittujen kohteiden maaperä ei välttämättä ole pilaantunutta ja listan ulkopuolellekin 
lienee jäänyt vahinkoalueita, joiden maaperä on öljyillä pilaantunutta ja joita olisi syytä tutkia. 
Tutkittavien kohteiden valinta tehtiin saatavilla olevien tietojen avulla. Tiedot useasta vahinko-
kohteesta ovat kuitenkin puutteellisia onnettomuus- / toimintaselosteiden vaillinaisuuden takia. 
Tämän takia esimerkiksi kohteet, joissa ei ollut ilmoitettu öljyn määrää eikä sitä onko vahinko-
paikka pohjavesialueella, jäivät suoraan pois tarkastelusta. 
 
Tutkittavien kohteiden valinnassa käytettiin ensisijaisina kriteereinä sijaintia pohjavesialueella 
sekä öljyn määrää ja laatua. Useampien muuttujien käyttäminen olisi ollut hankalaa ja aikaa 
vievää öljyvahinkokohteiden suuren määrän sekä tietojen vaillinaisuuden vuoksi. Pääkriteerit 
valittiin siksi, että öljyt ja niiden lisäaineet aiheuttavat maaperässä todellisen pohjaveden pilaan-
tumisriskin. Riskiä kuvaa hyvin öljyn makuhaitta pohjavedessä, jolloin millilitra pilaa yhden kuu-
tion eli yksi litra öljyä voi pilata 1 000 000 litraa vettä /45/. Tämän perusteella myös öljyvahin-
gossa maahan päässeen  öljyn määrä vaikuttaa riskin suuruuteen. 
 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen alueen tutkimusta vaativien kohteiden valinnassa käy-
tettiin apuna vuonna 2000 tehtyä maaperälle ja pohjavedellä riskiä aiheuttavien kohteiden kar-
toitusta. Kartoituksessa on priorisoitu vahinkokohteet neljään luokkaan. Tässä työssä otettiin 
tarkasteluun kohteet, jotka kuuluvat 1. luokkaan eli ne jotka aiheuttavat riskiä maaperälle tai 
pohjavedellä. Lisäksi alkuun otettiin mukaan vuoden 2000 jälkeiset onnettomuuskohteet, joille ei 
priorisointia ole tehty. Tämän jälkeen poistettiin kaikki ne vahinkotapaukset, joissa maaperään 
päässyt öljynmäärä oli alle 200 litraa sekä ne kohteet, jotka eivät selosteiden mukaan sijainneet 
luokitetuilla pohjavesialueilla. Lisäksi poistettiin sellaiset tapaukset, joissa öljyä ei ollut päässyt 
maaperään, kuten vesistövahingot, päästöt viemäreihin, valuma-/suoja-altaiden valumiset sekä 
sisätiloissa tapahtuneet vahingot. Näiden lisäksi poistettiin kohteet, joissa oli kyseessä muu kuin 
mineraaliöljyvahinko. Poistettiin myös sellaiset raskaan polttoöljyn vahingot, joissa öljypäästö on 
ollut maan pinnalle, sillä ympäristön lämpötiloissa raskas polttoöljy on jähmeää eikä imeydy 
maaperään ja on näin helppo poistaa. Näin tehtyjen valintojen avulla saatiin rekisteri supistettua 
52 kohteeseen, joista ensisijaisesti tutkittavien listalle valittiin 18 päästöltään suurinta öljyvahin-
koa. Kaakkois-Suomen alueen tutkittaviksi valitut öljyvahingot löytyvät liitteestä 3/2. 
 
 
Etelä-Savon ympäristökeskus 
 
Etelä-Savon ympäristökeskuksen vajaan 2000 kohteen rekisteristä karsittiin eri syistä pois koh-
teita, jotta saataisiin esiin jatkoa ajatellen realistinen määrä tutkimusta ensisijaisesti vaativia 
kohteita. Tässä vaiheessa poistettiin kaikki ne vahinkotapaukset, joissa maaperään päässyt 
öljynmäärä oli alle 200 litraa sekä ne kohteet, jotka eivät selosteiden mukaan sijainneet luokite-
tuilla pohjavesialueilla. Lisäksi poistettiin sellaiset tapaukset, joissa öljyä ei ollut päässyt maape-
rään, kuten vesistövahingot, viemäreihin päästöt, valuma-/suoja-altaiden valumiset sekä sisäti-
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loissa tapahtuneet vahingot. Näiden lisäksi poistettiin kohteet, joissa oli kyseessä muu kuin 
mineraaliöljyvahinko. Vahingot, joiden selosteista kävi selvästi ilmi ympäristöviranomaisten osal-
listuminen puhdistustoimiin, poistettiin myös listalta. Näin suoritettujen valintojen jälkeenkin lis-
taan jäi vielä n. 220 kohdetta, joista ensisijaisesti tutkittavien listalle valittiin pohjavesialueella 
tapahtuneet ja tämän jälkeen päästöiltään suurimmat öljyvahingot. Tutkittavaksi valittiin yhteen-
sä 22 öljyvahinkoa. Etelä-Savon alueen tutkittaviksi valitut öljyvahingot löytyvät liitteestä 3/1. 
 
 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
 
Keski-Suomen ympäristökeskuksen ensisijaisesti tutkittavien valinta tehtiin samoin kuin Etelä-
Savon ympäristökeskuksen kohdalla. Sillä poikkeamalla, että 11 kohdetta saatiin valittua va r-
masti pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista ja loput ovat päästöiltään suurimpia kohteita. Kes-
ki-Suomen alueen tutkittaviksi valitut öljyvahingot löytyvät liitteestä 3/1. 
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5 Toiminta öljyvahinkotapauksissa 
 

5.1 Öljyvahingosta ilmoittaminen 
 
Ympäristövahingosta, kuten öljyvahingosta, tulee ilmoittaa paikalliseen aluehälytyskeskukseen 
(ks. liite 4). Keskus arvioi vahingon laajuuden ja ottaa yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin. 
 
Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta (378/1974 3§)  mukaan: "Joka huomaa 
tai saa tietää öljyvahingon tapahtuneen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä poliisille tai 
palokunnalle sekä mahdollisuuksien mukaan sille, jonka hallussa öljy on." (3, 3§). Ehdotetussa 
lain muutoksessa, mikä tullee voimaan vuoden 2004 aikana /20/, ilmoitus tehdään poliisin tai 
palokunnan sijaan,  vuoden 2004 alusta perustetuille asianomaisille hätäkeskuksille. /21, s. 3/ 
 
Vahinkotilanteen laajuudesta riippuu keitä ympäristöviranomaisia vahingon hoidossa on muka-
na: kunnan ympäristöviranhaltijat ja/tai valtion ympäristöhallinnon alueelliset ympäristökeskuk-
set (liite 1) ja/tai Suomen ympäristökeskus. Käytännön tasolla monissa vahinkotapauksissa eri 
viranomaiset toimivat yhteystyössä vahingon hoidossa. Torjunnan aloittamisen vastuu on palo- 
ja pelastusviranomaisella. Tarvittaessa kunnan sekä alueellisen ympäristökeskuksen vi ran-
omaiset (liite 1) osallistuvat torjuntaan SYKE:n avustaessa ja tukiessa toimia. Aavalla merellä ja 
tarvittaessa muulloinkin torjuntatoimista määrää Suomen ympäristökeskus. /19/ 
 
 

5.2 Öljyvahinkojen torjunta 
 
Öljyvahinkopaikalla tapahtuva nopea ja asiantunteva toiminta on edullisin ja tehokkain tapa 
estää tai rajoittaa uhkaava ympäristövahinko. Oikeanlaisilla torjuntatoimilla ja ympäristövaiku-
tusten hallinnalla kunnostuskustannukset pysyy kurissa ja pahimmat luonto- ja ympäristövahin-
got voidaan estää. /22/ 
 
Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta mukaan sen, jonka hallussa tai hoi-
dossa vahingon tai vaaran aiheuttanut öljy on, on velvollinen ryhtymään sellaisiin toimenpitei-
siin, joita häneltä olosuhteisiin nähden voidaan kohtuudella vaatia, sekä viipymättä ilmoittamaan 
vahingosta tai sen uhasta poliisille tai palokunnalle  /3, 4§/. Ehdotetussa lain muutoksessa, mikä 
tullee voimaan vuoden 2004 puolella /20/, ilmoitus tehdään, kuten pykälässä 3, poliisin tai palo-
kunnan sijaan,  asianomaiselle hätäkeskukselle. /21, s. 2/ 
  
Öljyvahingon tapahtuessa on torjuntaviranomaisella, kunnissa normaalisti palopäälliköllä ja 
uuden lakiehdotuksen mukaan alueen pelastustoimella, lain määrittelemät valtuudet vahingon 
torjumiseksi tarpeellisin toimenpitein. Tehtävässään torjuntaviranomainen voi neuvotella muiden 
asianosaisten ja asiantuntijoiden kanssa, mutta torjuntatoimista vastuun siirto tai jakaminen ei 
ole mahdollista. Tämän ratkaisuvastuun piiriin kuuluu kaikki vahinkoa koskevat toimet, kunnes 
öljyvahingosta ja siitä syntyneestä jätteestä ei voi enää aiheutua välitöntä haittaa, leviämis- tai 
vahingonvaaraa. Tämän jälkeen vahinkojätteiden käsittely kuuluu jätehuollon piiriin. /23, liite 4; 
21/ 
 
Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta mukaan, jos öljyvahinko tai sen le-
viämisen vaara on niin suuri, että öljyvahinkojen torjuntaviranomaisten käytössä oleva henkilös-
tö tai kalusto ei riitä sen tehokkaaseen torjumiseen tai ehkäisyyn, on kunnan (sana kunnan on 
poistettu uudessa lakiehdotuksessa)  torjuntaviranomaisilla oikeus määrätä se, jolla on torjunta-
kalustoa tai -tarvikkeita taikka niiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä, asettamaan nämä tor-
juntaviranomaisten käyttöön. Öljyvahingon torjumiseksi on torjuntaviranomaisella oikeus ottaa 
käyttöön tarpeellisia viestitys- ja kuljetusvälineitä sekä työkoneita ja -välineitä. Torjuntaviran-
omainen saa määrätä kaivamaan maata, ottamaan soraa, hiekkaa tai maata ja tukkimaan ojia 
sekä ryhtymään muihin tarkoituksen saavuttamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. /3, 8§; 21, s. 3/ 
 
Torjuntaviranomaisen sekä kunnan ympäristöviranhaltijoiden välinen yhteistyö on tärkeää, jotta 
myös ympäristöviranhaltija saa ajoissa tietoa vahingosta voidakseen osallistua mahdolliseen 
maaperän pilaantumisen toteamiseen ja oikeanlaisen kunnostustyön suorittamiseen. Alueelli-
nen ympäristökeskus osallistuu tarpeen vaatiessa asiantuntijana öljyvahinkojen torjunta- ja jälki-
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toimiin sekä vahingon ympäristövaikutusten seurantaan. Ympäristökeskus voi määrätä pidem-
mälle menevistä kunnostustoimista, jos maaperä on pilaantunut akuutin vahingon yhteydessä 
siten, että sitä ei ole torjuntatoimiin rinnastettavilla toimilla saatu kunnostetuksi. /23, liite 4; 8, s. 
29/. Ympäristönsuojelulaissa 86/2000 luvussa 12 Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puh-
distamisesta sanotaan seuraavasti /4/: 
 
76§ Ilmoitusvelvollisuus 
Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheut-
tajanvälittömästi  ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. 
78§ Maaperän puhdistaminen 
Pilaantuneen maaperän käsittelyyn on oltava ympäristölupa. 
Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maaperän aineksen poista-
miseen toimitettavaksi muualla 1 momentin mukaisesti käsiteltäväksi voidaan kuitenkin ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle, jos 
1) pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty; 
2) puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetel-
mää; ja 
3) toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. 
Alueellinen ympäristökeskus tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätök-
sessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. 
Ilmoituksesta ja sen johdosta tehtävästä päätöksestä säädetään tarvittaessa tarkemmin asetuk-
sella. 
 
Edellä olevassa ympäristönsuojelulaissa mainittuja, ilmoitus - tai ympäristölupapäätöstä ei aina 
tarvita, jos puhdistustoimiksi riittävät öljyvahingon ehkäisemiseksi suoritetut ensitoimet, joilla 
alue saadaan puhdistetuksi. /23, liite 4/ 
 
Jos puhdistamisesta vastuussa oleva ei ryhdy puhdistustoimiin tulee alueellisen ympäristökes-
kuksen määrätä pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta. /4, §79/ 
 
Torjuntatoimien kustannukset, myöskin vahinkojätteiden haitattomaksi tekemisestä aiheutuneet, 
tulee vahingon aiheuttajan tai öljyn haltijan korvata. Öljyvahinkojen torjuminen tulee, jos mah-
dollista, suorittaa yhtäjaksoisesti jätteen haitattomaksi tekemiseen asti, sillä jätteiden väliaikai-
nen varastointi lisää toimenpiteiden määrää ja kustannuksia. Jos öljyntorjuntasuunnitelmassa 
olevaa menettelyä ei voida soveltaa, tulee asiasta neuvotella kunnan jätehuoltoviranomai-
sen/ympäristöviranhaltijan kanssa. Jos kyseinen viranomainen ei voi osoittaa kustannuksiltaan 
tarkoituksen mukaista lopullista tai väliaikaista sijoituspaikkaa tai –tapaa, on torjuntaviranomai-
sen päätettävä jätteiden väliaikaisesta varastoinnista esimerkiksi vahinkopaikalla. /23, liite 4/ 
 
Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 8a§ (ehdotus) mukaan se, jonka hal-
lussa tai hoidossa vahingon aiheuttanut öljy oli, tai se, joka muutoin on vahingosta vastuullinen 
sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, on velvollinen huolehtimaan öljyn pilaaman ympä-
ristön kunnostamisesta sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi öljyvahinkojen torjuntaviranomai-
sen toimenpiteitä. Vastuun siirron ajankohdan ratkaisee torjuntatöitä johtava pelastustoiminnan 
johtaja. /21/ 
 
 

5.2.1 Viranomaisten tehtävät torjunnassa  
 
Öljyntorjuntalainsäädännön muuttamista vastaamaan pelastustoimessa 1.1.2004 tapahtuvia 
muutoksia (alueelliset pelastustoimet ja hätäkeskukset) sekä öljynsuojarahastolain uudistamista 
ollaan valmistelemassa ympäristöministeriössä. Uudistukset eivät ehtineet tulla voimaan vuo-
den 2004 alusta, jolloin alueen pelastustoimet (ks. liite 5) aloittivat toimintansa. Tavoitteena on 
saada uudistukset voimaan vuoden 2004 aikana /20/. Tämän vuoksi seuraavissa lakeja käsitte-
levissä kohdissa on otettu mukaan nykyinen lainsäädäntö sekä ehdotukset tulevasta lain muo-
dosta. 
 
Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 5§:n mukaan: laissa tarkoitettujen 
öljyvahinkojen torjunnan ylin johto ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. Suomen ympäris-
tökeskus ohjaa ja valvoo torjunnan yleistä järjestämistä ja kehittämistä. Alueellinen ympäristö-
keskus ohjaa ja valvoo kuntien (ja alueen pelastustoimen; lainmuutosehdotuksessa oleva lisä-
ys) ja öljyvaraston omistajan velvollisuudeksi säädetyn öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä 
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sekä tarvittaessa osallistuu torjuntaan /3, 5§/. Voimassa olevan lain mukaan kunnan on huoleh-
dittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. Kunnalla on oltava öljyvahinkojen torjuntasuunni-
telma sekä nimetty viranomainen, joka on vastuussa tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen 
torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta kunnan alueella. Uuden ehdotuksen mukaan kuntien 
on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. Öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä 
ja johtamisesta vastaa kuntien puolesta alueen pelastustoimi ja öljyvahinkojen torjuntasuunni-
telma on oltava alueellisella pelastustoimella /3, 5§; 21 s. 2/.  Voimassa olevassa laissa tarkoi-
tettuja torjuntaviranomaisia ovat 5§:ssä tarkoitetut valtion ja kunnan viranomaiset sekä kunnal-
lista torjuntahenkilöstöä torjuntatehtävässä johtava henkilö. Uuden lain muutosehdotuksen mu-
kaan lain tarkoittamia öljyvahinkojen torjuntaviranomaisia ovat alueellinen ympäristökeskus, 
alueen pelastustoimen pelastusviranomaiset sekä torjuntatöitä johtava pelastustoimen johtaja. 
/3, 6§; 21, s. 3/ 
 
Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 7§:n mukaan, kun öljyvahinko on ta-
pahtunut tai se uhkaa, on öljyvahinkojen torjuntaviranomaisten kiireellisesti ryhdyttävä tarpeelli-
siin torjuntatoimenpiteisiin, mikäli niistä aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeises-
sä epäsuhteessa uhattuna oleviin taloudellisiin ja muihin arvoihin. Torjuntatoimenpiteet on suori-
tettava niin, ettei luonnon ja ympäristön saattamista samaan tilaan, jossa se oli ennen öljyva-
hingon tapahtumista, tarpeettomasti vaikeuteta. /3, 7§/ 
 
Ympäristöministeriö 
 
Sekä alus-öljyvahinkojen että maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnan ylin johto ja 
valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. Lisäksi öljyntorjuntalainsäädännössä annetaan eräissä 
tapauksissa ympäristöministeriöille oikeus antaa tarkempia säännöksiä sekä ohjeita. /23, liite 4/. 
Ympäristöministeriö hoitaa öljynsuojarahastoa, josta pelastustoimenalueilla on oikeus saada 
korvaus öljyntorjuntasuunnitelman mukaisen kaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden yllä-
pidosta sekä henkilöstön koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. /24, s. 12/ 
 
Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset ovat ympäristöhallintolain (55/1995) 
mukaan ympäristöministeriön alaisia. /23, liite 4; 25, §2/ 
 
Suomen ympäristökeskus 
 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) valvoo ja ohjaa maa- ja merialueilla tapahtuvanöljyntorjunnan 
yleistä järjestämistä ja kehittämistä. /23, liite 4; 24, s. 12/ 
 
Ympäristöonnettomuuksien torjunnassa Suomen ympäristökeskuksen asiantuntemusta käyte-
tään tarpeen mukaan haitallisten muutosten ehkäisyssä ja korjaamisessa sekä ympäristömuu-
tosten ja niiden syiden tutkimisessa. /24, s. 12/  
 
Suomen ympäristökeskuksessa on öljyvahinko- ja erityistilannepäivystys valmiudessa 24 tuntia 
vuorokaudessa. Päivystys voi avustaa onnettomuustilanteiden vaatimien voimavarojen, tiedon-
välityksen ja tutkimusten järjestämisessä. Päivystäjä onnettomuustilanteissa edustaa Suomen 
ympäristökeskusta ja käyttää sen toimivaltaa, kunnes toisin määrätään. Lisäksi päivystäjä pyy-
tää virka-apua, lähettää liikkeelle öljyntorjunta-aluksia ja materiaalia, määrää torjunnan suorit-
tamisesta ja asettaa torjunnan johtajan, hankkii muuta tarvittavaa apua sekä käynnistää tarvitta-
van tutkimustoiminnan /19/. Suomen ympäristökeskus johtaa merellä sattuneiden vahinkojen 
toimenpiteitä /26/. 
 
Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkopäivystyksen piiriin kuuluvat seuraavat tilanteet: 
- Kaikki alusöljy- ja aluskemikaalivahingot tai niiden vaara. 
- Aluksista aiheutuva muu vesien pilaantumien tai sen vaara 
- Ilmeisen laittomat päästöt aluksista ja 
- maa-alueilla tapahtuvat suuret öljy- ja kemikaalivahingot. 
(SYKE:n kirje 21.3.1995 nro SY95P0018/044) 
 
Alueellinen ympäristökeskus 
 
Laissa ympäristöhallinnosta (55/1995 4§) sanotaan alueellisen ympäristökeskuksen tehtäväksi 
mm huolehtia sille säädetyistä tai määrätyistä ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun hoitoa 
koskevista tehtävistä. Lisäksi alueellisen ympäristökeskuksen tulee toimialueellaan erityisesti 
ehkäistä ja torjua ympäristövahinkoja ja –haittoja. (ks. liite 1) /25, §4/ 
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Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 5§:n mukaan alueellinen ympäristö-
keskus ohjaa ja valvoo kunnan sekä öljyvaraston omistajan velvollisuudeksi säädetyn öljyvahin-
kojen torjunnan järjestämistä  sekä tarvittaessa osallistuu torjuntaan /3, 5§/. Uudessa lakiehdo-
tuksessa on lisätty alueen pelastustoimi ohjattavien ja valvottavien joukkoon /21/. Öljyntorjunta-
lainsäädännössä annetaan lisäksi eräissä tapauksissa alueelliselle ympäristökeskukselle oikeus 
antaa määräyksiä lainsäädännössä määritellyissä asioissa /27, s. 3/. Alueellisella ympäristö-
keskuksella on oltava öljyntorjuntatehtävien vastuuhenkilö ja sijainen sekä luonnontieteellisen 
koulutuksen saanut avustaja. Näiden henkilöiden vaihtamisesta tulee ilmoittaa Suomen ympä-
ristökeskukselle ja kuntien öljyntorjuntaviranomaisille (alueen pelastustoimeen)  ja lääninhalli-
tuksen pelastusosastolle /27,  s. 3/. Lisäksi alueellisen ympäristökeskuksen tulee 1.3.2004 voi-
maan tulleen Suomen ympäristökeskuksen ohjeen ympäristövahinkopäivystyksen järjestämi-
sestä mukaan ilmoittaa vuosittain onnettomuuksien hälytysyhteytensä aluehälytyskeskuksille, 
joista ilmoitukset lähetetään tiedoksi SYKE:lle. /46/ 
 
Vielä voimassa olevan lain öljynsuojarahastosta (379/1974) mukaan alueellisen ympäristökes-
kuksen tulee asettaa sattuneen öljyvahingon valmistavaa selvittelyä varten katselmuslautakun-
ta, jos joku asianosaisista pyytää sitä eikä vahinko ole ilmeisesti vähäinen tai muutoin helposti 
selvitettävissä. Katselmuslautakunta on myös asetettava, jos öljysuojarahaston johtokunta pyy-
tää sitä. /28, 9§; 27, s. 4/ 
 
Kuntien öljyntorjuntasuunnitelmat sekä alueen pelastustoimen alueelliset öljyntorjuntasuunni-
telmat, jotka lakiehdotuksen mukaan on tehtävä vuoden 2006 loppuun mennessä, tulee saattaa 
alueellisen ympäristökeskuksen vahvistettavaksi /21, s. 2;  3, 5§/. Suunnitelmaa käsitellessä on 
alueellisen ympäristökeskuksen kiinnitettävä huomiota siihen, onko hankittava öljyntorjuntaka-
lusto öljyvahingon uhat ja torjuntatarve huomioiden tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. /27, s. 
5/ 
 
Alueellisen ympäristökeskuksen tulee suosittaa kuntien öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille 
(alueen pelastustoimelle), että nämä erityisesti silloin, kun kysymyksessä on pohjavesiesiinty-
mää uhkaavan öljyvahingon puhdistamistoimenpiteet, ottavat yhteyttä ympäristökeskuksen  
vastuuhenkilöön ohjeiden saamiseksi. Ympäristökeskus  voi mahdollisuuksiensa ja tarpeen mu-
kaan käyttää likaantumisen tutkimiseen ja arvioimiseen myös omia tutkimusvoimavarojaan ja 
hankkia tarvittavaa asiantuntija-apua muualtakin ympäristöhallinnon piiristä. Edellä mainittuja 
tutkimustoimenpiteitä lukuunottamatta alueellisen ympäristökeskuksen osallistuminen maa-
alueiden öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteiden suorittamiseen tulee kysymykseen vain harvinai-
sissa erikseen ratkaistavissa tapauksissa. Ympäristökeskuksen tulee ensisijaisesti pyrkiä vaikut-
tamaan torjuntatyön suorittamiseen neuvottelemalla, neuvomalla ja toimenpide-ehdotuksia te-
kemällä. /27, s. 6/ 
 
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarjan öljyvahinko-ohje nro 3 suosituksen  mukaan alueel-
liseen ympäristökeskukseen nimetyn öljyntorjunnan vastuuhenkilön tulisi vahinkotapaukseen 
tutustuttuaan joko itse tehdä tai hyväksyä selvä toimenpide-ehdotus puhdistustavoista tai ensin 
tarvittavista tutkimuksista. Mahdollisia toimenpidevaihtoehtoja verrattaessa olisi kiinnitettävä 
huomiota varsinkin likaantumisen todennäköisiin vaikutuksiin sekä toimenpiteillä saavutettaviin 
tuloksiin ja toimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin suhteessa suojattaviin arvoihin. Tällaisessa  
tilanteessa arviointiin tulisi tarpeen mukaan käyttää ympäristökeskuksessa olevaa luonnontie-
teellistä asiantuntemusta (luonnontieteellisen koulutuksen saanut avustaja). /27, s. 5-6/ 
 
Alueellisen ympäristökeskuksen on myös pyydettävä kunnilta (alueen pelastustoimelta) kerran 
vuodessa tiedot edellisen vuoden öljyvahinkojen torjuntaan käytetyistä kustannuksista ja onnet-
tomuusmääristä. Kuntien tulee lähettää pyydetyt tiedot ympäristökeskukselle tammikuun lop-
puun mennessä. Ympäristökeskuksen tulee puolestaan lähettää yhteenvetotiedot kuntien ilmoi-
tuksista Suomen ympäristökeskukselle helmikuun 15. päivään mennessä. /27, s. 6/   
 
 
 
Kunnat ja pelastustoimi 
 
Öljyvahingon torjumisen kiireelliset työvaiheet, hälyttämisen, vahingon rajoittamisen ja vielä 
sitoutumattoman öljyn talteen ottamisen, suorittaa tavallisesti pelastustoimen henkilöstö. Tätä 
osaa öljyntorjuntatyöstä, joka on pääasiassa olosuhteiden ja mahdollisuuksien sanelemaa, joh-
taa kunnan öljyvahinkojen torjuntaviranomainen (alueen pelastustoimen pelastusviranomaiset), 
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joille ympäristökeskuksen tulee tarvittaessa antaa asiantuntija-apua. Kun vahingon laajenemi-
nen on saatu estettyä, on seuraava työvaihe likaantumisen puhdistus, jonka kunnasta riippuen 
suorittaa teknisen viraston ja pelastustoimen henkilöstö yhdessä tai yksinään. Koska vahinko on 
tällöin tavallisesti saavuttanut pääasiallisen laajuutensa, voidaan ajan puutteen estämättä valita 
ja suorittaa tarkoitukseen parhaiten sopivat toimenpiteet. Ympäristökeskuksen tulee tarpeen 
vaatiessa antaa asiantuntija-apua kunnan torjuntaviranomaiselle (alueen pelastustoimelle) näi-
den puhdistustoimenpiteiden suunnittelussa. Vahinkotapauksessa tämä on tarpeellista esimer-
kiksi silloin, kun tarvitaan tutkimuksia vahinkovaikutuksista, kun tarvittavat puhdistustoimenpi-
teet eivät ole selvillä, kun puhdistaminen edellyttää erikoismenetelmiä tai kun puhdistustyö tulee 
poikkeuksellisen kalliiksi. /27 s. 5/ 
 
Suomen kuntaliitto on ympäristöministeriön ja sisäasiainministeriön edustajien kanssa neuvotel-
lut öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä vuodenvaihteen (2003-2004) jälkeen, jolloin uudet 
torjuntasäädökset ei vielä ole voimassa, ja ovat päätyneet seuraavaan: Voimassa olevan lain 
mukaan kuuluu öljyvahinkojen torjunta  kunnan öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle, joiksi 
kunnat ovat pääasiassa määränneet pelastustoimensa. Kunnan pelastustoimelle kuuluvat öljy-
vahinkojen torjuntatehtävät siirtyvät hallinnon uudistamisen yhteydessä alueen pelastustoimen 
tehtäviksi kuntien yhteistoimintasopimusten perusteella. Niissäkin tapauksissa, joissa ei ole 
sovittu öljyvahinkojen torjunnan yhteistyöstä, on öljyvahinkojen torjuntatehtävän katsottava siir-
tyvän kunnan pelastustoimelta sen muiden tehtävien hoidon mukana alueen pelastustoimelle 
ns. yleisseurantaperiaatteen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2004 alusta vastaa 
alueen pelastustoimi pääsääntöisesti öljyvahinkojen torjunnasta ja toimii kunnan öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisena. Lisäksi vahinkoalueen johtamistoimista on sovittu, että alueen pelastus-
toimi hoitaa öljyvahinkojen torjuntatehtävät oman johtamisjärjestelmänsä avulla 1.1.2004 alkaen  
/20/. 
 
Kunnassa (alueen pelastustoimessa, ks. liite 5) merkitään tiedot öljyvahinkotapauksesta pelas-
tustoimen toimintaselostelomakkeelle siten kuin kuntaohjeessa (ohje on luonteeltaan suositus ei 
velvoittava) on esitetty. Kunta (alueen pelastustoimi) voi raportoida ympäristökeskukseen öljy-
vahinkotapauksista tarpeen mukaan välittömästi tai lähettämällä toimintaselosteet tiedoksi esi-
merkiksi kuukausittain. /27, s. 6/ 
 
Öljyvahinkojätteiden vastaanotosta, varastoimisesta ja jatkokäsittelystä tulee kunnan (alueen) 
öljyntorjuntasuunnitelmassa olla selvitys huomioon ottaen, mitä kuntaohjeessa /23/ ja sen öljy-
vahinkojätteen käsittelyä koskevassa liitteessä on mainittu. Torjuntasuunnitelman yhteyteen 
laaditaan erillinen suunnitelma öljyvahinkojen torjunnan yhteydessä syntyvän öljyisen jätteen 
keräilystä, kuljettamisesta, varastoinnista, hävittämisestä ja muusta käsittelystä sekä öljyvahin-
gon muusta jälkitorjunnasta. Yleensä käsittelyn tulisi perustua omalla alueella/lähimpänä sijait-
sevien jätteenkäsittelylaitosten tarjoamien palvelujen hyväksikäyttöön. Alueellisen ympäristö-
keskuksen vahvistamassa öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa määritellään näin ollen, miten 
kunnan (alueen) öljyvahinkojen torjuntaviranomainen voi huolehtia öljyvahingon ja öljyvahinko-
jätteiden haitattomaksi tekemisestä öljyvahinkoa torjuttaessa. Öljyvahingon torjuminen tulisi 
yleensä suorittaa yhtäjaksoisesti jätteiden haitattomasti tekemiseen asti, koska väliaikainen 
varastointi lisää työtä ja kustannuksia. Öljyvahinkojätteistä suurin osa (lämmitys- ja moottoripolt-
toaineiden likaama maa tai imeytysaine) voidaankin yleensä tehdä haitattomaksi yksinkertaisin 
ja vähäisin toimin lähimmässä hyväksyttävässä paikassa. Erikoiskäsittelyä vaativien vahinkojät-
teiden määrät ovat tavallisesti pienempiä ja niitä voidaan kuljettaa kauemmaksikin. /27, s. 8/ 
 
 

5.2.2 Torjuntatoimia  
 
Vesistöön liittyvissä öljyvahingoissa toimitaan päälinjoiltaan seuraavasti: Öljyn leviäminen rajoi-
tetaan erilaisilla öljypuomeilla ja pintapadoilla, öljyä kerätään veden pinnalta kuorien joko öljynä 
tai imeytysaineeseen imeytettynä, hyvin ohuiden kerrosten poistaminen tapahtuu imeytysainee-
seen imeytettynä, imeytysainesuodatuksella tai imeytyspuomeilla laahaamalla /29/. Pienissä 
vahingoissa, kun kyseessä on ohut kalvo eikä ympäristönsaastumisriskiä havaita, voidaan öljy-
kalvo jättää haihtumaan veden pinnalle. 
 
