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Yleistä

Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisten ja virka-apuviranomaisten tu-
lee alusjätelain 31 § (�89/2000) mukaisesti laatia alueellisen ympäristökeskuksen johdolla 
suunnitelma yhteistoiminnasta alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatyössä. Jäl-
jempänä näitä vahinkoja kutsutaan lyhyemmin myös ympäristövahingoiksi. Suunnitelman 
vahvistaa ympäristöministeriö.

Pohjanlahden alueen yhteistoimintasuunnitelma käsittää Länsi-Suomen, Pohjois-Poh-
janmaan ja Lapin ympäristökeskusten alueella olevan merialueen Kristiinankaupungin ja 
Tornion välillä. Suunnitelma korvaa entisen Merenkurkun ja Perämeren alueen alusöljyva-
hinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelman. 

suunnitelman esitysmuodot ja käyttötapoja

Suunnitelman uusin versio on tarkoitus pitää sen laatimisesta ja päivityksestä vas-
taavan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilla, joille suunnitelmaa tarvit-
taessa päivitetään ja josta se on tulostettavissa osina tai kokonaan. Suunnitelmaa 
koskevia muita yksityiskohtaisia tietoja on varastoitu “BORIS-käyttöliittymään”, joka 
on karttakäyttöliittymä ympäristövahinkojen torjuntaa varten ympäristöhallinnon 
paikkatietojärjestelmässä. Boriksessa olevista tiedoista keskeisimmät ovat karttoina 
suunnitelman liitteissä. Yhteys karttakäyttöliittymän kautta varsinaiseen paikkatie-
tojärjestelmään on ympäristöhallinnon yksiköillä. Boris on off-line versiona myös 
öljyntorjunta-aluksilla. Boriksen sisältämiä tietoja, sinne vahinkotilanteesta syötet-
tyjä tietoja ja erilaisten tietojen yhdistelmäkarttoja voidaan tulostaa sekä tallentaa 
kuvatiedostoina. 

suunnitelman tarkoitus ja perusteet

Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa torjuntatöiden nopea ja tehokas käyn-
nistäminen, loppuun saattaminen ja eri viranomaisten yhteistoiminta suunnitelma-
alueella silloin, kun alusjätelain 19 ja 27b §:ssä tarkoitettu alusöljy- tai aluskemikaa-
livahinko sattuu joko aavalla selällä tai vahinko ulottuu useamman pelastustoimen 
alueelle tai on muutoin niin suuri, ettei alueen pelastustoimi yksinään voi huolehtia 
torjuntatöistä.

Torjuntajärjestelyt perustuvat ensisijaisesti alueen pelastustoimen ja virka-apuviran-
omaisten yhteistoimintaan. Torjuntatöissä voidaan tarvittaessa turvautua myös alueen 
ulkopuolelta saatavaan apuun. Sen järjestämisestä samoin kuin mahdollisesta torjunta-
avun pyytämisestä ulkomaiden viranomaisilta tai avun antamisesta ulkomaille huolehtii 
Suomen ympäristökeskus (SYKE).
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1. Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaviranomaiset ja muu henkilöstö

1.1 torjuntaviranomaiset

Alusjätelain tarkoittamia öljyvahinkojen torjuntaviranomaisia ovat:

• SYKE sekä
• SYKE:n asettama torjuntatöiden johtaja
• alusöljyvahinkojen torjuntatöiden johtajana toimiva pelastustoiminnan johtaja
• alueellinen ympäristökeskus
• alueen pelastustoimen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa nimeämä 
 pelastusviranomainen

Aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisia ovat SYKE ja sen asettama torjuntatöiden 
johtaja sekä alueellinen ympäristökeskus.

SYKE:ssä on varallaolojärjestelmä, joka käsittää jatkuvan ympäristövahinkopäi-
vystyksen (liite 1). Päivystäjällä on valtuudet päättää tarvittaessa valtion henkilöstön 
ja alusten hälyttämisestä sekä kaluston käytöstä ja muista kiireellisistä valtion viran-
omaisia koskevista toimenpiteistä. SYKE asettaa tarvittaessa torjuntatöiden johtajan 
ja antaa asiantuntija-apua torjunnan järjestämiseksi. 

Alueelliset ympäristökeskukset voivat tarvittaessa osallistua alusöljy- ja aluskemikaa-
livahingon torjuntatyön järjestämiseen ja antaa kalustoapua. Rantojen puhdistustyössä 
tulevat lähinnä kysymykseen työnjohto- ja kartoitustehtävät. Ympäristökeskukset ovat 
nimenneet aluehallinnon ympäristövahinkojen torjunnan vastuuhenkilöt ja heidän sijai-
sensa (liite 2). 

Alueen pelastustoimen on alusjätelain 12 §:n mukaan alueellaan huolehdittava alusöl-
jyvahinkojen torjunnasta. Alueen pelastustoimella on sitä varten oltava alusöljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelma, jollei se paikallisiin oloihin nähden ole ilmeisen tarpeeton. Aluske-
mikaalivahingon torjunnassa alueen pelastustoimi on velvollinen antamaan pyydettäessä 
virka-apua aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaiselle. Jos vahingon torjuminen sitä 
vaatii, alueen pelastustoimen on ryhdyttävä pikaisesti torjuntavalmiutensa edellyttämiin 
toimiin jo ennen kuin pyyntö virka-avusta on tehty. 

Onnettomuuden alkuvaiheessa öljyvahingon torjunnasta huolehtii alueellinen pelastus-
toimi. Mikäli alueellisen pelastustoimen voimavarat eivät vahinkoalueen laajentuessa riitä, 
tai vaara uhkaa useiden alueen pelastustoimien aluetta, Suomen ympäristökeskus voi ottaa 
vastuulleen torjunnan suorittamisen ja asettaa torjuntatyön johtajan. Suurissa ja aavalla 
selällä sattuvissa öljyvahingoissa johtovastuu siirtyy myös Suomen ympäristökeskuksen 
määräämälle torjuntatöiden johtajalle (liite 3). Alueellinen pelastustoimi ja valtio antavat 
henkilö- ja kalustoresurssejaan torjuntatöiden johtajan käyttöön.

Kuntien eri viranomaiset ja laitokset osallistuvat tarvittaessa alusöljyvahinkojen torjun-
taan. Kysymykseen tulee lähinnä teknisen toimialan henkilökuntaa, jota käytetään ensisi-
jaisesti jälkitorjuntaan. 

Suunnitelma-alueen kunnat, pelastustoimen alueet ja ympäristökeskukset on esitetty 
kartalla (liite �). Rannikko jakaantuu viiteen pelastustoimen alueeseen ja siihen kuuluu 33 
rannikkokuntaa. Palo- ja pelastusviranomaisten yhteystiedot on esitetty liitteessä 5.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisilla on lain antamat valtuudet mää-
rätä mm. henkilöiden osallistumisesta ja kaluston käytöstä ympäristövahinkojen torjun-
tatehtäviin.
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1.2 Virka-apuviranomaiset 

Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnassa virka-apua antavia viranomaisia 
ovat alusjätelain mukaan: 

• rajavartiolaitos
• puolustusvoimat
• merenkulkulaitos
• merentutkimuslaitos
• poliisi
• lääninhallitus
• tiehallinto

Virka-apuviranomaisten yhteystiedot on esitetty liitteessä 6.
Suomen ympäristökeskuksella on yhteistoimintasopimukset rajavartiolaitoksen ja me-

rivoimien esikunnan sekä merenkulkulaitoksen kanssa.