Heikosti läpäisevään maaperään, kuten saviseen maahan, valunut öljy, joka ei mainittavasti 
pääse imeytymään, kerätään maaperän painanteisiin, ojiin, vesikuoppiin tai kaivettuihin altaisiin, 
joista öljyn poistaminen on tehtävissä esimerkiksi loka-autoilla imemällä /29/. Maaperän ollessa 
helposti läpäisevää, kuten hiekka- tai soramaalajeja, tulisi öljyn virtaus ohjata ojiin tai kuoppiin, 
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joissa on vettä, koska öljyt pääsääntöisesti vettä kevyempinä jäävät veden pinnalle /16 s. 15; 
29/. Kuiviin ojiin tai öljyn keräytymispainanteisiin voidaan myös pumpata vettä, joka muodostaa 
öljyn alle imeytymistä estävän patjan. Öljyn valuminen voidaan myös ohjata läpäisevän alueen 
ulkopuolelle padottavaksi tai johtaa esimerkiksi muovikalvoilla vuorattuihin painanteisiin. Pohja-
veden ollessa lähellä maanpintaa läpäisevässä maaperässä, kannattaa öljyyntynyt maa kaivaa 
usein pois jo välittömien torjuntatoimien yhteydessä. /29/ 
 
Välittömiin torjuntatoimiin kuuluu myös öljyn, öljyvesiseosten, öljyisten imeytysaineiden ja öljyyn-
tyneen maan poiskuljetus sekä niiden toimittaminen luvan omaaville jätteenkäsittelypaikoille 
/29/. Imeytysaineita kuten imeytysturvetta ja –purua käytetään pääasiassa pienten öljymäärien 
keräykseen sekä apuna isoimmissa onnettomuuksissa. Imeytysaineet ovat käteviä öljynsitojia 
etenkin kovilla pinnoilla kuten asfaltilla ja muissa paikoissa joissa öljy on nestemäisessä olo-
muodossa. /41/ 
 
Moottoribensiini 
 
Pienen bensiinivuodon (n. 100 l) tapahtuessa tulee suorittaa välitön 25 metrin eristys kaikkiin 
suuntiin. Suuren vuodon (n. 10 000 l) tapahtuessa välitön eristys kaikkiin suuntiin 25-50 metriä. 
Moottoribensiini vuoto aiheuttaa suuren syttymis- ja räjähdysvaaran. Bensiinin leviäminen tulee 
estää patoamalla ja vesistössä öljypuomeilla. Vuotanut bensiini imeytetään esimerkiksi turpee-
seen. Suurissa vuodoissa padottu bensiini pumpataan säiliöihin. Veteen joutuneen bensiinin 
talteen ottamisessa käytetään öljyntorjuntavälineistöä. Joissain olosuhteissa, kuten kylmällä 
ilmalla voi harkita valuneen bensiinin polttamista vahinkopaikalla. Moottoribensiiniä sisältävä 
jäte on ongelmajätettä. /7/ 
 
Kevyt polttoöljy/Diesel 
 
Maahan päässeen kevyen polttoöljyn välitön ympäristö pitää eristää. Öljyä ei saa huuhtoa vi e-
märiin, maastoon eikä vesistöön. Pienet määrät imeytetään imeytysaineisiin, jotka kerätään 
niille varattuihin astioihin. Suurissa vuodoissa padottu kevyt polttoöljy pumputaan säiliöihin. 
Toimissa pitää käyttää kipinöimättömiä välineitä. Pilaantunut maa-aines pitää kuoria pois. Ve-
sistössä kevyen polttoöljyn leviäminen estetään öljypuomeilla. Kevyttä polttoöljyä sisältäviä 
jätteitä käsitellään ongelmajätteinä. /7/ 
 
Raskas polttoöljy 
 
Pienen raskaan polttoöljyvuodon (n. 100 l) tapahtuessa tulee suorittaa välitön 25 metrin eristys 
kaikkiin suuntiin. Suuren vuodon (n. 10 000 l) tapahtuessa välitön eristys kaikkiin suuntiin 25-50 
metriä. Raskasta polttoöljyä ei saa huuhtoa viemäriin, maastoon eikä vesistöön. Puhdistami-
sessa pitää käyttää kipinöimättömiä välineitä. Kuuman öljyn voi antaa, tilanteen salliessa, jääh-
tyä, jonka jälkeen jähmettynyt tuote kerätään talteen. Pilaantunut maa-aines tulee kuoria pois. 
Raskaan polttoöljyn leviäminen vesistössä estetään öljypuomeilla. Raskasta polttoöljyä sisältä-
vät jätteet ovat ongelmajätteitä. /7/ 
 
 

5.2.3 Näytteenotto maaperästä 
 
Maaperänäytteiden tutkimuksilla on tarkoitus selvittää alueella tapahtunut vuoto tai päästö, tut-
kia pilaantuneen maa-alueen laajuus sekä sen aiheuttama vaara tai haitta. Samalla selvitellään 
haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuudet pinta- ja pohjavesiin. Näytteiden ottaminen on 
yleensä asiantuntijoiden, kuten esimerkiksi pätevien konsulttien työtä (liite 8). Hätänäytteenotol-
la tarkoitetaan tilannetta, jolloin näytteidenotolla on kiire ja asiantuntevaa näytteenottajaa ei ole 
paikalla, tällöin näytteenoton voi suorittaa myös muu henkilö  /30, s. 14/ 
 
 

5.3 Öljyvahinkojätteiden käsittely 
 
Entiseen kuntien öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan, 1.1.2004 alkaen alueellisen pelastus-
toimen öljyntorjuntasuunnitelmaan, joiden tulee ehdotuksen mukaan olla valmiita 2006 loppuun 
mennessä /21/, tulee laatia suunnitelma öljyvahinkojen torjunnan yhteydessä syntyneen öljyisen 
jätteen keräämisestä, kuljettamisesta, varastoinnista sekä muusta käsittelystä ja muusta jälkitor-
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junnasta. Suunnitelma on tehtävä jätelain vaatimusten mukaisesti. Alueellisen ympäristökes-
kuksen vahvistama suunnitelma määrittelee, miten kunnan ympäristövahinkojen torjuntaviran-
omainen voi hoitaa öljyvahingon ja öljyvahinkojätteiden haitattomaksi tekemisen öljyvahinkoa 
torjuttaessa. /31; 23, liite 4/ 
 
Kunnan on alueellaan huolehdittava öljyvahinkojen torjunnasta ja sen tulisi myös pystyä huoleh-
timaan öljyvahinkojätteiden keräilystä ja edelleen käsittelyyn toimittamisesta. Öljyjätteen käsitte-
ly tai varastointi on ympäristöluvanvaraista toimintaa joten se tulee tehdä ko. toimintaan luvan 
saaneilla laitoksilla. (liite 6) /23, liite 4/ 
 
Vahinkojätteiden käsittelytapa on riippuvainen jätteen laadusta. Esimerkiksi käyttökelpoisena 
talteen otettu öljy voidaan palauttaa omistajalle käyttöä varten. Öljyvahingossa syntyvän jätteen 
ja ympäristön likaantumisen haitattomaksi tekemisessä voidaan noudattaa erilaisia menettelyjä, 
jotka kuitenkin edellyttävät ympäristöviranomaisen hyväksynnän. Useissa tapauksissa, kuten 
paikalla tapahtuvassa käsittelyssä, tarvitaan aina ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölu-
pa. /23, liite 4/ 
 
Vähän öljypitoiset imeytysaineet kuten turve ja puru yms. voidaan yleensä sijoittaa kaatopaikalle 
muun jätteen sekaan /26; 23 liite 4/. Öljypitoisen seoksen muodostava öljyinen vesi, josta öljyn 
saa erilleen seosta seisottamalla, tulisi pyrkiä selkeyttämään vahinkopaikalla tai sen läheisyy-
dessä. Tätä ei kuitenkaan tule tehdä pohjavesialueella toimittaessa. Öljyinen jäte, kuten öljyn-
sekainen sakka ja liete, joka sisältää öljyä sen verran, että ympäristöön joutuessaan se voi ai-
heuttaa öljyvahingon vaaran on tehtävä haitattomaksi seuraavilla tavoilla: kuljetetaan kunnan 
ongelmajätteiden vastaanottopaikalle, kuljetetaan lähimpään öljyjätteen käsittelyluvan omaa-
vaan laitokseen tai kuljettaminen laitokseen, jolla on hyväksytty ympäristölupa, jossa oikeute-
taan vastaanottamaan ja käsittelemään kyseisiä jätteitä (ks. liite 6/2). Olosuhteiden pakosta voi 
tulla kysymykseen jätteen käsittely muuallakin, kuten polttamalla se laitoksessa. Polttolaitoksel-
la on kuitenkin oltava lupa polttaa ko. jätettä ja käsittelyn yksityiskohdista on neuvoteltava ym-
päristökeskuksen kanssa. /23, liite 4/ 
 
Öljyisen maa-aineksen käsittelyn menettelytapa riippuu maan öljypitoisuudesta ja sen haitalli-
suudesta. Normaalisti maaperän pilaantuneisuus arvioidaan ympäristöhallinnon SAMASE-
projektin loppuraportissa ehdotettujen raja- ja ohjearvojen perusteella.  Ohjearvo ilmaisee hait-
ta-aineen suurimman pitoisuuden, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana. Ohjear-
vot alittavan alueen maankäytölle tai massojen sijoittamiselle ei aseteta rajoituksia. Raja-arvo 
ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka ylittäminen yleensä edellyttää kunnostustoimenpiteitä. 
/32, s. 28; 23, liite 4/. Haitta-ainepitoisuudeltaan ohje- ja raja-arvojen väliin jäävien maamasso-
jen saneerausvelvoite riippuu alueen käytöstä.  Öljytuotteiden ja niiden komponenttien ohje- ja 
raja-arvoja on esitetty taulukossa 11. 
 

Taulukko 11. Eräiden mineraalisten öljyjen ja polttoaineiden, sekä niiden komponenttien SAMASE ohje- ja raja-arvoja /32, 
s. 184; 9, s. 2/. 

Yhdiste Ohjearvo mg/kg Raja-arvo mg/kg 
Bensiini 100 500 
Kevyt polttoöljy 300 1000 
Raskas polttoöljy 600 2000 
MTBE 5 100 
Bentseeni 0,5 25 
Etyylibentseeni 5 50 
Ksyleeni 0,5 25 
Tolueeni 2 120 
PAH yhteensä 20 200 
PAH yksittäin 1-5 20-40 
  

 
Öljyllä pilaantuneen maan haitattomaksi tekeminen ja menettelyn luvanvaraisuus harkitaan 
tapauskohtaisesti. Jos öljyinen maa kuljetetaan pois vahinkopaikalta, voi sijoituspaikkana tulla 
kyseeseen kaatopaikka, jossa on ympäristöluvan mukainen öljyisen maan vastaanottoallas tai –
alue. Muukin kaatopaikka soveltuu, mikäli kyseisen kaatopaikan ympäristöluvan ehdot niin salli-
vat ja kun öljyisen maan pitoisuudet eivät ylitä lupaehtojen enimmäispitoisuuksia. Tilapäisratkai-
suna voi olla myös muu allas, säiliö, varastokenttä tai –alue, jolle sijoitettuna maa ei aiheuta 
haittoja ympäristönsuojelun kannalta. Tällaisista sijoitusratkaisuista on kuitenkin aina neuvotel-
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tava ympäristöviranomaisen kanssa. Öljyisen maan sijoittamisratkaisu on tehtävä tapauskohtai-
sesti, koska kuljetuskustannukset jätettä siirrettäessä voivat nousta huomattaviksi. /23, liite 4/  
 
Öljyisiä maita on mahdollista loppusijoittaa suljettaviksi suunniteltujen kaatopaikkojen esipeitto-
kerroksiin, mikäli suunnitelman lupaehdot sen mahdollistavat ja sijoitettavat massat ovat kaato-
paikkakelpoisia. Nämä tärkeät reservitilat on syytä kartoittaa alueellisesti jo etukäteen. Alhaisen-
riskin alueille, eli alueille joille sijoitettuna öljyiistä maista ei aiheudu kohtuutonta haittaa sen 
ympäristölle tai terveydelle, öljyisiä maita on loppusijoitettu myös muuhun maarakentamiseen, 
kuten teiden välirakenteisiin. Tällainen sijoittaminen vaatii aina ympäristöluvan. 
 
Jätelain mukaisesti ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuu-
tensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain ja sen 
nojalla annettujen säädösten perusteella öljyvahinkojäte on siis ongelmajätettä ja näin ollen sitä 
ei tule sijoittaa tavanomaiselle kaatopaikalle vaan jäte tulee toimittaa laitokseen, jolla on asian-
mukainen ongelmajätteen käsittelylupa (liite 6/3) /23, Liite 4; 33 3§/. 
 
Käytännössä ongelmajätteeksi luokitellaan ne maamassat joiden öljypitoisuus on yli 10 000 
mg/kg ( = 1%, kaikki öljyjakeet yhteensä tai erikseen) ja nämä massat tulee toimittaa ongelmajä-
telaitoksille (liite 6/3). Öljyiselle vedelle ei ongelmajäterajaa ole määritelty.  
 
 

5.4 Öljyillä pilaantuneen maan käsittelymenetelmiä 
 
Öljyillä kuten muillakin kemikaaleilla pilaantuneen maan käsittelymenetelmät voidaan jakaa 
kahteen pääryhmään. In situ–menetelmissä käsittely toteutetaan maaperässä kaivamatta maata 
pois. Ex situ–menetelmissä käsiteltävä maa-aines kaivetaan ylös ja käsitellään paikanpäällä tai 
erillisellä käsittelyyn varatulla alueella (esimerkiksi öljyvahingoissa öljyisten maiden vastaanot-
topaikoilla). /9, s. 28/ 
 
Kunnostusmenetelmien valinta riippuu käsiteltävän alueen ympäristöolosuhteista sekä haitta-
aineen määrästä, laadusta ja levinneisyydestä. Alustava valinta voidaan tehdä sen perusteella 
sijaitseeko pilaantuneet maamassat helpommin käsiteltävässä pintakerroksessa vai syvemmällä 
maaperässä. Joskus paras lopputulos saadaan, kun käytetään yhdessä useita eri menetelmiä. 
Kunnostusmenetelmien valintaa voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensin käydään läpi 
kaikki tarjolla olevat menetelmät kohteen tuntomerkkien perusteella ja valitaan niistä teknisesti 
sopivat vaihtoehdot. Kohteen tuntomerkkejä on esitetty taulukossa 12. Toisessa vaiheessa vali-
taan lopullinen kunnostusmenetelmä yksityiskohtaisemman selvityksen perusteella. /9, s. 28/  

Taulukko 12. Kunnostusmenetelmän alustavan valinnan kannalta tärkeitä saastunutta kohdetta kuvaavia tuntomerkkejä 
/9/. 

Pilaantunutta kohdetta kuvaavia tuntomerkkejä 
Alueeseen liittyvät tuntomerkit Saasteisiin liittyvät tuntomerkit 
Ympäristölliset 
tekijät: 
 
-sijainti 
suhteessa 
uhanalaisiin 
toimintoihin 
 
-nykyiset ja 
entiset 
rakennelmat 
ja perustukset 
 
-nykyinen ja tule-
va maankäyttö 
 
-vuodenajat 

Maaperän 
olosuhteet: 
 
-maalaji 
 
-maaperässä 
olevat esteet 
 
-maaperän 
kerrokselli-
suus ja hete-
rogeenisuus 

Pohjavesiolosuhteet: 
 
-pohjaveden korkeus 
 
-muutokset pohjave-
den korkeudessa 
 
-pohjaveden virtaama 
ja sen nopeus 
 
- läpäisemätön kerros  

Ympäristölliset tek ijät: 
 
-saastuneen 
maa-alueen rajaus 
 
-saastuneen 
maakerroksen paksuus 
 
-saastuneen maan 
sijainti suhteessa 
pohjaveteen 
 
-saasteen laatu, pitoi-
suus ja jakauma maa-
perässä 
 
-eri saasteiden esiinty-
minen yhdessä 

Saasteiden fysikaalis-
kemikalliset 
ominaisuudet: 
 
- myrkyll isyys 
 
- liukenevuus 
 
- haihtuvuus 
 
- tiheys 
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Alustavan valinnan jälkeen teknisesti sopivien kunnostusmenetelmien sopivuutta kyseessä ole-
vaan kohteeseen tutkitaan myös muiden tekijöiden suhteen. Muita valintakriteereitä ovat talou-
delliset, ajalliset, tekniset, terveydelliset, ympäristönsuojelulliset ja lakisääteiset tekijät. Kunnos-
tusmenetelmän valinnassa voidaan eri tekijöitä painottaa eri tavoilla. Tekninen soveltuvuus sekä 
taloudellinen puoli ovat yleensä menetelmää valittaessa keskeisiä tekijöitä, mutta kunnostus-
kohteesta riippuen esimerkiksi ympäristölliset vaikutukset pohjavesialueella voivat olla ratkaise-
via. /9, s. 29/ 
  
Käytännössä kunnostusmenetelmien valinta suoritetaan usein ympäristöviranomaisten ja ympä-
ristökonsulttien välisissä palavereissa. Eniten käytetty kunnostusmenetelmä öljyvahingoissa on 
massanvaihto (ex situ), jossa öljyinen maa-aines poistetaan, lajitellaan, mahdollisesti käsitel-
lään, minkä jälkeen massat loppusijoitetaan. Kunnostetuiden alueilta poistetut massat korvataan 
puhtaalla maa-aineksella. 
 
 

5.4.1 In situ-menetelmät 
 
In situ-menetelmiä käytetään monesti herkästi haihtuville hiilivedyille (C6-C9) sekä silloin, kun 
haitta-aine on sijainniltaan hankalassa paikassa, kuten rakennusten välittömässä läheisyydes-
sä. Käsittelyissä koko kunnostettavaa kohdetta käsitellään yhtenä bioreaktorina, jonka olosuh-
teet säädetään mikrobiologiselle hajoamiselle edullisiksi. Yleensä nämä menetelmät perustuvat 
veden tai ilman kulkeutumiseen maan sisällä, menetelmät ovat tapauskohtaisia ja vaativat hyvin 
tehdyn esitutkimuksen.  In situ menetelmien käyttöä puoltaa esimerkiksi seuraavat asiat: haitta-
ainetta on vain yhtä tyyppiä (esim. dieselöljyä), saastuneen maan määrä on rajallinen, haitta-
aine on biohajoavaa, haitta-aine voidaan liuottaa ja/tai haihduttaa ja maaperä on suhteellisen 
läpäisevää. /9, s. 29/ 
 
Kunnostusta ennen pitää selvittää haitta-aineiden laatu, pitoisuus, jakauma maaperässä ja kun-
nostuksen mahdolliset vaikutukset pohjaveden sekä ympäristön pilaantumiseen. Suurin riskite-
kijä in situ–käsittelyssä ympäristön kannalta on saasteiden laajempi leviäminen pohjavesiin. In 
situ-menetelmiä ovat mm. pintakäsittely, hydrauliset menetelmät, maaperän ilmastus ja juuristo-
puhdistus. /9, s. 30-327 
 
 

5.4.2 Ex situ–menetelmät 
 
Ex situ kunnostuksessa siirretään maamassat pois alkuperäisestä tilastaan. Kunnostettavien 
pilaantuneiden maamassojen käsittely voi tapahtua paikan päällä (on site) tai massat voidaan 
siirtää muualle käsiteltäviksi (off site). Biologisissa ex situ–menetelmissä pilaantunut maa-aines 
kaivetaan pois maasta ja käsitellään paikan päällä tai viedään erilliselle käsittelyalueelle. Tällai-
sia ex situ–menetelmiä ovat esimerkiksi peltokäsittely, kompostointi ja käsittely bioreaktoreissa. 
/9/ 
 
 

5.5 Öljyvahinkojen kustannukset 
 
Normaalikäytäntö öljyvahingoissa on, että aiheuttaja maksaa vahingosta seuranneet kulut. Tä-
mä perustuu yleiseen vahingonkorvauslakiin (412/1974). /34; 35/  
 
Yleensä liikennevahinkotilanteissa palokunnat ohjaavat laskut suoraan vakuutusyhtiölle tai li-
kaajalle. Näin vältytään välikäsien laskutuksilta. Isoimmissa liikennevahinkotapauksissa, kuten 
säiliöauto-onnettomuuksissa, kulut menevät yleensä vakuutuksen omavastuuta lukuun ottamat-
ta vakuutusyhtiölle. Pienemmissä liikennevahingoissa, kuten henkilöauton polttoainesäiliön 
vuodossa, kulut jäävät yleensä aiheuttajalle, koska vakuutuksen omavastuu on monesti vahin-
gon kustannuksia suurempi. /34/ 
 
A-vakuutuksen Internet–sivujen mukaan öljyvahinkovakuutuksesta korvataan nesteen aiheut-
tama vahinko käyvän arvon mukaisesti, silloin kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaa-
mattomasti suoraan säiliöstä ja vahingoittanut omaisuutta. Vakuutetuilla säiliöillä tarkoitetaan 
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kaikkia rakennuksen ulkopuolella säilytettäviä, maanpinnan yläpuolelle rakennettuja (kiinteitä) 
vähintään 450 litran ja enintään yhteensä 10 000 litran suuruisia säiliöitä. /43/ 
 
Öljysuojarahasto hoitaa maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustan-
nusten korvaamisesta, kun vahingon aiheuttaja on tuntematon tai kykenemätön korvaamaan 
aiheutuneita kustannuksia. Öljysuojarahasto on siis öljyvahinkojen ja vahinkojen torjuntakustan-
nusten korvaajana toissijainen. Rahastosta maksetut korvaukset voidaan periä takaisin vahin-
gon aiheuttajalta tai muulta ensisijaisesti vastuussa olevalta, kuten liikennevakuutusyhtiöltä. /36; 
37, s. 29/ 
 
Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 5§:n mukaan kunnalla on oikeus saa-
da öljynsuojarahastosta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen 
kaluston hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön 
koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista siten kun öljynsuojarahastosta annetussa laissa 
(379/74) on säädetty /3/. Lain muutos ehdotuksessa kunnan sijaan oikeus korvaukseen on alu-
een pelastustoimella /21/. Suomen kuntaliiton, ympäristöministeriön ja sisäasiainministeriön 
edustajien käymien neuvotteluiden tuloksena on päädytty siihen, että jo vuoden 2004 alusta voi 
alueen pelastustoimi hakea kuntien puolesta korvauksia ja avustuksia öljynsuojarahastosta, 
vaikka lain muutos ei vielä ole voimassa. Asia on käsitelty myös öljynsuojarahaston johtokun-
nassa /20/. 
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6 Toimintamalli öljyvahinkojen varalle 
 
Kunnallisten (alueellisten) pelastuslaitosten ja ympäristöviranomaisten (kunnan ympäristöviran-
haltijan ja ympäristökeskuksen öljyntorjuntatehtävien vastuuhenkilön) välinen tietojen vaihto ja 
työnjako on osoittautunut ympäristöonnettomuuksissa ongelmalliseksi. Kunnissa ei ole em. 
toimintojen osalta yhtenäistä käytäntöä mm. öljyvahingoista ilmoittamisesta tai öljyntorjuntatoi-
menpiteiden loppuunsaattamisen toteamiseksi. Myöskään pelastustoimen onnettomuusraportit 
(PRONTO:n onnettomuusselosteet, esimerkki liitteessä 2) eivät aina anna oikeanlaista kuvaa 
tapahtuneen onnettomuuden vakavuudesta ja tehdyistä ympäristönsuojelullisista toimista /23, s. 
4/. Näistä syistä johtuen toimintatapojen yhtenäistäminen samanlaisiksi ainakin aluekeskus-
ten/alueellisten pelastustoimien alueella olisi tärkeää, jotta onnettomuusalueiden puhdistustoi-
mien riittävyys sekä maaperän pilaantumattomuus voidaan varmentaa.  
 
Toimintamallia (liite 7) suunniteltaessa pohjana on käytetty voimassa olevia lakeja ja käytäntöjä. 
Malliin on lisätty ehdotuksia toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Luvuissa 6.1 – 6.7 käsitellään 
liitteenä 7 olevaa toimintamallikaavioita. Liitteessä 7/1 on seuraavien otsikoiden mukainen pel-
kistetty malli. Liitteen 7/2 kaaviossa toimintamalli on jaettu tarkemmin eri toimenpiteisiin ja toimia 
suorittaviin tahoihin. Kappaleiden lopussa olevat numerot (x) kertovat, mitä liitteen 7/2 kaavion 
kohtaa kunkin kappaleen teksti selostaa. 
 
 

6.1 Öljyvahingoista ilmoittaminen 
 
Lain maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (378/1974 3§:n ja 4§:n) mukaan: Joka 
huomaa tai saa tietää öljyvahingon tapahtuneen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä 
poliisille tai palokunnalle sekä mahdollisuuksien mukaan sille, jonka hallussa öljy on. ja Se, jon-
ka hallussa tai hoidossa vahingon tai vaaran aiheuttanut öljy on, on velvollinen ryhtymään sel-
laisiin toimenpiteisiin, joita häneltä olosuhteisiin nähden voidaan kohtuudella vaatia, sekä viipy-
mättä ilmoittamaan vahingosta tai sen uhasta poliisille tai palokunnalle.  /3, 4§/. Ehdotetussa lain 
muutoksessa, mikä tullee voimaan vuoden 2004 puolella /20/, molempien pykälien ilmoitusvel-
vollisuus on, poliisin tai palokunnan sijaan asianomaiselle hätäkeskukselle. /21, s. 2/ (1 ja 2) 
 
Öljykuljetuksessa tapahtuneesta säiliöauto-onnettomuudesta tulee ilmoittaa TUKESille vaarallis-
ten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 194/2002  34§:n mukaisesti. Ilmoitusvelvol-
lisuuden täyttymisen ehdot samoin kuin menettelyt on esitetty tarkemmin liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 277/2002 luvussa 1.8.  TU-
KES:ille on tehtävä ilmoitus, kun vuoto öljytuotteiden osalta on 1000 litraa tai enemmän, ja ben-
siinin osalta 333 litraa tai enemmän. Ilmoituksen tekee kuljetuksen suorittaja. Asetuksen 
277/2003 kohdassa 1.8.5.4 on annettu mallilomake ilmoituksen tekemistä varten (esimerkki 
ilmoituslomakkeesta liitteessä 9). Ilmoituslomake löytyy myös TUKES:in www-sivuilta, osoittees-
ta http://www.tukes.fi/asia_tieto_lomake.html. TUKES:in vastuuhenkilö onnettomuusilmoitusten 
käsittelyssä on turvallisuusinsinööri Tina Sammi, puh 09-616 7570. /47/ (2) 
 
Myös ympäristönsuojelulaissa (86/2000) mainitaan ympäristövahingon ilmoittamisen velvolli-
suudesta: 76§ Ilmoitusvelvollisuus; Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saat-
taa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajanvälittömästi  ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. 
/4/ (1 ja 2) 
 
Käytännössä ilmoitus öljyvahingosta voi tulla hätäkeskuksen sijaan suoraan myös kunnan ym-
päristöviranhaltijalle, terveystarkastajalle, pelastuslaitokselle tai alueelliseen ympäristökeskuk-
seen, joista on tällaisissa tapauksissa tehtävä ilmoitus alueen hätäkeskukseen. (1 ja 2) 
 
Hätäkeskuksen saatua ilmoituksen öljyvahingosta tulee sen ilmoittaa siitä alueen pelastustoi-
meen. Hätäkeskuksessa on ohjeet vahinkoilmoitusten vastaanottamisesta, edelleen hälyttämi-
sestä ja torjuntatoimenpiteiden käynnistämisestä. Hätäkeskuksella on ajantasaiset tiedot öljyn-
torjuntahenkilöstöstä ja –kalustosta sekä siitä mistä ulkopuolista apua on saatavissa. /23, liite 5/  
(3 ja 4) 
 
Öljyvahinkopaikalle saavuttuaan torjuntatoimien johtaja arvioi vahingon laajuuden, aloittaa tor-
juntatoimet ja tekee tarvittavat ilmoitukset. Mikäli vahingosta on aiheutunut päästö ympäristöön 
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ja/tai se on tapahtunut pohjavesialueella on torjuntatoimien johtajan välittömästi ilmoitettava 
tästä kunnan ympäristöviranhaltijalle sekä alueellisen ympäristökeskuksen öljyntorjuntatehtävi-
en vastuuhenkilölle. Päästöllä ympäristöön tässä tarkoitetaan tilannetta jossa öljyä on päässyt 
vesistöön (järvi, joki, puro, ym.) tai imeytynyt maaperään. Kestopinnoitteelle valunut tai roisku-
nut vähäinen helposti poistettavissa oleva öljy ei sen sijaan täytä tätä kriteeriä. (7 ja 9) 
 