1.3 satamien, laitosten ja telakoiden henkilöstö

Alusjätelain 1� §:ssä tarkoitettuja satamia, laitoksia ja telakoita yhteistoiminta-alueella 
ovat liitteessä 7 mainitut yksiköt. Näitä tietoja on Boriksessa. 

Tiedot liitteessä mainittujen yksiköiden hälytysyhteyksistä ja torjuntahenkilöstöstä ovat 
alueen pelastustoimen öljyvahinkojentorjuntasuunnitelmassa ja aluehälytyskeskuksen 
tiedostoissa.

1.4 Vapaaehtoiset

Suunnittelualueella toimii useita vapaaehtoista toimintaa harjoittavia meripelastus-
yhdistyksiä. Toimintaan kuuluu mm. merihätään joutuneiden ihmisten pelastaminen, 
konevikaisten pienalusten auttaminen ja tarvittaessa hinausavun antaminen.

Vapaaehtoisia voidaan käyttää myös rantojen puhdistustyössä ja mahdollisesti myös 
vahingoittuneiden eläinten pelastamisessa. Vapaaehtoinen rantojen puhdistustyö järjes-
tetään alueen pelastustoimien öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmissa esitetyllä tavalla 
torjuntatöiden johtajan toimesta. Vapaaehtoisista pelastuspalvelujärjestöistä on saatavissa 
henkilöstöapua. Yhteystiedot löytyvät liitteestä 17.
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2. Vahinkojen torjunta-alukset ja -kalusto

2.1 Valtio

Suomella on merialueella neljätoista varsinaista öljyntorjunta-alusta, joista kaksi on 
merivoimien, kolme rajavartiolaitoksen ja kahdeksan valtion varustamoliikelaitoksen 
hallussa. Lisäksi Ahvenanmaan maakuntahallituksella on yksi öljyntorjunta-alus (liite 
8). Suunnitelma-alueella olevista aluksista OILI IV on sijoitettuna Vaasaan ja LET-
TO Ouluun. Karttakuva aluksien sijainnista on myös Boriksessa. Kaikki alukset on 
varustettu öljynkeräyslaittein, joiden avulla alukset pystyvät itsenäisesti keräämään 
öljyä veden pinnalta liikkuen noin 1-2 solmun nopeudella. Lisäksi niissä on erilaisia 
siirrettäviä öljynkeräyslaitteita.

Rajavartiolaitoksen alukset Merikarhu, Uisko ja Tursas ovat varustettu merkittä-
vämmin myös merellisen kemikaalionnettomuuksien varalta.

Lisätietoja aluksista ja kalustosta on SYKE:n kotisivuilla. 

2.2 Alueen pelastustoimet

Alueen pelastustoimien materiaalinen valmius alusöljyvahinkojen torjuntaan pe-
rustuu öljyntorjuntaveneisiin, työlauttoihin, rannikko- ja meripuomeihin. Puomika-
luston ja yli 10 metriä pitkien öljyntorjuntaveneiden sijainti on esitetty liitteessä 9. 
Lisätietoja alueen pelastustoimien veneistä sekä valtion öljyntorjuntakaluston varas-
topaikoista on Boriksessa.

Aluskemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvia alueen pelastustoimien kemikaalisukel-
lusyksiköitä ja muuta kemikaalivahinkojen torjuntakalustoa on lueteltu liitteessä 10.

2.3 Laitokset ja yhtiöt

Nestemäisten öljy- ja kemikaalilastien keventämiseen soveltuvia aluksia ja kalustoa 
on varustamoilla, joista Suomessa merkittävin on Fortum Oil and Gas Oy. Vahin-
koalusten ja niiden lastien pelastamiseen soveltuvaa hinaaja- ja pelastuskalustoa 
on hinaus- ja meripelastustoimintaa harjoittavilla yhtiöillä, joiden yhteystietoja on 
liitteessä 17.
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3. Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen 
torjuntajärjestelyt

3.1 Hälyttäminen, hälytys- ja viestintäjärjestelmät

Alusöljy- ja aluskemikaalivahingoista tehdään hätä- ja onnettomuusilmoitus yleensä 
joko meripelastuskeskukseen tai -lohkokeskukseen tai hätäkeskukseen. Meripelas-
tuskeskusten ja hätäkeskusten tulee olla yhteistoiminnassa siten, että tieto tapahtu-
neesta alusonnettomuudesta välittyy kummallekin osapuolelle. Hätäkeskuksen ja 
meripelastuskeskuksen tulee aina ilmoittaa kaikista alusonnettomuuksista heti myös 
Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle, joka on jatkuvassa varallaolossa sekä 
aluekeskuksen yhdyshenkilölle (Päivystäjän yhteydet: liite 1). 

SYKE:n päivystäjä hälyttää tarpeen mukaan valtion torjunta-aluksia ja muuta kalusto- ja 
toimenpideapua, joita vahinkotilanteen hallinta saattaa tarvita.

Tavanomaisten puhelinyhteyksien ohella viestiyhteyksissä käytetään meripelastuspal-
velun ja yleisen pelastuspalvelun hälytys- ja viestiyhteyksiä. Mikäli vahinkotapahtumaan 
liittyvästä viestitoiminnasta on tarpeen antaa erityisiä ohjeita tai määräyksiä tai toteuttaa 
tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä, torjuntatöiden johtaja pyytää asiassa virka-apua 
alueen merivartiostolta tai muulta virka-apuviranomaiselta.

3.2 kiireelliset alkutoimet – johtaminen, 
puomitukset, onnettomuustilanteen vakauttaminen 
ja tilannekuvan muodostaminen

Torjuntatöitä johtaa onnettomuusaluksen sijaintipaikan alueen pelastustoimen ni-
meämä pelastusviranomainen kunnes niin tarvittaessa alusjätelain 19 §:n mukainen 
torjuntatöiden johtaja ottaa johtovastuun. Valtion torjunta-alusten ja kaluston va-
hinkoalueelle lähettämistä, torjuntatöihin määräämistä ja käyttöön antamista johtaa 
SYKE.

Kiireellisten alkutoimien tekemisestä huolehtivat alueen pelastustoimen öljyntorjun-
tayksiköt. Kiireellisiä ovat aluksesta päässeen öljyn tai muun veden pinnalla ajelehtivan 
aineen leviämisen pysäyttäminen ja rajoittaminen sekä aluksen puomittaminen.