Seuraavissa tapauksissa torjuntatoimien johtaja on velvollinen ilmoittamaan vahingosta myös 
Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkopäivystäjälle: 
- Kaikki alusöljy- ja aluskemikaalivahingot tai niiden vaara. 
- Aluksista aiheutuva muu vesien pilaantumien tai sen vaara 
- Ilmeisen laittomat päästöt aluksista ja 
- maa-alueilla tapahtuvat suuret öljy- ja kemikaalivahingot. 
(SYKE:n kirje 21.3.1995 nro SY95P0018/044) (9) 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijan saatua tiedon öljyvahingosta tulee hänen ilmoittaa siitä 
tarpeen tullen kunnan terveystarkastajalle. Terveystarkastajalle tulee ilmoittaa ainakin niissä 
tapauksissa, joissa vahinko voi uhata terveystarkastajan vastuualueeseen kuuluvia tekijöitä 
kuten juoma- tai uimaveden laatua. (10) 
 
Ympäristö- ja terveysviranomaiset sopivat keskenään tapauksesta riippuen, mitä toimia tulee 
tehdä ja kuka menee tarvittaessa käymään öljyvahinkopaikalla. Vahinkotilanteen laajuudesta ja 
paikasta riippuu, keitä ympäristöviranomaisia vahingon hoidossa on mukana: kunnan ympäris-
töviranhaltijat ja/tai valtion ympäristöhallinnon alueelliset ympäristökeskukset ja/tai Suomen 
ympäristökeskus. Käytännön tasolla monissa vahinkotapauksissa eri viranomaiset toimivat yh-
teystyössä vahingon hoidossa. /19/ (12) 
 
Tarvittaessa tulee torjunnanjohtajan ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön, poliisiin, kunnanjätehuol-
toon, vahinkoalueen omistajaan ja/tai muihin asianosaisiin. Vakuutusyhtiöön tulee ottaa yhteyttä 
tapauksissa, joissa se on vahingon maksaja. Näin siksi, että yhtiön edustaja voi tarvittaessa 
tulla onnettomuuspaikalle. Vakuutusyhtiöillä voi olla myös konsultti, jota halutaan käyttää mah-
dollisissa näytteidenotoissa ja/tai kunnostustöiden suunnittelussa, ohjauksessa ja/tai toteutuk-
sessa.  Poliisille ilmoittaminen tulee kysymykseen esimerkiksi tapauksissa, joissa on syytä 
epäillä rikosta sekä liikenneonnettomuuksissa. Kunnan jätehuoltoon tai jätehuoltoyhtiöön on 
hyvä ottaa yhteyttä liittyen mahdollisen öljyjätteen ja öljyisenmaan sijoittamiseen, jotta saadaan 
tieto paljonko jätteensijoituspaikalle voidaan jätettä toimittaa. Tieto auttaa vastaanottajaa myös 
varautumaan jätteen toimitukseen.  (11) 
 
 

6.2 Öljyvahingon torjunta 
 
Voimassa olevan lain mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta /3, 
§5/. Uuden lakiehdotuksen mukaan: kuntien on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjun-
nasta. Öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta vastaa kuntien puolesta alueen 
pelastustoimi, joka pääsääntöisesti vastaa 1.1.2004 alkaen öljyvahinkojen torjunnasta ja toimii 
kunnan öljyvahinkojen torjuntaviranomaisena. /20; 21/ (5) 
 
 

6.2.1 Puhdistustoimet, alkutorjunta 
 
Kun alueen pelastustoimen pelastusviranomaiset saapuvat vahinkopaikalle mukanaan torjunta-
töiden johtaja sekä tarvittava öljyntorjuntakalusto, aloitetaan ensitoimet, havainnointi sekä selvi-
tykset päästön mahdollisesta suuruudesta. Maaperään päässeen öljyn määrä on tärkeää tietää, 
jotta puhdistustoimia tehtäessä osataan arvioida onko koko öljymäärä saatu talteen ja/tai pal-
jonko siitä on mahdollisesti jäänyt maaperään. Tieto öljynpäästön määrästä on tärkeä myös 
paikalle tilattavan torjuntakaluston riittävyyden määrittämiseksi ja sen varaamiseksi. (6 ja 7) 
 
Öljyvahingon kiireellisten työvaiheiden, kuten vahingon rajoittamisen ja vielä sitoutumattoman 
öljyn talteen ottaminen sekä muiden alkutoimenpiteiden suorittamisen hoitaa alueellisen pelas-
tustoimen pelastusviranomainen. Alkutorjunnan suorittajat voivat tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan osallistua myös jälkitorjuntaan /23, liite 5/ (8) 
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6.2.2 Jälkitorjunta 
 
Kun akuutti vaara on ohi ja öljyn leviäminen estetty (ympäristöön päässyt neste on saatu talteen 
ja päästö/päästöt säiliöstä tms. loppumaan sekä pohjavesialueella toimittaessa näiden lisäksi 
vielä riittävät maankaivut suoritettu), eikä tilanne enää vaadi öljyvahinkojen torjuntaviranomai-
sen toimenpiteitä, voidaan vastuu siirtää kunnan tekniselle virastolle tai muulle taholle, jolle 
jälkitorjunta on öljyntorjuntasuunnitelmassa määritelty. Pelastuslaitos voi itsekin suorittaa toimet 
loppuun asti. Vastuunsiirron ajankohdan ratkaisee torjuntatöitä johtava pelastustoiminnanjohtaja 
/38/. Siirto ei ole tarpeen, jos onnettomuusalue on saatu pelastuslaitoksen suorittamilla öljyntor-
juntatoimilla puhdistettua ennen öljyvahinkoa vallinneeseen tilaan. Mikäli jälkitorjunnan suorittaa 
jokin muu taho kuin pelastustoimi tulee vastuun siirto suorittaa selvyyden vuoksi kirjallisena. 
(13) 
 
Lakiin maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta on ehdotuksena seuraavanlainen 
8a§, jonka mukaan se, jonka hallussa tai hoidossa vahingon aiheuttanut öljy oli, tai se, joka 
muutoin on vahingosta vastuullinen sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, on velvollinen 
huolehtimaan öljyn pilaaman ympäristön kunnostamisesta sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaa-
di öljyvahinkojen torjuntaviranomaisen toimenpiteitä. Vastuun siirron ajankohdan ratkaisee tor-
juntatöitä johtava pelastustoiminnan johtaja /21/. Eli tämän mukaan vastuu jälkitorjunnasta kuu-
luisi vahingon aiheuttajalle. (13) 
 
Jälkitorjunnassa huolehditaan tarpeen mukaan öljyn ja vahinkojätteen poistosta sekä vahinko-
paikan kunnostamisesta ja muista lopputoimenpiteistä. Tarvittaessa jälkitorjuntayksikkö voi 
osallistua myös alkutorjuntaan. Onnettomuusalueen jatkotoimista tulee sopia alueellisen ympä-
ristökeskuksen kanssa. Alueellinen ympäristökeskus voi määrätä pidemmälle menevistä kun-
nostustoimista, jos maaperä on pilaantunut akuutin vahingon yhteydessä siten, että sitä ei ole 
torjuntatoimiin rinnastettavilla toimilla saatu kunnostetuksi. /23, liite 4/ (14) 
 
Pienemmissä vahinkotapauksissa maaperän puhtauden sekä torjuntatoimien arviointiin riittää 
öljyntorjunta- / ympäristöviranomaisten aistinvarainen arviointi (haju, kaivannon koko suhteessa 
öljymäärään yms.). (14) 
 
Isoimmissa vahinkotapauksissa on syytä suorittaa maaperätutkimuksia maaperän pilaantumi-
sen sekä öljyn levinneisyyden selvittämiseksi. Lisäksi pitää neuvotella alueellisen ympäristökes-
kuksen kanssa kunnostustoimista sekä kohteen mahdollisesta ilmoitus- tai lupavelvollisuudesta. 
Vahinkopaikalla tehtävät puhdistus-/torjuntatoimet etenevät usein ja tarkoituksen mukaisesti 
hyvin nopeasti, jolloin lupa- tai ilmoitusvelvollisuus ratkaisut tehdään jälkikäteen. Lupa- tai ilmoi-
tusvelvollisuudella öljyvahinkotapauksissa turvataan mm. maanomistajan oikeuksia. (14,19) 
 
Ympäristönsuojelulaissa 86/2000 12 luvussa Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdista-
misesta sanotaan seuraavasti /4/: 
 
78§ Maaperän puhdistaminen 
Pilaantuneen maaperän käsittelyyn on oltava ympäristölupa. 
Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maaperän aineksen poista-
miseen toimitettavaksi muualla 1 momentin mukaisesti käsiteltäväksi voidaan kuitenkin ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle, jos 
1) pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty; 
2) puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetel-
mää; ja 
3) toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. 
Alueellinen ympäristökeskus tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätök-
sessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. 
Ilmoituksesta ja sen johdosta tehtävästä päätöksestä säädetään tarvittaessa tarkemmin asetuk-
sella. 
 
Edellä esitetyn ympäristönsuojelulain kohdassa mainittua ilmoitus- tai ympäristölupapäätöstä ei 
aina tarvita, jos puhdistustoimiksi riittävät öljyvahingon ehkäisemiseksi suoritetut ensitoimet, 
joilla alue saadaan puhdistetuksi. /23, liite 4/ (14,19) 
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Ympäristönsuojelulain 79§:n mukaan alueellisen ympäristökeskuksen tulee määrätä pilaantu-
neen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta, jollei puhdistamisesta vastuussa oleva ryhdy 
siihen. /4, §79/ (14) 
 
 

6.2.3 Viranomaisapu 
 
Kunnan ympäristöviranhaltija ja alueellisen ympäristökeskuksen öljyntorjunnan vastuuhenkilö 
(ks. liite 1) antavat tarvittavaa asiantuntija-apua puhdistustoimenpiteiden suorittamiseen ja osal-
listuvat tarpeen tullen torjuntaan. Isoimmilla onnettomuuspaikoilla tulee ympäristöviranomaisen 
(kunnan tai aluekeskuksen) tarpeen mukaan käydä paikalla asiantuntija-avun antamiseksi sekä 
varmentamassa puhdistustoimien riittävyys. (12) 
 
 

6.2.4 Jätteen sijoittaminen 
 
Öljyiset maat ja öljyyntyneet maat tulee toimittaa kuntien (alueellisissa) öljyntorjuntasuunnitel-
missa määriteltyihin ympäristöluvan omaaviin öljyisenjätteen käsittelypaikkoihin (esimerkkejä 
liitteessä 6). Lakimuutosehdotuksen mukaan alueelliset öljyntorjuntasuunnitelmat pitää olla val-
miina vuoden 2006 loppuun mennessä /21/. (15) 
 
Torjuntasuunnitelman yhteyteen laaditaan erillinen suunnitelma öljyvahinkojen torjunnan yhtey-
dessä syntyvän öljyisen jätteen keräilystä, kuljettamisesta, varastoinnista, hävittämisestä ja 
muusta käsittelystä sekä öljyvahingon muusta jälkitorjunnasta. Yleensä käsittelyn tulisi perustua 
omalla alueella/lähimpänä sijaitsevien jätteenkäsittelylaitosten tarjoamien palvelujen hyväksi-
käyttöön. /27, s. 8/  (15) 
 
 

6.3 Onnettomuudesta raportoiminen 
 
Pelastustoimen/torjuntatöiden johtajan toimesta hyvin täytetty toiminta-/onnettomuusseloste 
pelastustoimen omaan PRONTO -tietokantaan. Öljyvahinkoon liittyvästä toiminta-
/onnettomuusselosteesta (ks. liite 2) tulee olla ainakin seuraavat asiat: 
 

• Öljyvahingon paikka eli kunta ja katuosoite tai vastaava. Öljyvahingon paikka tulisi mer-
kitä siten, että tarvittaessa ulkopuolinenkin löytää myöhemmin helposti paikalle. Koordi-
naattitiedot ovat erityisen tärkeitä kohteen myöhemmän paikannettavuuden kannalta.  

• Öljyn laatu ja määrä sekä omistaja ja onnettomuudenaiheuttaja. Laadusta ja määrästä 
tulisi olla nimi eli esim. dieselöljy, litramäärä (vaikka arvio jos ei muuta varmaa tietoa) ja 
ainekohtainen YK-numero. Öljyn omistajasta ja aiheuttajasta tulisi olla nimi ja yhteystie-
dot (osoite, puhelinnumero tms.).  

• Onko vahinko tärkeällä pohjavesialueella (pohjavesialuekartat on pelastuslaitoksilla). 
Myös muut herkät kohteet, kuten lähellä sijaitsevat kaivot tulisi mainita. 

• Suoritetut toimenpiteet. Nämä tähän lyhyesti eli onnettomuusselosteen kohtaan "Käyte-
tyt pelastus- ja torjuntamenetelmät" esimerkiksi Imeytys ja Leviämisen estäminen.  

• Selvitys vahingon syystä. Tähän lyhyesti esimerkiksi: "Öljyä pumpattiin säiliöauton säili-
öön. Pumppaus jätettiin valvomatta, ja säiliön täytyttyä öljy valui maahan."  Tämä tulee 
onnettomuusselosteen kohtaan: Onnettomuuden arvioitu syy.  

• Onnettomuusselosteen kohtaan "selvitys palokunnan toiminnasta ja arvio toiminnan tu-
loksellisuudesta" tulisi laittaa tiedot siitä mihin öljyinen jäte ja jäteöljy on viety tai miten 
se on käsitelty sekä tiedot vahingon jälkiseurannasta. Kohdassa tulee olla tiedot myös 
siitä mihin viranomaisiin on oltu yhteydessä. Seuraavassa esimerkki selosteesta, jossa 
on kerrottu oleelliset asiat: "KU P3 sai toimintaohjeita KU P1:ltä. Näiden ohjeiden perus-
teella tehtiin seuraavat toimenpiteet: - Nostettiin öljysäiliön päällä oleva betonisuoja pois 
Seppälän nosturilla. - Imettiin säiliössä ollut loppuöljy SEO:n säiliöautoon. – Kaivettiin 
kaivinkoneella öljysäiliö näkyviin. - Ilmoitettiin Kuusankosken ympäristöviraston ympä-
ristöinsinöörille tapahtuma. Hän saapui kohteeseen klo 13.45.- Ilmoitettiin Kaakkois- 
Suomen ympäristökeskukseen tapahtuma. Edustaja paikalle noin klo14.15.- Ilmoitettiin 
kiinteistön vakuutusyhtiöön tapahtuma. - Poistettiin maamassoja kolme autokuormaa, 
yli 30 kuutiometriä, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:öön. - Poistettiin imuautolla yhteensä 
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noin kolme kuutiometriä vedensekaista öljyä ja maansekaista öljyä, loppukäsittelypaik -
kana Ekokem Oy.- Tarkastettiin vanhasta sakokaivosta kaupungin viemäriin johtavan 
putken ympäröivät maa- massat ja sakokaivon hautausmaan puoleisen sivun maamas-
sat. Molemmat tarkastuspaikat olivat puhtaat. - Poistetun öljysäiliön kohdalle saveen 
kaivettiin monttu, johon asennettiin putki, johon tehtiin viiltoja. Putki toimii tarkastus-
kaivona, johon mahdolliset vesisekaiset, vielä maaperässä olevat öljyt kerääntyvät. - 
Taloyhtiölle tullaan antamaan tarkkailuohjelma Kuusankosken Ympäristöviraston toi-
mesta. - Kaikki vähänkin öljypitoiseksi epäillyt maamassat vaihdettiin kaivuutyön yhtey-
dessä uuteen puhtaaseen maahan." /38/ 