Ympäristövahinkotilanteen nopea ja tehokas hallintaan saaminen edellyttää onnetto-
muusaluksen vaaratilanteen vakauttamista ja vaurioiden kartoittamista. Näiden toimien 
varmistamisesta huolehtivat alusöljyvahinkojen torjuntaviranomaiset yhteistyössä me-
renkuluntarkastajan, onnettomuusaluksen omistajan, vakuutusyhtiön ja aluspelastukseen 
valmistautuneiden yrittäjien kanssa. Käytännössä se voi vaatia mm. hinaajien, tarkastussu-
keltajien, pumppausyksiköiden ja lastin kevennysalusten paikalle hankkimista ja aluksen 
suojasatamaan viemistä. 

Onnettomuusaluksen omistaja ja vakuutusyhtiö huolehtivat pelastustöiden suorittami-
sesta yhdessä ammattimaisten pelastajien kanssa. Torjuntaviranomainen ja SYKE seuraa-
vat pelastustöiden edistymistä ja neuvottelee tarvittaessa meriturvallisuusviranomaisen, 
omistajan, vakuutusyhtiön, luokituslaitoksen ja pelastussopimuksen tehneen yrittäjän 
edustajien kanssa aluksen ja sen lastin pelastamisesta ympäristövahinkojen estämiseksi 
ja rajoittamiseksi. 

Tilannekuvan luomisesta huolehtivat yhteistyössä valtakunnalliset ja alueelliset alusöl-
jy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaiset. Tilannekuvaa varten tarvitaan tietoja 
vahinkoaineista, ympäristöön vuotaneiden aineiden ja onnettomuusalusessa vielä olevien 
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aineiden määristä, havaintoja sekä ennusteita ympäristöön joutuneiden aineiden 
leviämisestä.

Tietoja aluksella olleista ja olevista aineista, niiden laadusta ja määristä sekä ominai-
suuksista hankitaan aluksen ja lastin omistajilta, meklarilta, agenteilta ja kohdesatamista. 
Aineiden vaarallisista ominaisuuksista ja mahdollisesta käyttäytymisestä ympäristössä han-
kitaan eri kemikaalitiedostoista ja asiantuntijoilta kuten SYKE:n kemikaalitietopalvelusta. 
Aineiden mahdollisia ulosvuotomääriä ja ulosvuotamisen uhkaa arvioidaan vauriotietojen 
ja aluksen pelastussuunnitelmien sekä ympäristöhavaintojen perusteella.

Torjuntatöiden johtaja hankkii havaintoja ympäristöön joutuneista aineista järjeste-
lemällä lento- ja maastotiedusteluja. SYKE avustaa tarvittaessa kaukovalvonnan kuten 
valvontalentojen ja satelliittikuvien hankkimisessa. Torjuntatöiden johto laatii ja ylläpitää 
tilannekuvaa, joka myös tallennetaan havaintopäivityksen jälkeen.

Torjuntatöiden johtaja hankkii ennusteita ympäristöön joutuneiden aineiden kulkeu-
tumisesta. Ennusteita laaditaan virtaus-, tuuli- ja muiden tietojen perusteella ja mahdolli-
suuksien mukaan käyttäen ennalta kehitettyjä tietokonemalleja. 

3.3 torjunnan järjestäminen ja johtaminen

Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaara on uhkaamassa useiden alueen pelastus-
toimien alueella taikka jos vahinko tai vaara on niin suuri, ettei alueen pelastustointa 
kohtuudella voida vaatia yksin huolehtimaan torjuntatöistä, tai jos torjuntatoimet 
tällöin kestävät pitkään, SYKE määrää torjunnan suorittamisesta ja asettaa torjun-
tatöiden johtajan. Tarvittaessa voidaan torjuntatöiden johtajan avuksi nimetä eri 
torjuntaviranomaisten edustajista kokoonpantu johtoryhmä. 

Aluskemikaalivahingon torjunnan suorittamisesta määrää SYKE, joka asettaa torjunta-
töiden johtajan. Alueen pelastustoimi on velvollinen antamaan pyydettäessä virka-apua. 
Jos vahingon torjuminen sitä vaatii, alueen pelastustoimen on ryhdyttävä pikaisesti tor-
juntavalmiutensa edellyttämiin toimiin jo ennen kuin pyyntö virka-avusta on tehty. Alueen 
pelastustoimi on velvollinen alueensa ulkopuolellakin asettamaan SYKE:n asettaman tor-
juntatöiden johtajan pyynnöstä torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä niiden käyttöön 
tarvittavan henkilöstön käytettäväksi aluskemikaalivahinkojen torjumiseen. 

Monialaonnettomuuksissa, joissa vahinko uhkaa tai koskee samanaikaisesti ih-
mishenkiä, omaisuutta ja ympäristöä, viranomaistoimia johdetaan meripelastuslain 
mukaisessa järjestyksessä, kunnes hengenvaara on ohi. Ihmishenkien pelastamiseen 
osallistuvat tarvittaessa kaikki lähettyvillä olevat alukset, jotka toimittavat pelastetta-
vat ihmiset turvaan. Ensisijaisesti annetaan tarvittava ensiapu ja loukkaantuneet hen-
kilöt toimitetaan jatkohoitoon. Muut pelastetut ihmiset toimitetaan turvasatamaan, 
joka on paikka, josta pelastetut henkilöt itse selviävät turvallisesti eteenpäin. 

Sen jälkeen, kun ihmishenkien pelastaminen on jo tehty, alusöljy- ja aluskemikaalivahin-
kojen torjunta aloitetaan torjunta- ja virka-apuviranomaisten toimesta. Milloin ympäristö-
vahinkojen torjuntatöihin osallistuu useita viranomaisia, muodostetaan tarvittaessa alus-
öljy- tai aluskemikaalivahingon torjuntatöiden johtajan johtama johtoryhmä. Johtoryhmän 
perustamistarve ja mahdollinen kokoonpano riippuu onnettomuustilanteesta. 

Johtoryhmään voivat kuulua muun muassa valtion alusöljy- ja aluskemikaaliva-
hinkojen torjuntaviranomaisten ja vahinkoalueen pelastusviranomaisten sekä virka-
apuviranomaisten edustajat. Suuren vahingon johto-organisaatio voi olla esimerkiksi 
liitteen 3 kaavion mukainen.
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3.4 torjuntayksiköiden muodostaminen ja miehitys 

Torjuntayksiköt muodostetaan alueen pelastustoimien suunnitelmissa määritellyistä 
palo- ja pelastustoimen yksiköistä ja kuntien yksiköistä ja niitä täydennetään tarpeen 
mukaan virka-apuyksiköillä ja ulkopuolisella torjunta-avulla. 

Avomerellä tapahtuvaa öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa varten kootaan toimin-
ta-alueelle tilanteen mukaan tarpeellinen määrä torjuntaan kykeneviä aluksia. Aluksien 
normaalimiehitystä täydennetään tarpeen mukaan. Torjuntaosastoon voi kuulua:

• operatiivisen toiminnan johtoalus, joka voi toimia paitsi varsinaisena torjunta-aluksena 
tarvittaessa myös osaston huolto- ja varastoaluksena sekä

• tiedustelualuksia (alueen pelastustoimet, merivartiosto, merenkulkupiiri)
• pienempiä öljypuomeilla varustettuja aluksia, joita käytetään pareittain öljyn tai muun 

kelluvan aineen nuottaamiseen puomeja hinaamalla
• itsenäisen öljynkeräystyöhön mekaanisella keräysjärjestelmällä varustettuja aluksia
• yksittäisiä aluksia puomien laskemiseen öljyn liikkumisen estämiseksi tai ohjaamiseksi.

SYKE huolehtii onnettomuusaluksella tai vahinkoalueella mahdollisesti tarvittavan erikois-
kaluston ja sen käyttäjien paikalle järjestämisestä.

3.5 Hälytysvalmius ja lähtöjärjestys

Alueen pelastustoimien öljyntorjuntayksiköiden valmius venekaluston käyttöön pe-
rustuu sekä työ- että vapaavuoron henkilöstöön ja on yleensä enintään noin puoli 
tuntia hälytyksestä. Alueen pelastustoimen valmius ilmenee alueen pelastustoimen 
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmasta.

Valtion varustamoliikelaitoksen hallinnassa olevien öljyntorjuntaan tarkoitettujen alus-
ten lähtövalmius on työtilanteesta riippuen noin kuusi tuntia. Päivystystä aluksilla ei ole.

Rajavartiolaitoksen vartiovuorolla olevat alukset lähtevät viimeistään tunnin ku-
luessa hälytyksestä tilannepaikalle. Alusten varustaminen tapahtuu edellä mainitulla 
lähimmillä öljyntorjuntavarastoilla.

Puolustusvoimain hoidossa olevista kahdesta suuresta öljyntorjunta-aluksesta (HALLI ja 
HYLJE) ainakin toinen on aina neljän tunnin teknillisessä lähtövalmiudessa ja vastaavasti 
myös toinen telakointeja tai muita erityistapauksia lukuun ottamatta.

3.6 torjuntayksiköiden varustaminen, 
huoltaminen ja kuljetukset
Torjuntayksiköiden huollosta vastaa torjunnan alkuvaiheessa kukin viranomainen 
itse. Torjuntatyöhön osallistuvilla aluksilla tulee lähtiessään olla mukanaan ainakin 
yhden vuorokauden muona. 

Mikäli torjuntayksiköt joutuvat pitkäaikaiseen työhön, huoltotoimet hoidetaan keski-
tetysti. Johtoryhmä selvittää ja organisoi muonituksen jatkojärjestämisen, alusten polt-
toainehuollon ja miehistöjen vaihdon sekä johtokeskuksen ja operatiivisen johdon vara-
miesjärjestelyt.

Ilmakuljetuksiin ja lentotiedusteluun käytetään tarvittaessa Rajavartiolaitoksen valvon-
talentokoneita, meripelastushelikoptereita tai yksityisten lentokoneita ja helikoptereita. 
Ilmailuviranomaisilla on tiedossa lähimmät käyttöön soveltuvat ilma-alukset.
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3.7 kansainvälinen torjuntayhteistyö

Kansainvälinen yhteistoiminta meriympäristövahinkojen torjunnassa tapahtuu 
SYKE:n kautta. Tietoja Itämerimaiden kalustosta ja yhteistoimintamenettelyistä on 
HELCOM:in torjuntamanuaalissa (Combatting Manual), joka on myös internetissä. 
Yhteydenpidossa noudatetaan Helsinkikomission ohjetta ja käytetään hyväksi muun 
muassa niin kutsuttuja kansallisia viestiyhteyspisteitä.

Torjunnan johtamisjärjestelyt vastaavat pääpiirteissään normaaleja avomeritorjuntajär-
jestelyjä (liite 11). Pääasiallisen vahinkouhan kohdistuessa Suomeen toimivat ulkomaalaiset 
ja suomalaiset yksiköt omien meritoiminnan johtajiensa (NOSC) alaisuudessa kuitenkin niin, 
että koko meritoimintaa johtaa torjuntatöiden johtajan alaisuudessa ylin meritorjunnan 
johtaja (SOSC).

3.8 tiedotustoiminta

Vahingon torjuntatyön sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta vastaa torjuntatöiden 
johtaja tai hänen delegoimansa henkilö. SYKE ja alueelliset ympäristökeskukset tie-
dottavat niille kuuluvien tehtävien hoitamisesta torjuntatöiden johtajan valtuutta-
malla tavalla. Myös jälkitorjunta- ja pitkäaikaisseurantavaiheessa tiedotusvalta ja 
-vastuu ovat ko. toiminnan johtajalla. 
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�. Muu toiminta 

4.1 rantojen puhdistaminen, 
jälkitorjunta ja vahinkojätehuolto
Rantojen puhdistuksessa otetaan huomioon rannan käyttö ja ympäristöolosuhteet. 
Puhdistustoimet tehdään alueen pelastustoimen öljyntorjuntasuunnitelman ja SYKE:
n “Rantavyöhykkeen öljyntorjunta” -oppaan ohjeiden mukaan. 

Pelastusviranomainen voi hoitaa torjunnan loppuun asti jälkitorjunta mukaan lukien, 
mutta jos pelastusviranomainen poistuu onnettomuuspaikalta, siirtyy johtamisen koko-
naisvastuu alueen pelastustoimen öljyntorjuntasuunnitelmassa määrätylle jälkitorjunnasta 
vastaavalle viranomaiselle. Vastuun siirtymisen hetki tulee olla selvästi sovittu molempien 
viranomaisten kesken.

Onnettomuustilanteessa, joka edellyttää jätehuoltotoimia, on viipymättä ilmoitettava 
kunnan ympäristölautakunnalle, jolla tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus antaa 
määräyksiä jätehuollosta. Alueellinen ympäristökeskus voi toimia asiantuntijana luokitelta-
essa jätettä ongelmajätteeksi ja selvitettäessä jätteenkäsittelytapoja ja -paikkoja. Öljyisten 
jätteiden käsittely- ja sijoituspaikkoja on esitetty ympäristökeskusten tietojen pohjalta 
kootulla kartalla liitteessä 12.

Vastaanottopaikkojen kapasiteetin loppuessa perustetaan välivarastointipaikkoja ja hyö-
dynnetään myös suunnitelma-alueen ulkopuolisia mahdollisuuksia. Vastuu jäte huollon 
järjestämisestä kuuluu jätteen haltijalle. Ellei jätteenhaltija ole paikalla, vastuu jätteistä 
kuuluu kunnalle kustannusvastuun ollessa edelleen jätteenhaltijalla.

4.2 eläinten pelastaminen

Vahingoittuneita luonnonvaraisia eläimiä pyritään auttamaan. Ne voidaan ottaa hal-
tuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Jos eläin on sellaisessa tilassa, 
että sen hengissä pitäminen on julmuutta, eläin lopetetaan. 