 
Onnettomuusraporttien/ -selostusten tarkat tiedot ovat tärkeitä esimerkiksi, jos onnettomuusalu-
eella tehdään kiinteistökauppoja. Niiden perusteella voidaan osoittaa mitä on tehty ja että maa-
perä on käsitelty asianmukaisesti puhtaaksi onnettomuuden jäljiltä. Tämä liittyy ympäristönsuo-
jelulain 104§:ään selontekovelvollisuuteen pilaantuneesta alueesta: "Maa-alueen luovuttajan tai 
vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella har-
joitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjave-
den pilaantumista." /4, 104§/. Käytännössä öljyonnettomuusalue on tutkimattomana ja ilman 
kunnostusta alue, josta tulee ilmoittaa kaupanteon ja vuokrauksen yhteydessä uudelle omista-
jalle tai haltijalle. (16) 
 
Alueellisen pelastuslaitoksen tulee lähettää, paperilla tai sähköisesti, edellisen vuoden aikana 
tapahtuneiden öljyvahinkojen onnettomuusselosteet alueelliseen ympäristökeskukseen vuosi-
raporttien (kustannusilmoituksen ja vahinkojen tilastoimislomakkeen) yhteydessä seuraavan 
vuoden tammikuun loppuun mennessä. (17) 
 
Pelastusviranomaisten toimien jälkeen tapahtuneista jälkisaneeraustoimista tulee raportoida 
ympäristöviranomaisille. Raportoinnin hoitaa jälkisaneeraustoimet toteuttanut taho, esimerkiksi 
konsultti tai kunta. Raporttien tulisi olla tasoltaan pilaantuneiden maiden puhdistusraporttien 
tasoisia eli niistä tulisi käydä ilmi mm. öljyisten maamassojen määrät ja sijoituspaikat sekä saa-
vutettu lopputulos. Alueellinen ympäristökeskus antaa loppuraportista hyväksymiskirjeen. Mikäli 
suoritettuihin puhdistustoimiin on vaadittu ilmoitus- tai lupa, antaa ympäristökeskus tarvittavat 
päätökset/lausunnot. (20, 21) 
 
Alueelliset ympäristökeskukset merkitsevät onnettomuusselosteista ja muista puhdistustoimiin 
liittyvistä raporteista saadut öljyvahinkotiedot omiin rekistereihinsä. (18) 
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7 Pohdinta 
 
Työ tehtiin Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen alueellisille ympäristökeskuksille. 
Työn tavoitteena oli kerätä alueelliset öljyvahinkorekisterit, joiden pohjalta voidaan valittiin va n-
hoista öljyvahingoista tärkeimmät kohteet, joita olisi syytä tutkia. Lisäksi työssä luotiin toiminta-
malli uusien öljyvahinkojen varalle. Toimintamallin on tarkoitus yhtenäistää toimintatavat öljyva-
hinkojen hoitamisessa aluekeskusten alueilla. 
 
Työn tuomia hyötyjä toimeksiantajina toimineille alueellisille ympäristökeskuksille ovat tiedot 
vanhoista öljyvahinkokohteista rekisterien muodossa sekä tutkimussuunnitelma,  jonka avulla 
voidaan kohdistaa tutkimuksia tärkeimpiin vanhoihin vahinkokohteisiin. Suurin hyöty on kuiten-
kin uuden toimintamallin käyttöönottamisen myötä tuleva yhtenäinen käytäntö vahinkojen hoi-
tamisessa ja sitä kautta tuleva varmuus onnettomuuskohteiden maaperän puhtaudesta. 
 
Öljyntorjuntalainsäädäntö on parhaillaan muutoksen alaisena. Säädösten yhdenmukaistaminen 
on tarpeen pelastustoimessa vuoden 2004 alussa tapahtuneiden muutosten takia. Pelastustoi-
men uudelleen järjestäytymisen myötä on vuoden 2004 alussa esiintynyt ongelmia siirryttäessä 
ensitoimista jälkitorjuntaan, jolloin toimien olisi näissä tapauksissa tullut siirtyä katkoksetta alu-
eellisen pelastustoimen öljyntorjuntayksiköltä alueellisen pelastustoimen paikallisen yksikön 
toteutettavaksi. Tulevan lainsäädännön tulisi selkeyttää osaltaan öljyntorjunnan puhdistustoimi-
en vastuiden ja toimien jakoa. 
 
Vanhoihin öljyvahinkokohteisiin on aikaisemmin kiinnitetty liian vähän huomiota, kun vertaa 
esimerkiksi aluekeskuksissa olvien pilaantuneiden maiden (PIMA) rekisterien kohteisiin. PIMA-
rekisteriä on kerätty jo toistakymmentä vuotta, ja monesti aluekeskuksilla on näistä kohteista 
valmiit tutkimus- ja kunnostussuunnitelmat, kun taas öljyvahinkotietoja on alettu keräämään 
vasta viime aikoina. Tulevaisuudessa tulee aluekeskusten kiinnittää huomiota PIMA-
tutkimusrahoja suunnatessaan myös öljyvahinkoalueiden tutkimiseen.   
 
Öljyonnettomuuksien aiheuttamaan maaperän ja pohjavesien pilaantumisriskiin vaikuttaa oleel-
lisesti vahinkotapauksessa maahan päässeen aineen sekä maaperän ominaisuudet. Nämä 
ominaisuudet vaikuttavat myös torjuntatoimenpiteiden kiireellisyyteen, sillä tietyt aineet voivat 
olosuhteista riippuen kulkeutua pohjaveteen saakka hyvinkin nopeasti, kun taas toisissa maape-
räolosuhteissa samakin aine voi aiheuttaa pienemmän riskin. Nämä seikat on otettava huomi-
oon myös aluetta kunnostettaessa. Aineiden ominaisuuksilla ja vahinkopaikan sijainnilla on 
oleellinen merkitys myös tapausten ympäristö- ja terveysriskiin. Asutuksen ja pohjavesialueen 
läheisyys kiireellistävät ainakin teoriassa vahingon jälkisaneeraustoimia.   
 
Öljyvahinkojen torjunnassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti ensitoimien tärkeyteen. Nopeasti 
ja asianmukaisesti tehtyjen ensitoimien avulla voidaan välttää vahingon tarpeeton leviäminen 
sekä pitää vahingosta aiheutuvat kustannukset alhaisempina. 
 
Rekisteriä kerättäessä ja tutkimussuunnitelmaa tehtäessä huomattiin, että vanhoja öljyvahinko-
kohteita on paljon ja isompia yli 100 litran vahinkoalueita on satoja. Näistä syistä olisi tarpeen 
selvittää nyt tutkimuskohteiksi valittujen alueiden maaperän tila mahdollisimman nopeasti. Jos 
kyseisiltä alueilta löytyy huomattavan paljon öljyjen pilaamaa maaperää/pohjavettä, tulisi jatkos-
sa tutkimuksia kohdentaa myös listan ulkopuolelle jääneisiin kohteisiin. On tärkeää niin uusien 
kuin vanhojenkin vahinkojen osalta muistaa, että pohjaveteen päässyt öljy on merkittävä riski 
pohjavesille. 
 
Vanhojen öljyvahinkokohteiden priorisointi on hankalaa, koska kohteita on paljon ja niistä onnet-
tomuusselostuksiin merkityt tiedot ovat puutteellisia. Esimerkiksi puhdistustoimista ja kohteen 
tarkasta sijainnista ei monesti ole mitään tietoja, joten tutkimustarpeen ja paikan määrittäminen 
on vaikeaa. Priorisoinnin tarkentamiseksi voidaan kohteista etsiä lisätietoja, mutta tietojen ke-
rääminen ja kartalle laittaminen lähemmäs 2000 kohteen / aluekeskus kohdalta on hidasta. 
Kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten taloudellisten- sekä henkilöresurssien rajallisuuden 
takia tarkempi priorisointi on myös hankalasti toteutettavi ssa. 
 
Uuden toimintamallin käyttöönotto vaatii eri viranomaisilta yhteistyötä. Mallin mukaisiin toimiin 
on sitouduttava niin pelastustoimen öljyntorjuntaviranomaisten kuin kunnan ja alueellisten ym-
päristöviranomaistenkin. Tietoa toimintamallista voisi jakaa ja viranomaisyhteistyötä kehittää 
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mm. pitämällä aiheesta koulutustilaisuuksia. Lisäksi alueellisten ympäristökeskusten öljyvahin-
kovastaavien henkilökohtaiset kuntakäynnit voisivat olla hyvä tie projektista ja sen tavoitteista 
tiedottamiseen. 
 
Pitkällä aikavälillä olisi parasta, jos Suomessa olisi yhtenäinen käytäntö uusien öljyvahinkotapa-
uksien hoitamisessa. Vanhojen kohteiden osalta olisi kaikissa aluekeskuksissa oltava rekisterit 
sekä tarpeelliset tutkimukset vanhoista mahdollisesti maaperää/pohjavesiä pilaavista kohteista. 
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Liite 3.  Tutkittaviksi valitut kohteet  Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus-
ten alueilla. 

 

Kohdenro. vuosi kohteen nimi määrä (L) kemikaalin laatu kunta et pva
491-382 1994 Mikkelin betoni 100-200 Raskas polttoöljy Mikkeli 0
491-032 1980 Mikkelin betoni 1500 Raskas polttoöljy Mikkeli 0
184-001 1975 Hiidenlampi soramonttu 3500 Moottorinpolttoöljy Jäppilä 0
171-060 1994 Järvikylän kartano 2200 Kevyt polttoöljy Joroinen 0
491-184 1987 Tutkijantie, ammattikurssikeskus 2000 Kevyt polttoöljy Mikkeli 0
171-071 1998 Syvänsi, soramonttu 1000 Polttoöljy Joroinen 0
491-412 1995 Mikkelin keskuspesula 200 Raskas polttoöljy Mikkeli 0
594-054 2000 Hietatie, Metko Oy 200 Polttoöljy Pieksämäen mlk 0
184-023 1999 Syvänsi vedenpumppaamo Jäppilä 0
937-005 2002 Teollisuustie Polttoöljy Virtasalmi 0
090-016 1983 Karjarinteen asuntoalue tuhansia litroja Kevyt polttoöljy Heinävesi ei tietoa
592-005 1977 VR:n ratapiha junatoimiston luona 80000-100000 Bensiini 99 Pieksämäki ei tietoa
593-085 1988 VR:n öljyvarasto säiliö 20 35436 Dieselöljy Pieksämäki ei tietoa
593-109 1991 Rautatiealue tontti 14:73 25000 Dieselpolttoöljy Pieksämäki ei tietoa
491-636 1976 Hietanen ratapiha 30000 Polttoöljy Mikkeli (ent.mlk) ei tietoa

090-003 1979 Valtatie 23 16563
Bensiini, Kaasuöljy 

ja K-pö
Heinävesi ei tietoa

507-023 1988 Lintulanristeys 10000 Lyijytön bensiini Mäntyharju ei tietoa
491-003 1975 Mikkelin läänin vankila 9000 Kevyt polttoöljy Mikkeli ei tietoa
491-059 1981 Tokeron ylikäytävä-Mikkelin ratapiha 7000 Kevyt polttoöljy Mikkeli ei tietoa
178-003 1978 Kuosmalan koulu 6000 Kevyt polttoöljy Juva ei tietoa
171-020 1983 Joroisten tiemestaripiirin päätukikohta 5000 Kaasuöljy Joroinen ei tietoa
594-021 1983 Savon kehitysvammapiirin kuntainliitto, putsari 5000-6000 Raskas polttoöljy Pieksämäen mlk ei tietoa

ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS

 
 
 
 
 

kohdenro. vuosi kohteen nimi määrä (L) kemikaalin laatu kunta et_pva 
183-013 1979 Tauno Toivosen konehalli 3000 Polttoöljy I Jämsänkoski 0 
183-022 1984 Lehmisuo 225 kg Muuntajaöljy Jämsänkoski 0 
410-066 1985 Laukaan Autohuoltamo, Esso 500-1000 Bensiini Laukaa 0 
892-010 1992 Keskisuomen Betoni Oy satoja Kevyt polttoöljy Uurainen 0 
410-046 1992 Pedonmäki 1 m3 Polttoöljy Laukaa 0 
183-054 1995 Ekokem Oy 600 Jäteöljy Jämsänkoski 0 
183-060 1996 Hiekkapuhallusyhtymä Oy 200 Polttoöljy Jämsänkoski 0 
226-027 1997 Humppi 250 Kevyt polttoöljy Karstula 0 
183-068 1998 Ekokem Oy 2000 Muuntajaöljy Jämsänkoski 0 
183-072 1998 Rekitie 10 200 Dieselöljy Jämsänkoski 0 
077-054 2002 SOK Keskimaa 5600 Bensiini 95E Hankasalmi 0 
180-118 1996 Vaajakosken lämpökeskus 8500 Raskas polttoöljy Jyväskylän mlk ei 
183-064 1996 Kauppakuja 3 8000 Polttoöljy Jämsänkoski ei 
182-054 1995 Yhtyneet paperitehtaat Oy, Kaipola 4000 m3 Raskas polttoöljy Jämsä ei tietoa 
182-014 1980 Yhtyneet paperitehtaat Oy, vanha  

kattilalaitos.  
23000 Raskas polttoöljy Jämsänkoski ei tietoa 

182-015 1981 Yhtyneet paperitehtaat Oy, Puutavaran  
varastointialue 

13000 Raskas polttoöljy Jämsänkoski ei tietoa 

183-031 
1987 Yhtyneet paperitehtaat, voimalaitos.  

ALUEELLA LISÄKSI KYMMENIÄ MUITA  
VAHINKOJA! 