Laajamittaiseen eläinten pelastustoimintaan, esim. lintujen pelastamiseksi, alueelliset 
ympäristökeskukset antavat tapauskohtaista asiantuntija-, laite- ja materiaaliapua. Tar-
vittavan työvoiman hankkimisessa ja työn järjestämisessä noudatetaan soveltuvin osin 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun organisoimisessa noudatettavia periaatteita. Eläinten pe-
lastamisen järjestäminen tapahtuu alueellisen ympäristökeskuksen johdolla. 

Ohjeita eläinten pelastamisesta löytyy SYKE:n julkaisusta “Ohjeet ympäristöonnetto-
muuksien ja poikkeuksellisten luonnontilanteiden varalle”, joka löytyy myös SYKE:n koti-
sivuilta.

4.3 tutkimukset ja vahinkojen arviointi

Alueelliset ympäristökeskukset järjestävät toimialueellaan tarvittavat vahingon ym-
päristövaikutusten tutkimukset yhteistyössä kuntien kanssa. Suuren öljyvahingon 
ympäristövaikutusten tutkimisesta on HELCOM:in suositus. SYKE antaa apua tut-
kimusten järjestämisessä.

Öljy- ja muiden näytteiden otossa ja analysoitavaksi toimittamisessa noudatetaan yleisiä 
toimintaohjeita SYKE:n julkaisusta “Ohjeet ympäristöonnettomuuksien ja poikkeuksellisten 
luonnontilanteiden varalle”, joka löytyy myös SYKE:n kotisivuilta. Varsinaisesta öljynäyttei-
den otosta on annettu erikseen yleiset ohjeet torjuntahenkilöstölle, “Ensitoimet öljynäyt-
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teenotossa” sekä yksityiskohtaisemmat “Kansainvälisen Merenkulkujärjestön (IMO) ohjeet 
öljypäästöjen näytteenotosta ja vertailututkimuksista”. Mainittuja julkaisuja saa SYKE:stä.

Korvattavien öljyvahinkojen alustavaa arviointia varten on asetettava erityinen kat-
selmuslautakunta joko alueellisen ympäristökeskuksen, öljysuojarahaston johtokunnan 
tai vahingonkärsijöiden aloitteesta. Katselmuslautakunnan puheenjohtajana toimii sen 
alueellisen ympäristökeskuksen nimeämä toimitusinsinööri, jonka alueella vahinko on 
sattunut.

4.4 ympäristövahinkojen vaaraa 
aiheuttavia seikkoja ja toimintoja
Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen vaaran alueella aiheuttaa säiliö- kuten myös 
muiden alusten liikennöintiväylillä, satamatoiminnot sekä öljy- ja kemikaalivarastot. 
Väylät ja satamat on esitetty liitteen 13 kartalla. Liitteessä 1� on luettelo satamista, 
niihin johtavien väylien syvyyksistä ja liikennemääristä sekä öljy- ja kemikaalivaras-
toista. Muut suojaiset ankkuripaikat ja satamat, joihin merivahingon kärsinyt, öljy- tai 
kemikaalivaaraa aiheuttava alus voidaan kuljettaa, on esitetty liitteen 15 kartalla. 
Tietoja löytyy myös Boriksesta.

Alueella on varauduttava myös alueen ulkopuolelta peräisin olevien vahinkojen tor-
juntaan.

4.5 erityisesti suojeltavat alueet ja kohteet

Tärkeimmät suojelualueet ja -kohteet on esitetty liitteen 16 kartalla. Tietoja vedenot-
tamoista, kalankasvattamoista, luonnon- ja lintujensuojelu- sekä Natura-alueista on 
Boriksessa.
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5. Vahinkojen ennalta ehkäisy

5.1 Harjoitukset ja koulutus

Suomen ympäristökeskus ja Ruotsin Kustbevakningen järjestävät vuorotellen vuo-
sittain merialueella yhden ison Kööpenhaminan sopimuksen mukaisen kansainväli-
sen yhteistoiminta-harjoituksen. Merenkurkun ja Perämeren alueella on tavoitteena 
järjestää 2-3 vuoden välein yhteinen harjoitus Ruotsin viranomaisten kanssa vuoro-
tellen. 

Koulutuksen osalta Suomen ympäristökeskus järjestää tarpeen mukaan valtakunnallisia 
koulutustilaisuuksia öljyntorjuntaviranomaisille. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksella on 
mahdollisuus vaikuttaa eri koulutusjärjestöjen öljyntorjuntaa käsitteleviin koulutustilai-
suuksiin ja -ohjelmiin. 

Alueelliset ympäristökeskukset ovat mukana yhteistoimintaharjoitusten järjestelyteh-
tävissä, järjestävät öljyntorjunnan neuvottelupäiviä ja valtion kaluston käyttöharjoituksia 
yhdessä alueen pelastustoimien kanssa. Lisäksi ympäristökeskuksille kuuluu valvonta- ja 
neuvontavastuu kuntien toteuttaessa öljyntorjuntasuunnitelmien mukaisia koulutustilai-
suuksia.

5.2 suunnitelman uusiminen ja päivitys

Länsi-Suomen ympäristökeskus huolehtii jatkuvasti verkossa olevan suunnitelman 
päivittämisestä sekä sen toimittamisesta SYKE:lle paperilla kahden vuoden välein. 
Suunnitelma laaditaan sekä suomen- että ruotsinkielisenä. SYKE huolehtii Boriksen 
päivityksestä. 

Suunnitelma on voimassa toistaiseksi ja se tarkistetaan pääsääntöisesti kahden vuoden 
välein tai muutoin niin tarvittaessa yhteistoimintatahojen kanssa.



16  Länsi-Suomen ympäristökeskuksen moniste  131 | 2005

6. Yhteyksiä ja linkkejä

Muita aiheeseen liittyviä yhteystietoja ja verkkolinkkejä on liitteessä 17. 

Länsi-Suomen ympäristökeskus 31.12.2005. 
Päivitetty 3.5.2007. 
Päivitetty 13.9.2007.
Päivitetty 10.12.2007

Laatija: insinööri Kari Syvänen
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Liitteet

Liite 1: suomen ympäristökeskuksen 
ympäristövahinkopäivystys
Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkopäivystys avustaa ympäristön poik-
keustilojen vaatimien voimavarojen, tiedonvälityksen ja tutkimusten järjestämisessä. 
Päivystäjä voi lähettää vahinkopaikalle valtion henkilöstöä, öljyntorjunta-aluksia sekä 
muuta erikoiskalustoa.

Ympäristövahinkopäivystyksen piiriin kuuluvat seuraavat vahingot ja tilanteet:
* kaikki alusöljy- ja aluskemikaalivahingot tai niiden vaara 
* aluksista aiheutuva muu vesien pilaantuminen tai sen vaara
*  ilmeisen laittomat päästöt aluksista
*  maa-alueilla tapahtuvat suuret öljy- ja kemikaalivahingot

Ympäristövahinkopäivystys toimii hälytyksiä välittävänä viranomaisena seuraavissa ympä-
ristön erityistilanteissa:

* luonnonvaraisten eläinten poikkeukselliset kuolemat, kasvillisuuden äkillinen 
vaurioituminen, poikkeukselliset leväkukinnat ja muut vastaavat ympäristön 
pilaantumistilanteet

* tulvaonnettomuudet ja patovahingot
* muu äkillisesti ilmenevä ympäristön poikkeustila tai pilaantuminen

Ilmoita näistä tapauksista tai niiden uhasta aina myös Suomen ympäristökeskuksen 
päivystäjälle

PÄIVYSTÄJÄN TAVOITTAA YMPÄRI VUOROKAUDEN  NUMEROSTA
0400 319 390

TÄMÄ NUMERO ON VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

Virka-aikana Suomen ympäristökeskuksen yhteydet ovat:

  TELEFAX  020 �90 2�78
  SÄHKÖPOSTI oilduty@ymparisto.fi
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Liite 2: Länsi-suomen, pohjois-pohjanmaan ja 
Lapin ympäristökeskusten ympäristövahinkojen 
torjunnan vastuuhenkilöt

LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
Osoite PL 262, 65101 Vaasa (Koulukatu 19)
Puh. 020 �90 109
Fax 020 �90 5251

Vastuuhenkilöt:
Insinööri Kari Syvänen 020 �90 53�5 tai 0�00 16310�
Rakennusmestari Kaj Lytts 020 �90 5326 tai 0�0 5586679
Yliteknikko Heikki Levä 020 �90 53�3 tai 0�00 662�27
Huoltoteknikko Juha Jyrkkä 020 �90 5670 tai 0�0 82308�0
Huoltoesimies Esa Siermala 020 �90 567� tai 0�00 6600�8

POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
Osoite PL 12�, 90101 Oulu (Isokatu 9)
Puh. 020 �90 111
Fax 020 �906305

Vastuuhenkilöt:
Ympäristönhoitopäällikkö Timo Yrjänä 020 �90 63�3 tai 0�00 386593
Yliteknikko Raimo Viinamäki 020 �90 61�0 tai 0�00 29617�
Tarkastaja Sakari Kalliokoski 020 �90 6328 tai 0�0 5525751

LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
Osoite PL 8060, 96101 Rovaniemi (Hallituskatu 3)
Puh. 020 �90 113
Fax (016) 310 3�0

Insinööri Veli Saarijärvi 020 �90 6957 tai 0�00 165 055
Tutkija Sanna Pehkonen 020 �90 6919 tai 0�00 971682
Ympäristönsuojelupäällikkö Tiina Kämäräinen 020 �90 6821 tai 0�0 7166 03�
(asiantuntija)
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Liite 3: suuren alusöljyvahingon 
torjuntatyön johtokaavio

Suomen ympäristökeskus

Öljyntorjuntatöiden johtaja

Johtoryhmä

Meritorjunnan 
johtaja

Tukitoiminta
• tiedustelu

• lentotoiminta

• pelastustoiminnan 
johtajat

• yhteistoiminta-alue
• kaistat

• alueen pelastusviran-
omaiset

Alukset

A v o m e r i t o r j u n t a

S a a r i s t o -  j a  v ä y l ä t o r j u n t a

R a n t a t o r j u n t a
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Liite 4: suunnittelualueen kunnat, pelastustoimen 
alueet ja ympäristökeskukset
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Liite 5: Alueen pelastustoimen ja 
hätäkeskusten yhteystiedot

yleinen hätänumero 112

poHJAnmAAn peLAstusLAitos
• Pelastusjohtaja Simo Kakkuri (06) 325 1440

Ympäristövahinkojen torjunnan aluevastuuhenkilöt:
• Palopäällikkö Kaj Enqvist 040 5615106
• Palomestari Ismo Ojala 040 8373681
• Palopäällikkö Ole Wik 0500 260177

Pohjanmaan hätäkeskus
• Hätäkeskuksen johtaja Kari Pastuhov (06) 323 6114 tai 040 5563855
• Viestipäällikkö Kaj Paldanius (06) 210 1662
• Hätäkeskuksen varanumerot (06) 210 1601, (06) 210 1602 ja (06) 210 1610

keski-poHJAnmAAn JA pietArsAAren ALueen peLAstusLAitos
• Pelastusjohtaja Kari Koskela (06) 785 1802 tai 0400 669764
• Apulaispelastusjohtaja Matti Koivisto (06) 823 30511 tai 0400 561231
• Ympäristövahinkojen torjunnan vastuuhenkilöt
• Apulaispelastuspäällikkö Terho Pylkkänen (06) 8230513 tai 0400 400906
• Palopäällikkö Tapio Nissilä (06) 8812265 tai 0500 512265

Pohjanmaan hätäkeskus (katso kohta Vaasan pelastuslaitos)

JokiLAAksoJen peLAstusLAitos
• Pelastusjohtaja Piia Vähäsalo (08) 429 6001 tai 044 4296001

Ympäristövahinkojen torjunnan vastuuhenkilöt:
• Palopäällikkö Heikki Ventonen, Raahe 044 42936101
• Palopäällikkö Marko Hintsala, Kalajoki 044 4296202
• Päivystävä palomestari, Raahe 044 4296101

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus (08) 313 8500

ouLu-koiLLismAAn peLAstusLAitos
• Pelastusjohtaja Keijo Rantanen (08) 5584 8601 tai 044 7038601

Ympäristövahinkojen torjunnan vastuuhenkilöt:
• Palopäällikkö Tauno Toivanen 044 703 8801
• Apulaispalopäällikkö Veli-Matti Hiekkatapiale 044 703 8750
• Palomestari Mikko Laitila 044 7038627

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus 
• Hätäkeskuksen johtaja Mika Lamu (08) 313 8401
• Viestipäällikkö Juha Viitaluoma (08) 313 8403
• Hätäkeskuksen faksi (08) 313 8504

LApin ALuepeLAstusLAitos
• Pelastusjohtaja Matti Soudunsaari 020 131 1300 tai 040 5612020

Ympäristövahinkojen torjunnan vastuuhenkilöt:
• Palopäällikkö Ari Soppela, Kemi 020 131 1220 tai 040 8342431
• Aluepalopäällikkö Harri Paldanius, Tornio 020 131 1240 tai 040 7654967
• Päällystöpäivystys 020 1311 244 (24 h)

Lapin hätäkeskus
• Hätäkeskuksen johtaja Olavi Lampinen 071 471 4401
• Viestipäällikkö Jukka Alenius 071 471 4403
• Hätäkeskuksen faksi 071 471 4503
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Liite 6: Virka-apuviranomaisten yhteystiedot