5000 Raskaspolttoöljy Jämsänkoski ei tietoa 

179-025 1981 Keskussairaalantie / 4-tie 12000 Raskas polttoöljy Jyväskylä ei tietoa 
216-099 1983 Aluelämpölaitos 6700 Raskaspolttoöljy Kannonkoski ei tietoa 
992-014 1986 Valio 6000 Raskas polttoöljy Äänekoski ei tietoa 
931-012 1988 Rytylänsuora 5300 Vedensekaista öljyä Viitasaari ei tietoa 
291-009 1988 Kukkulan puutarha 4000-5000 Kevyt polttoöljy Kuhmoinen ei tietoa 
992-084 1999 4-tie Kalaniemi n. 8 t Öljyjäte Äänekoski ei tietoa 

KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
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kohdenro. vuosi kohteen nimi määrä ( L ) kemikaalin laatu kunta et pva

317 1981 Enso Gutzeit, Kaukopään tehtaat 1000 t RASKAS POLTTOÖLJY IMATRA 0

239 1988 Lahdentie, Tillokangas 10000 ÖLJY IITTI 0

646 1978 Ratapiha, Laskumäki 47000 DIESEL KOUVOLA 0

666 1986 Kymenlaakson osuusmeijeri 17000 RASKAS POLTTOÖLJY KOUVOLA 0

455 1986 Rauhan risteys 9000 KEVYT POLTTOÖLJY JOUTSENO 0

1023 1993 6-Tien ja Kaitjärventien risteys 8000
BENSIINI JA KEVYT 

POLTTOÖLJY LUUMÄKI 0

77 1993 Korvenkylän koulu 5000 KEVYT POLTTOÖLJY ANJALANKOSKI 0

460 1988 Säiliöauton ja kuorma-auton yhteentörmäys 5000 BENSIINI JOUTSENO 0

117 1977 Perusyhtymän Tiilitehdas, Vilppula 4000 KEVYT POLTTOÖLJY ELIMÄKI 0

715 1979 Voikkaan Apteekki 4000 KEVYT POLTTOÖLJY KUUSANKOSKI 0

25 1979 Sippolan Kirkko 3500 KEVYT POLTTOÖLJY ANJALANKOSKI 0

653 1980 Seurakuntakeskuksen Nuorisotalo, Marjoniementie 3000 KEVYT POLTTOÖLJY KOUVOLA 0

1028 1995 Kahden rekan kolari 3000 KEVYT POLTTOÖLJY LUUMÄKI 0

458 1987 Liikenneonnettomuus 2500 BENSIINI JOUTSENO 0
1545 2002 Lekan Betoni 2000 KAASUÖLJY JOUTSENO 0

633 1972 Kouvolan ratapiha 5000 KEVYT POLTTOÖLJY KOUVOLA  

1029 1996 6-Tie Ansarin kohdalla 2100 KEVYT POLTTOÖLJY LUUMÄKI 0

1294 1995 Klamilankoulu 2000 KEVYT POLTTOÖLJY VIROLAHTI 0

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
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VALTAKUNNALLINEN HÄTÄNUMERO 112 
 
 
 
 
PROJEKTIN ALUEIDEN HÄTÄKESKUKSET 
 
KAAKKOIS-SUOMEN HÄTÄKESKUS  
PL 112, 45101 Kouvola 
Vaihde: 05 - 886 1800 
Faksi: 05 - 886 1823 
 
 
KESKI-SUOMEN HÄTÄKESKUS  
PL 47, 40101 Jyväskylä 
Vaihde: 014 - 331 9611 
Faksi: 014 - 331 9621 
 
 
ETELÄ-SAVON HÄTÄKESKUS  
PL 124, 50100 Mikkeli 
Vaihde: 015 - 354 7500 
Faksi: 015 - 354 7503 
 
 
 
 
HUOM! Muutokset tietoihin mahdollisia. Tiedot lisätty 24.5.2004 
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PELASTUSTOIMEN ALUEET 

(YLEINEN HÄTÄNUMERO 112) 
 
 
 
 
 
Projektin alueen yht.tiedot (kartta): 
 
 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos (9) 
PL 168, 53101 Lappeenranta 
puh: 020 - 496 7000 (vaihde) 
 
 
Kymenlaakson pelastuslaitos (8) 
Takojantie 4, 48230 Kotka 
puh: 05 - 231 61 (vaihde) 
 
 
Etelä-Savon Pelastuslaitos (10) 
Jääkärinkatu 16, 50130 Mikkeli 
puh: 015 -1941 (vaihde) 
 
 
Keski-Suomen Pelastuslaitos (11) 
Palokunnankatu 1, 40700 Jyväskylä 
puh: 014 - 3329600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOM! Muutokset tietoihin mahdollisia. Tiedot lisätty 24.5.2004 
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LAITOKSIA JOILLA LUPA KÄSITELLÄ / VASTAANOTTAA PILAANTUNEIKSI LUOKITELTUJA MAITA 
 
Etelä-Savo 
 
Mikkeli,  Metsä-Sairila , Metsä-Sairilantie 18, 50100 
  Puh. 015-173828 
 
Savonlinna,  Nousiala, Nousialantie 11, 57230 
  Puh. 015-557163, 050-5770302 
 
Savonlinna,  Kaakolampi, PL 93, 57101 
  Puh. 015-5711 
 
Kangasniemi,  Pylvänälä, Otto Mannisentie 2, 51200 
  Puh. 015-78011 
 
Mäntyharju,  Särkimäki, Kunta PL 37 52701 
  Puh.  015-770111 
 
 
Keski-Suomi 
 
Jyväskylä,  Mustankorkean jäteasema PL 22, 40500 
  Puh. 014-623 5608 
 
Jämsä,  Metsä-Kivelä, Seppolantie 10, 42100 
  Puh. 014-7172238 
 
Saarijärvi,  Sammakkokangas, Kannonkoskentie 1138,  43101 
  Puh. 040-0470239 
 
Pihtipudas,  Kunnan kaatopaikka, Haapasuo 
  Puh. 014-562 149 
 
Keuruu,  Talvisalon kaatopaikka, Lammasahontie 363, 42700 
  Puh. 014-7517111 
 
 
Kaakkois-Suomi 
 
Anjalankoski,  Kymenlaakson jäte Oy/ Ekokem Oy, Ekokaari 50 ja 33 
  Puh. 010-7551800 
 
Joutseno,  Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Hulkonmäentie 130, 54190 
  Puh. 05-6687851 
 
 
 
Huom! Muutokset tietoihin mahdollisia. Tiedot lisätty 4.6.2004. 
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NESTEMÄISIÄ ÖLJYISIÄ JÄTTEITÄ KULJETTAVIA YRITYKSIÄ PROJEKTIN ALUEELLA 
 
 
 
ETELÄ-SAVO 
 
Ekokem Oy Ab:n valtakunnallinen öljyjätehuoltopalvelu 
Itä-Suomen alue, valtuutettuna keräilijänä Lassila & Tikanoja 
puh. 010 7551 579  
 
Lassila & Tikanoja 
Valtakunnallinen päivystysnumero (24 h), 010 636 2000 
Toimipaikkoja: Mikkeli, Savonlinna, Mäntyharju 
 
RL-Huolinta Oy 
puh. 015 366 533 
Toimipaikka: Mikkeli 
 
Imupalvelu Luukkainen Ky 
puh. 015 258 181 
Toimipaikka: Savonlinna 
 
 
KAAKKOIS-SUOMI 
 
Ekokem Oy Ab:n valtakunnallinen öljyjätehuoltopalvelu 
Kymin alue, valtuutettuna keräilijänä Ekokem Oy Ab 
puh. 010 7551 574 
 
Lassila & Tikanoja 
Valtakunnallinen päivystysnumero (24 h), 010 636 2000 
Toimipaikkoja: Kotka, Lappeenranta, Joutseno, Kouvola 
 
KPT Oy/ Kaakon Teollisuuspalvelu Oy 
puh. 05 680 4400 
Toimipaikka: Imatra 
 
 
KESKI-SUOMI 
 
Ekokem Oy Ab:n valtakunnallinen öljyjätehuoltopalvelu 
Keski-Suomen alue, valtuutettuna keräilijänä Kuljetus Ventola Oy 
puh. 010 7551 577 
 
Lassila & Tikanoja 
Valtakunnallinen päivystysnumero (24 h), 010 636 2000 
Toimipaikkoja: Jyväskylä 
 
Keski-Suomen Ympäristöhuolto Saarikko Oy 
Päivystys (24h), 040 530 6887 
Toimipaikka: Korpilahti (Halli), Muurame (Toimisto) 
 
 
 
Huom! Muutokset tietoihin mahdollisia. Tiedot lisätty 3.6.2004. 
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ONGELMAJÄTTEEN KÄSITTELYPAIKKOJA    
 
 
 
KUNTA NIMI  OSOITE   PUHELIN 
 
Anjalankoski Ekokem-Palvelu Oy Ekokaari 33, 46860  010 - 7551800 
 
Joutseno Etelä-Karjalan jätehuolto Oy Hulkonmäentie 130, 54190  05 - 6687851 
 
Riihimäki Ekokem-Palvelu Oy Kuulojankatu 1  010 - 7551000 
 
Lohja Lempola   
 
Leppävirta Riikinneva  Riikinnevantie 153, 78200  017 - 558 1307 
 
Outokumpu Jyrinmäki  PL 47   013 - 559332 
 
Oulu Rusko  Ruskonniityntie 10  08-5584 3970 
 
Tornio uusi Riukkajänkä  Suensaarenkatu 4, 95400  0400181456 
 
Ilmajoki Laskumäki  Laskumäen jätehuoltokeskus  06 - 4214 900 
 
 
 
 
 
Huom! Muutokset tietoihin mahdollisia. Tiedot lisätty 24.5.2004. 
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I
ÖLJYVAHINKO

II
ILMOITTAMINEN

- Hätäkeskus
- Pelastustoimi

III
VAHINGON TORJUNTA

- Alkutorjunta, pelastustoimi
- Jälkitorjunta

- Jätteen sijoittaminen

IV
RAPORTOINTI

-PRONTO,  pelastustoimi
- Konsultit,

- Kunnat
-Rekisteröinti aluekeskuksessa

- Suomen Ympäristökeskus
-Kunnan ympäristötoimi

-Alueellinen ympäristökeskus

-Vakuutusyhtiö
- Poliisi

- Jätehuolto
- Alueen omistaja

- Konsultti
- Tukes

ASIANTUNTIJA-APU
-Kunnan ympäristöviran haltijat
- Alueellinen ympäristökeskus

TOIMINTAMALLI ÖLJYVAHINKOJEN VARALLE
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LIITE 7/2. toimintamalli öljyvahinkojen varalle. 

Useita mahdollisia suorittajia

HUOM ! Tarkemmat selvitykset tehtävistä löytyvät julkaisusta numeroviittauksen avulla.

Tehtävän suorittava taho (värikoodi):

Alueellinen pelastustoimi
Kunnan ympäristötoimi
Alueellinen ympäristökeskus

6. ilmoitus

1. 
ÖLJYVAHINKO

3. 
HÄTÄKESKUS

5. ALUEELLISEN 
PELASTUSLAITOKSEN 
ÖLJYNTORJUNTA 
VIRANOMAINEN

7. ARVIO ÖLJY-
VAHINGOSTA

Vähäinen,
 ei pohjavesialue

Päästö ympäris-
töön ja/tai vahinko
pohjavesialueella

8. PELATUSLAITOKSEN 
TORJUNTATOIMET

KUNNAN 
YMPÄRISTÖTOIMI

ALUEELLINEN YMP.KESKUS
- Öljyntorjuntateht. vastuuhenk.

14. JÄLKITORJUNTA

20. RAPORTOINTI 
JÄLKITORJUNNASTA/
PUHDISTUKSESTA
ALUEKESKUKSEEN

16. RAPORTOINTI (PRONTO)

17. ONNET.SELOSTEET 
VUOSITTAIN
ALUEKESKUKSIIN

18. ÖLJYVAHINKOREK. PÄIVITYS

VAKUUTUSYHTIÖ, 
POLIISI,
ALUEEN OMISTAJA, 
MUU ASIANOSAINEN

2. ilmoitus 4. ilmoitus

12. asiantuntijana 
toimiminen ja tarvittaessa 
paikanpäälle meno kohtien 
8 ja 14 tehtävissä

13. vastuun 
siirto
torjunnan 
johtajan 
toimesta

15. Torjuntajätteet 
suunnitelmien mukaisiin 
käsittelypaikkoihin

TUKES

2. ilmoitus tarvittaessa
kirjallisesti

(tekee kuljetuksen suorittaja)
9. ilmoitus
molemmille

TERVEYSTARKASTAJA

10. ilmoitus 
tarvittaessa

Pima-ilmoitus/-lupa
SYKE

tarvittaessa
19. tarvittaessa

21. PÄÄTÖS
(HYVÄKSYMISKIRJE 

TAI LAUSUNTO)

11. ilmoitus tarvittaessa
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ALUEELLA TOIMIVIA YMPÄRISTÖKONSULTTEJA: 
 
ETELÄ-SAVO 
 
Ramboll Finland Oy 
Porrassalmenkatu 1, 50100 Mikkeli 
Öljyvahinkojen yhteyshenkilö: 
Reijo Turkki 
puh. 020 755 7370  
reijo.turkki@ramboll.fi 
 
KESKI-SUOMI 
 
Ramboll Finland Oy 
Sepänkatu 14 C, 40720 Jyväskylä 
Öljyvahinkojen yhteyshenkilö: 
Eero Parkkola 
puh. 0400742271 
eero.parkkola@ramboll.fi 
 
Suomen IP-Tekniikka Oy 
Kirrintie 11 A, 40270 Palokka 
Öljyvahinkojen yhteyshenkilöt:  
Janne Huttunen/Jani Burman 
puh. 014-3373500, 
etunimi.sukunimi@sipt.fi 
 
 
KAAKKOIS-SUOMI 
 
Ramboll Finland Oy 
Hallituskatu 7 A, 45100 Kouvola 
Öljyvahinkojen yhteyshenkilö: 
Leea Fraktman 
puh. 0207557280 
leea.fraktman@ramboll.fi 
 
 
VALTAKUNNALLISIA YMPÄRISTÖKONSULTTEJA: 
 
Golder Associates Oy 
Ruosilankuja 3 E, 00390 Helsinki 
Puh: (09) 5617 210 
Faksi: (09) 5617 2120 
Sähköposti: info@golder.fi 
 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Terveystie 2, 15870 Hollola 
Puh: (03) 52351 
Faksi: (03) 5235252 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ristola.com 
 
Maa ja Vesi Oy 
Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa 
Puh: (09) 682 661 
Faksi: (09) 682 6600 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@poyry.fi 
 
Suunnittelukeskus oy 
Opastinsilta 6, 00520 Helsinki 
Puh: (09) 156 41 
Faksi: (09) 145 150 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@suunnittelukeskus.fi 
 
 
HUOM! Muutokset tietoihin mahdollisia. Tiedot lisätty 26.5.2004 
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TUKESin onnettomuusilmoituslomake; kemikaalit, painelaitteet, kaasut, räjähteet ja kaivokset 
 

Lomakkeen täyttäjä:        Pvm.       
 

Tapahtuma:       
Tapahtuman pvm:       Klo:           
Yritys:       
Osoite:       Kunta:       
 

 Tiedot ovat julkisia 
 Sisältää luottamuksellisia tietoja, mitä?       

 
 
 
Tapahtuman kuvaus/vaaratilanteesta (tutkija/tutkijaryhmä voi siirtyä sivulle 2)   

      
Onnettomuuden/vaaratilanteet syy 

      
Ohjeita vastaavien tapausten ehkäisemiseksi 
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Valitse vain yksi vaihtoehto kustakin ryhmästä! 
PÄÄRYHMÄ    

 Painelaitteet 
 Aerosolit 
 Kemikaalit 
 Räjähteet 
 Ilotulitteet, omatekoiset pommit 
 Maakaasu 
 Nestekaasu 
 Vaarallisten aineiden kuljetus 
 Kuljetettavat painelaitteet 
 Kaivokset 
 Sähkölaitteet ja -laitteistot 
 Hissit 
 Muut 

VALVONTALUOKKA 
 TUKESin valvottava 
 toimialaan kuuluva 
 toimialan ulkopuolinen 

 
VALVONTAKOHDE 

 TS-laitos 
 MAPP-laitos 
 Lupalaitos 

TUTKINTALUOKKA 
 TL1 
 TL2 
 TL3 
 TL4 
 TL5 (vaaratilanne 
valvontakohteessa) 

 TL6 (vaaratilanne toimialalla) 
 TL7 (toimialan ulkopuolinen 
onnettomuus) 

 TL8 (toimialan ulkopuolinen 
vaaratilanne) 

 

 

 
Valitse vain yksi vaihtoehto kustakin ryhmästä! 
 