1. poLiisi
Yleinen poliisihälytysnumero 10022

Poliisilaitokset
• Närpiön kihlakunnan poliisilaitos, puh. (06) 220 8200
• Vaasan kihlakunnan poliisilaitos, puh. (06) 210 0411
• Mustasaaren kihlakunnan poliisilaitos, puh. (06)326 6411
• Pietarsaaren kihlakunnan poliisilaitos, puh. 071 874 6199
• Kokkolan kihlakunnan poliisilaitos, puh. 071 874 0451
• Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitos, puh. (08) 411 5111
• Raahen kihlakunnan poliisilaitos, puh. 071 876 0111
• Oulun kihlakunnan poliisilaitos, puh. 071 876 0211
• Haukiputaan kihlakunnan poliisilaitos, puh. 071 876 5260
• Kemin kihlakunnan poliisilaitos, puh. (016) 2951
• Tornion kihlakunnan poliisilaitos, puh. (016) 43 411

2. puoLustusVoimAt
• Länsi-Suomen lääni: Vaasan sotilasläänin esikunta, puh. (06) 181 2111
• Oulun lääni: Oulun sotilasläänin esikunta, puh. (08) 181 3111
• Lapin lääni: Lapin sotilasläänin esikunta, puh. (016) 181 0111

Kiireellisissä tapauksissa suoraan Lapin Ilmantorjuntarykmentti, puh. (016) 181 0111

3. rAJAVArtioLAitos
• Länsi-Suomen merivartiosto Turku, puh. 0204 10 7000, fax 0204 10 7089
• Meripelastuksen valtakunnallinen hälytysnumero, puh. 0204 1000
• Meripelastuskeskus MRCC Turku, puh. 0204 1001
• Meripelastuslohkokeskus MRSC Vaasa, puh. 0204 1003
• Vaasan merivartioalue, puh. 0204 10 7701
• Oulun merivartioalue, puh. 0204 10 7907 (24 h)

4. merenkuLkuLAitos
• Länsi-Suomen väyläyksikkö Vaasa, puh. 020 44 81, päivystys puh. 020 328 020, fax 020 448 7336
• Pohjanlahden tarkastusyksikkö Vaasa, puh. 020 448 7313
• Öljyntorjunta-alus Letto, puh. 0400-210956, 040-5168625
• Öljyntorjunta-alus Oili 4, puh. 0400-315589

5. LääninHALLitus
• Länsi-Suomen lääninhallitus, puh. 0205 17 121, fax 0205 17 2263
• Oulun lääninhallitus, puh. 0205 17 181, fax 0205 17 8224
• Lapin lääninhallitus, puh. 0205 17 171, fax 0205 17 7750

Virka-ajan ulkopuolella pelastusosaston päivystäjän yhteystiedot ao. läänin hätä- tai aluehälytys-
keskusten kautta.

6A. tieHALLinto
• Vaasan tiepiiri, puh. 0204 22 11
• Oulun tiepiiri, puh. 0204 2211
• Lapin tiepiiri, puh. 0204 2211

6B. tieLiikeLAitos
• Pohjois-Suomen alue, puh. 0204 4411
• Vaasan palveluyksikkö
• Oulun palveluyksikkö
• Rovaniemen palveluyksikkö

7. merentutkimusLAitos
• puh. (09) 613 941, fax (09) 6139 4494
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Liite 7: Alusjätelain 14 §:ssä tarkoitettuja 
satamia, laitoksia ja telakoita

Kokkola, Ykspihlajan satama
 • satamajohtaja Eero Mäki (06) 82� 2�10 tai 0500 560782

Pietarsaari, Alholman satama
 • satamajohtaja Kristian Hällis (06) 785 1�07

Vaasa, Vaskiluodon satama
 • satamajohtaja Lars Holmqvist (06) 325 �500

Kaskinen, satama
 • satamakapteeni Timo Onnela (06) 220 7283 tai 0�0 72657�0

Kristiinankaupunki, Karhusaari
 • kaupungininsinööri Sven Söderlund (06) 221 6200
 • PVO-Lämpövoima Oy, Tapio Laaksonen (06) 221 7111

Kalajoki, Rahjan satama
 • satamamestari Aulis Aho (08) �69 121�

Raahe, Lapaluodon satama
 • satamajohtaja Kaarlo Heikkinen (08) �39 3930 tai 0�� �393930

Raahe, Rautaruukin satama
 • satamapäällikkö Veikko Määttä 0�0 557892�

Oulu, satama (Oritkari, Nuottasaari, Vihreäsaari, Toppila)
 • satamajohtaja Kari Himanen (08) 558� 2750

Kemi, Ajoksen satama
 • satamajohtaja Reijo Viitala (016) 215 1600

Kemi, Veitsiluodon satama
 • satamajohtaja Reijo Viitala (016) 215 1600

Tornio, Röyttän satama
 • satamapäällikkö Pekka Harjuoja (016) �52 532
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Liite 8Liite 8: suomen öljyvahinkojen torjunta-alukset 2004
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Liite 9: puomikaluston ja yli 10 m pitkien 
öljyntorjuntaveneiden sijainti
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Liite 10: kuntien, satamien ja laitosten 
kemikaalisukellusyksiköt ja muu 
kemikaalivahinkojen torjuntakalusto

Alueella ei ole aluskemikaalivahinkojen torjuntaan varsinaisesti soveltuvaa torjun-
takalustoa. Kalusto on luonteeltaan peruskalustoa, kuten pumppuja, henkilöstön 
suojavarus-teita ja muuta öljyntorjuntaa varten hankittua kemikaalivahinkojen tor-
juntaan soveltuvaa kalustoa.

Kalustoa löytyy alueellisilta palo- ja pelastuslaitoksilta ja paikkakunnilta, joissa on huo-
mattavaa kemian teollisuutta. Tarkemmat tiedot kalustosta ilmenevät kuntien ulkoisista 
pelastussuunnitelmista.

Oheisena paikkakunnittain kaluston sijoituskohteet:

Kokkola
• Kokkolan paloasema
• Kemiran paloasema

Pietarsaari
• Pietarsaaren paloasema
• UPM-Kymmen Oyj:n paloasema

Vaasa
• Vaasan aluepelastuslaitos
• Kemira Chemicals Oy

Kaskinen
• Oy Metsä-Botnia Ab

Kalajoki
• Ylivieskan paloasema

Raahe
• Raahen paloasema
• Rautaruukin suojelupalvelu

Oulu
• Oulun paloasema

Kemi
• Kemin paloasema

Tornio
• Tornion paloasema
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Liite 11: suomen ja ruotsin välisiä yksiköitä 
käsittävän meritoiminnan johtokaavio
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Liite 12: öljyvahinkojätteiden ja muiden 
ongelmajätteiden käsittely- ja sijoituspaikkoja
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Liite 13: suomen tärkeimmät vesitiet
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Liite 14: Luettelo satamista, niihin johtavien 
väylien syvyyksistä ja liikennemääristä sekä 
öljy- ja kemikaalivarastoista (v. 2004 tilanne)
Kokkola, Ykspihlajan satama
• väylän syvyys 13 m
• liikennemäärä 3.500.000 t, josta
 4öljytuotteita 500.000 t
 4kemikaalituotteita 1.000.000 t (tuonti ja vienti)
 • öljytuotteiden varastointi 273.000 m³
 4Fortum Oil and Gas Oy 0104529070
• kemikaalien käsittely ja varastointi
 4Kemira Chemicals Oy Kokkolan tehtaat 010861217
 4Kemira Fine Chemicals Oy 010861220
 4OMG Kokkola Chemicals Oy (06) 828 0111
 4Outokumpu Zinc Oy (06) 828 6111

Pietarsaari, Alholman satama
• väylän syvyys 9 m
• liikennemäärä 1.200.000 t, josta
 4öljytuotteita 30.000 t
 4kemikaalituotteita 100.000 t
• öljyn varmuusvarasto, tilavuus 25.000 m³t
 4Fortum Oil and Gas Oy (06) 723 1876
• kemikaalien käsittely ja varastointi
 4Fortum Oil and Gas Oy (06) 723 1876

Uusikaarlepyy, Munsalan varmuusvarasto
• väylän syvyys 7 m
• liikennemäärä, ei säännöllistä öljyntuontia, viimeksi v. 1997
• öljyn varmuusvarasto, tilavuus 117.000 m³
 4Fortum Oil and Gas Oy (06) 764 5261

Vaasa, Vaskiluodon satama
• väylän syvyys 9 m
• liikennemäärä 1.500.000 t, josta
 4öljytuotteita 450.00 t
• öljytuotteiden varastointi, yhteensä 179.000 m³
 4Oy Teboil Ab (06) 326 0530
 4Oy Esso Ab (06) 317 3976
 4Oy Shell Ab 0204433400
 4Etelä-Pohjanmaan Voima Oy (06) 323 4111

Kaskinen, satama
• väylän syvyys 9 m
• liikennemäärä 1.200.000 t, josta
 4kemikaalituotteita 50.000 t
 4kemikaalituotteiden tuonti autolla 20.000 t
• öljytuotteiden varastointi 3000 m³
 4Oy Metsä-Botnia Ab 0104669999
• kemikaalien käsittely ja varastointi
 4Kaskisten Tankki Oy (02) 822 6392
 4Oy Metsä-Botnia Ab 0104669999

Kristiinankaupunki, sisäsatama
• väylän syvyys 5 m
• liikennemäärä 20.000 t
Kristiinankaupunki, Karhusaari
• väylän syvyys 12 m
• liikennemäärä 400.000 t, josta
 4öljytuotteita 20.000 t
• öljyvarastotilavuus 41.000 m³
 4PVO-Lämpövoima Oy (06) 221 7111

Kalajoki, Rahjan satama
• väylän syvyys 8,5 m
• liikennemäärä 330.000 t
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Raahe, Rautaruukki
• väylän syvyys 8 m
• liikennemäärä 5.937.000 t, josta
 4öljytuotteita 198.000 t
 4kemikaaleja 48.000 t

Oulu, satama
• väyläsyvyys
 4Oritkari 10 m
 4Nuottasaari 9,5 m
 4Vihreäsaari 10 m
 4Toppila 6,1 m
• liikennemäärä yhteensä 2.281.000 t, josta
 4öljytuotteita 550.000 t
 4kemikaalituotteita 133.000 t
• öljytuotteiden varastointi 445 650 m³, Vihreäsaari
alueesta vastaava satamarakennusmestari (08) 5584 2780, 044 7032780
 4Shell Oy 0204 433 128
 4Teboil Oy 040 5801098
 4Neste Oy 050 4529050
 4Valtionrautatiet *0307 10 tai (040 8645364)
• öljytuotteiden varastointi 625 m³, Toppila
 4Oulun Energia lämpövoimala *(08) 5584 3300
• öljytuotteiden varastointi 22 180 m³, Nuottasaari
 4Stora Enso, Oulun tehtaat *02 046 124
• kemikaalien varastointi, Vihreäsaari
 4Kemira Chemicals Oy 010 861 214

Kemi, Ajoksen syväsatama
• väylän syvyys 10 m
• liikennemäärä 1.300.000 t, josta
 4öljytuotteita 450.000 t
 4kemikaaleja 1.000.000 t
• öljytuotteiden varastointi 236 000 m³
 4Fortum Oil and Gas Oy 01045 29050
 4Oy Esso Ab 010557711
• kemikaalien käsittely ja varastointi
 4Fortum Oil and Gas Oy 01045 29050
 4Baltic Tank Oy (02) 822 6393
• öljyn varmuusvarasto, tilavuus 130 000 m³
 4Fortum Oil and Gas Oy 01045 29050
• lentopetrolin varastointi
 4Fortum Oil and Gas Oy 01045 29050

Kemi, Veitsiluodon satama
• väylän syvyys 7 m
• liikennemäärä 1.600.000 t
• ei öljy- ja kemikaalien varastointia

Tornio, Röyttän satama
• väylän syvyys 7,80 m
• liikennemäärä 1.300.000 t, josta
 460.000 t propaanikaasua (tuonti) (ei öljy- ja kemikaalien varastointia)



32  Länsi-Suomen ympäristökeskuksen moniste  131 | 2005

Liite 15 a: kartta suojaisista 
ankkuripaikoista ja satamista
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Liite 15b: kartta suojaisista 
ankkuripaikoista ja satamista
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Liite 16: tärkeimmät suojelualueet ja suojelukohteet
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Liite 17: yhteyksiä ja linkkejä

Öljyvahinkojen torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä on muutettu ja saatettu vastaamaan 
muuttuneita olosuhteita: ympäristöhallinnon uudistusta, uutta kuntalakia, pelastustoimi-
lakia ja perustuslakia. www.ymparisto.fi/ympsuo/ymlaki/muutokset.htm

Länsi-Suomen lääninhallitus www.laaninhallitus.fi/lansi

Oulun lääninhallitus www.laaninhallitus.fi/lh/oulu/home.nsf

Lapin lääninhallitus www.laaninhallitus.fi/lh/lappi/home.nsf

Ilmatieteenlaitokselta on saatavissa tuulitiedot, joiden avulla saadaan selville aallokon 
korkeus ja suunta. www.fmi.fi

Merenkulkulaitoksen Länsi-Suomen väyläyksikkö antaa informaatiota kaikista alu-
een vesiliikennettä koskevissa asioissa. www.fma.fi

Rajavartiolaitos www.rajavartiolaitos.fi

Metsähallituksen Länsi-Suomen luontopalveluiden osoite: Metsähallitus, Länsi-Suomen 
luontopalvelut, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa, puh. 020 56� 526� puistonjohtaja 
Kari Hallantie

Pelastusyhtiö Alfons Håkans

Poliisi www.poliisi.fi

Puolustusvoimat www.mil.fi

Suomen Meripelastusseura on vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten kes-
kusjärjestö. Hälytykset: puhelimella 112 tai radiolla VHF 16 tai VHF-DSC 70. Puh. (09) 
680 3010, fax (09) 66� 739, Kalliolinnantie �, 001�0 Helsinki. www.meripelastus.fi

Sisäasiainministeriö www.intermin.fi

Tiehallinto www.tiehallinto.fi

Tulli www.tulli.fi

Ympäristöhallinto www.ymparisto.fi

Hätäkeskuslaitos www.112.fi