ONNETTOMUUSTYYPPI   
Tapaturma 

 työtapaturma 
 muu tapaturma, kotitapaturma 

Räjähdys 
 painelaiteräjähdys 
 bleve 
 karkausreaktion aiheuttama räjähdys (ekso-
terminen) 

 sisätilaräjähdys (kaasu tai höyry) 
 pölyräjähdys 
 aineen räjähdysmäisestä hajoamisesta ai-
heutunut räjähdys 

 kaasupilviräjähdys (räjähdys ulkotilassa) 
 tulipesäräjähdys 
 sulavesiräjähdys 
 räjähdystarvikeräjähdys 
 muu räjähdys 

Tulipalo 
 prosessilaitteen tulipalo 
 lammikkopalo 
 pistoliekkipalo 
 humahdus (räjähdysmäinen palo) 
 ylikiehuminen (boil-over) 
 muu tulipalo 

Vuoto tai päästö 
 kaasuvuoto 
 nestevuoto 
 kiinteän aineen päästö 
 myrkyllisiä palamistuotteita sisään 
 hapen syrjäytyminen 
 muu vuoto tai päästö 

Laitevauriot 
 laitevaurio 

Muu onnettomuus 
 muu onnettomuus 

Liikenneonnettomuus 
 liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa 
sattunut onnettomuus 

 
 

ONNETTOMUUSPAIKKA    
Kotitalous 

 vakituisena asuntoa käytetty asunto  
  piha-alueineen 

 kesämökki, asuntovaunu tai leirintäalue 
  (myös piha-alueet) 

 kotitalous tai vastaava, mutta kohteesta ei 
ole tarkempaa tietoa 

 Liike- tai toimisto- tai muu julkinen tila 
 Liikenneympäristö 
 Rakennustyömaa tai muu väliaik. rakennelma 

Teollisuuslaitos 
 metallurginen teollisuus 
 rakennusaine-, tarvikeaineteollisuus 
 petrokemia ja öljynjalostus 
 kumi- ja muovituotteiden valmistus 
 kemikaalien valmistus tai lääketehtaat 
 raskas konepajateollisuus, muu konepaja tai 
telakka 

 puunjalostus, kartonki- tai lastulevytehdas 
 huonekaluteollisuus, saha- tai  

 puutavarateollisuus 
 liima- / väritehdas 
 teknokemian tehdas 
 pintakäsittelylaitos  
 elektroniikka- / sähköteollisuus  
 kirjapaino  
 räjähde- tai ampumatarviketehdas 
 voimalaitos, lämpökeskus 
 ongelmajätteen käsittelylaitos 
 tutkimuslaitos / laboratorio 
 kyllästyslaitos 
 elintarviketeollisuuslaitos 
(meijerit, teurastamot, yms.) 

 muu teollisuuslaitos 
Varastopaikka/ -alue 

 säiliövarasto 
 kappaletavaravarasto 
 jakeluasema 
 muu varastopaikka/-alue 

 Kaivos  
 Muu 
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Valitse vain yksi vaihtoehto kustakin ryhmästä! 
 

LAITERYHMÄ     
 Ei laiteryhmää 
 Ajoneuvo 
 Hissi 

Kattilalaitos 
 höyrykattila 
 vesikattila 
 kattilalaitoksen muu laitekokonaisuus  

 tai laite 
 Putkisto 
 Nestekaasun käyttölaitteisto 
 Kylmälaitteisto 

Prosessilaitteisto 
  keitin 
  kolonni, haihdutin 
  lämmönvaihdin  
  prosessiuuni 
  reaktori 

 muu prosessilaitteisto 
 Räjähdeteollisuuden laite 

Kuljetettavat säiliöt, kuljetettavat painelaitteet 
  paineeton kuljetettava säiliö 
  paineellinen kuljettava säiliö 
  kontti 
Säiliöt, kemikaalialtaat  

 paineeton kiinteä varastosäiliö 
 paineeton ei-kiinteät varastosäiliö 
 paineellinen (varasto)säiliö, muu painesäiliö 
 kalliosäiliö 
 kemikaaliallas 
 muut säiliö, ei voida yksilöidä 

Voimakoneet 
 moottori 
 kompressori 
 turbiini / generaattori 
 muu voimakone 

 Muu 

LAITE 
 Ei laitetta 
 Autoklaavi 
 Kaivosteollisuuden laite 
 Kuljetin 
 Pieni astia, tynnyri, kanisteri 

Polttoaineen käsittelylaite 
 kaasu- ja öljypoltin 
 kiinteän polttoaineen syöttölaite 
 muu polttoaineen käsittelylaite 

 Pumppu 
 Putki, letku 
 Suodatin, pesuri, sekoitin 

Valvonta-, ohjaus- ja säätölaite 
 prosessiautomaatiolaite ja -ohjelmat 
 mittalaite 
 paineensäädin 
 pinnankorkeuden säätölaite 
 muu valvonta-, ohjaus- tai säätölaite 

Varmistus- ja varolaite 
 kuiviinkiehuntasuoja 
 letku-/putkirikkoventtiili, liikavirtausventtiili 
 liekinvalvontalaite, takatulisuoja,  

  liekinestin 
 varoventtiili 
 alipaineventtiili 
 maadoituslaite 
 palovaroitin, kaasunhaistaja 
 räjähdysluukku tai kevennetty rakenne 
 muu varmistus- tai varolaite 

 Venttiili 
 Tiiviste 
 Laippa 
 Muu laite 
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Valitse vain yksi vaihtoehto kustakin ryhmästä! 

TOIMINTA     
Kuljetus, siirto 

 ajoneuvo- tai junakuljetus 
 kuljetinsiirto 
 purkaus- tai lastaustoiminta 
 hissi tai liukuportaat 
 muu kuljetus tai siirto 

Prosessi 
 panosprosessi 
 jatkuva prosessi 
 kemikaalin muu käsittely 
* pumppaus, kemikaalin siirto putkistossa 

esim. pumppaamalla 
* kemikaalin annostelua suuremmasta  

säiliöstä pienempään astiaan 
 energian tuotanto  

 (voimalaitos, lämpökeskus) 
 pintakäsittely, maalaustoiminta tai kyllästys 
 kylmälaitostoiminta 
 muu prosessi 

 Täyttötoiminta (pakkaus) 
* esim. paineilmapullojen täyttö 

 Varastointi (kemikaalien) 
 Julkistentilojen ja kotitalouksien energian tuo-
tanto/muu käyttö 

 Muu 

TYÖVAIHE 
 Työvaihe ei ole tiedossa 
 Normaali käyttö/tuotantoprosessi/työvaihe 
 Prosessin ylösajo, koneen käynnistys,  
koeistus 

 Prosessin alasajo, koneen pysäytys 
 Prosessihäiriö, häiriön poisto 
 Korjaus, huolto, asennus, muutostyö, pesu 

Lastaus, purku, astian täyttö, tyhjennys 
 täyttö (varastosäiliöstä tai prosessista 
säiliöajoneuvoon tai rautatievaunusäiliöön) 

 tyhjennys (säiliöajoneuvosta tai rautatie-
vaunu säiliöstä varastosäiliöön tai suoraan 
prosessiin 

 kemikaalin siirto säiliöstä säiliöön tai ajo-
neuvosta ajoneuvoon  

 astian / altaan täyttö tai tyhjennys 
 muu purkaus- tai lastaustoimenpide 

 Kuljetus, ajoneuvolla ajo 
 Viikonloppu, yö tms. työajan ulkopuolinen aika 
 Vapaa-aika 
 Muu 

 
Valitse vain yksi vaihtoehto kustakin ryhmästä! 
PAINELAITELUOKKA 

 ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelait-
teena 

 rekisteröitävä painelaite, määräaikais-
tarkastettava 

 rekisteröimätön painelaite, ei määräaikais-
tarkastettava  

 kaasupullo (ei rekisteröitävä, määräaikais-
tarkastettava) 

 paineellinen putkisto 
 aerosoli 

 
Rekisterinumero       
Käyttöönottopvm       
Edellinen tarkastuspäivä       
Tilavuus       m3 

Paine       bar 
Lämpötila (oC) Teho (MW)       

PAINELAITTEEN MATERIAALI 
 seostamattomat teräkset 
 normalisoidut teräkset 
 nuorrutusteräkset 
 kromiseostetut teräkset 
 nikkeliseostetut teräkset 
 ferriittiset tai martensiittiset ruostumattomat 
teräkset 

 austeniittiset teräkset 
 Duplex-teräkset 
 muut teräkset 
 alumiini 
 muovi 
 valurauta 
 kupari 
 titaani 
 muu rakenneaine 
 ei tiedossa 

Laitetyyppi /valmistusvuosi       
Valmistaja       
 
Valitse vain yksi vaihtoehto! 
AINERYHMÄ 

 aineella ei merkitystä 
 kaasut (myös paineilma) 
 palavat nesteet, liuotinaineet, alkoholit 
 hapot, emäkset 
 räjähdysaineet ja -tarvikkeet 
 vesi, vesihöyry 
 muut aineet, ainetta ei voida täsmentää 
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Valitse vain yksi vaihtoehto! 
EDELTÄVÄ TAPAHTUMA 

 ei edeltävää tapahtumaa 
 tulipalo 
 vuoto tai päästö 
 laitevaurio 
 kuiviinkiehuminen, ylikuumeneminen 
 kemialliset ja fysikaaliset prosessihäiriöt 
 materiaalivirtojen häiriöt 
 muu edeltävä tapahtuma, mikä       

 
 
Voit valita tarvittaessa useampia vaihtoehtoja (max 6 kustakin ryhmästä) 
TEKNISIÄ SYITÄ 
RAKENNEVIRHE 

 valmistusvirhe 
 viallinen rakenneaine 
 muu rakennevirhe 

MURTUMINEN 
 sitkeä murtuma 
 viruminen 
 väsyminen 
 haurasmurtuma 
 murtumamekanismi ei tiedossa 

KORROOSIO 
 yleinen syöpyminen 
 korroosioväsyminen 
 jännityskorroosio 

VARUSTELUVIRHE 
 turvallisuuslaitteen / -järjestelmän  

 puuttuminen 
 riittämätön / puutteellinen turvallisuus- 

 laite/-järjestelmä 
 muu varusteluvirhe 

TURVALLISUUS- , OHJAUSLAITTEIDEN TAI  
–JÄRJESTELMÄN  VIKAANTUMINEN  

 turvallisuuslaitteen / -järjestelmän  
 pettäminen (esim. varoventtiili, kuiviin-

kiehuntasuojan vikaantuminen) 
 valvonta-, mitta- tai säätölaitteen vikaan-
tuminen (esim. kattiloiden kuivakiehunta-
tapaukset, jos syynä pinnankorkeuden mitta-
laitteen vikaantuminen) 

 automaation vikaantuminen / automaatio-
virhe / ohjauksen pettäminen 

 LAITEVAURIO 
 VÄÄRÄ MATERIAALIVALINTA 
 KOMPONENTIN / KONEEN VIRHEELLINEN 
TOIMINTA 

 TUKKEUTUMINEN 
 ODOTTAMATON REAKTIO 
 MÄÄRÄYSTEN VASTAINEN LAITE TAI 
ASENNUS 

 MUU; mikä        
 

 Ei tiedossa, ei teknistä syytä 
 
 

SYTTYMISSYITÄ 
 ei syttymissyytä 
 tulitikku, tupakka, tupakansytytin 
 muu avotuli 
 sähkölaitteen kipinä/valokaari 
 staattinen sähkö 
 hitsauskipinä 
 muu kipinä 
 kitkalämpö, hankaus 
 itsesyttyminen 
 salama, auringonlämpö 
 isku 
 kemiallinen reaktio 
 epäselvä 
 kuuma pinta, korkea lämpötila 
 muu, mikä       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
YMPÄRISTÖ-/OLOSUHDETEKIJÖITÄ 

 ei tiedossa, ei ympäristö / olosuhdetekijöitä 
ULKOISET OLOSUHTEET 

 luonnon vaikutus (sää, lämpötila) 
 puutteet käyttöhyödykkeiden saannissa 
(esim. sähkö, höyry yms.) 

 toisen onnettomuuden dominovaikutus 
 lentävät esineet (erikoistapauksissa) 
 sabotaasi 

SISÄISET OLOSUHTEET 
 koneiden ja laitteiden käyttäjäepäystävällisyys 
 puutteet laitoksen kulun valvonnassa  
 siisteys/järjestys 
 muut vaaralliset olosuhteet 
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Voit valita tarvittaessa useampia vaihtoehtoja (max 6 kustakin ryhmästä) 
ORGANISATORISIA TEKIJÖITÄ 

 ei tiedossa 
MENETTELYTAVAT / TEKNISET JÄRJESTELYT 

 puutteet huollossa ja kunnossapidossa 
 puutteet testauksessa / tarkastuksessa 
 puutteet järjestelmien eristämisessä 
 puutteet asennuksessa 
 puutteelliset merkinnät (säiliöt, laitteistot ym.) 
 suunnittelu (laitteiston toimintaan / automaati-
oon kohdistuva muu tekninen suunnittelu) 

KOULUTUS JA OHJEISTUS 
 puutteelliset käyttö- ja työohjeet 
 puutteet koulutuksessa 
 puutteet perehdytyksessä 

VAARAN ARVIOINTI JA RISKIANALYYSIT 
 puutteet lähtötason riskiarvioinnissa 
 puutteellinen muutosriskiarviointi 

SEURAUSTEN RAJOITTAMINEN 
 puutteellinen toiminta / menettely  

  onnettomuustilanteessa 
 puutteelliset pelastusjärjestelmät 

JOHTAMINEN JA ASENTEET 
 puutteellinen turvallisuuskulttuuri 
 epäselvät vastuukysymykset 
 riittämätön/puutteellinen valvonta 
 puutteet tiedonkulussa 
 alimitoitetut resurssit (kiire, sairaslomat yms.) 
 määräysten laiminlyönti 

HENKILÖSYITÄ 
 Ei tiedossa, ei henkilösyytä 

Toimintovirhe, inhimillinen virhe 
 erehdys / vahinko, lipsahdus tai tilapäinen 
huomiointivirhe, huolimattomuus 

 uusi henkilö / vähäinen kokemus tehtävästä 
(tahaton)  

 Normaali, totuttu käytäntö 
 Ei voida täsmentää  

 Työntekijän sairaus, myrkytys, kuolema 
 Määräysten tai ohjeiden vastainen toiminta 
* tietoinen riskinotto 
* esim. ilotulitteiden ja omatekoisten pommien 

kanssa sattuneet  vahingot 
 Ilkivalta 

 
 
MUU SYY 

 ei tiedossa 
 muu, mikä        

 

 
     
SEURAUKSET 
Kuolleet       
Loukkaantuneet       (sairaalassa yli 24 h) 
 
Aineelliset vahingot (jos tiedossa tarkka summa) 
      €  
 
muussa tapauksessa valitse näistä 

 Ei tiedossa 
                  –  30 000 € 
      30 001 –   85 000 € 
      85 001 – 170 000 € 
    170 001 – 300 000 € 
    300 001 – 850 000 
    850 001 – 1 milj. € 
    yli 1 milj. € 

YMPÄRISTÖVAHINGOT 
 ei ympäristövahinkoa 
 vedenottamon tai pohjavesialueen  

 saastuminen 
 kemikaalia vesistöön   
 kemikaalia maaperään  
 kemikaalia maaperään ja ilmaan 
 kemikaalia maaperään ja vesistöön  
 kemikaalia ilmaan 
 kemikaalia viemäriverkostoon,  

 sadevesiviemäriin 
 ympäristövahingot eivät ole tiedossa 
 

 
Onnettomuudessa mukana olleet tai vuotaneet aineet  sekä niiden määrät ja luokitukset  
AINE luokitus määrä yks. yk-

numero 
cas-
numero 
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