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Förteckning över bilagor 
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jöcentrals ansvarspersoner för bekämpning av miljöskador 

3) Figur över ledningen av bekämpningsarbetet vid en stor fartygsoljeskada 

4) Karta över planeringsområdets kommuner, räddningsväsendets områden och mil-

jöcentralerna 

5) Brand- och räddningsmyndigheternas kontaktinformation 

6) Handräckningsmyndigheternas kontaktinformation 

7) Hamnar, anläggningar och varv som avses i 14 § fartygsavfallslagen 

8) Statens bekämpningsfartyg och deras placering 

9) Bomutrustning och över 10 meter långa oljebekämpningsbåtar och deras placering 

10) Kemikaliedykningsenheter och övrig bekämpningsutrustning för kemikalieskador 

11) Figur över ledningen av verksamhet i havsområdet omfattande finska och svenska 

enheter 

12) Behandling och deponering av oljeskadeavfall och annat problemavfall 

13) Karta över farleder och hamnar 

14) Förteckning över hamnar, hamnfarledernas djup och trafikmängder samt olje- och 

kemikalielager 

15) Karta över skyddade förankringsplatser och hamnar 

16) Karta över de viktigaste skyddsområdena och skyddsobjekten 

17) Kontakter och länkar 
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Allmänt 

Enligt 31 § fartygsavfallslagen (489/2000) skall myndigheterna för bekämpning av far-

tygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor och handräckningsmyndigheterna i sam-

råd under ledning av den regionala miljöcentralen utarbeta en plan för samarbetet vid 

bekämpningen av fartygsolje- och fartygskemikalieskador. Nedan benämns dessa 

skador miljöskador. Planen fastställs av miljöministeriet. 

 

Samarbetsplanen för Bottniska viken omfattar havsområdet mellan Kristinestad och 

Torneå på Västra Finlands, Norra Österbottens och Lapplands miljöcentrals verk-

samhetsområde. Planen ersätter före detta samarbetsplan för bekämpning av fartyg-

soljeskador i Kvarken och Bottenviken. 
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Sätt att framföra och använda planen 

Den senaste versionen av planen är avsedd att läggas ut på Västra Finlands 

miljöcentrals webbsidor, eftersom miljöcentralen ansvarar för utarbetningen och 

uppdateringen av planen. Vid behov uppdateras planen på sidorna och den kan 

skrivas ut i delar eller helt och hållet. Andra detaljerade uppgifter som gäller planen 

sparas i kartanslutningen ATLAS som finns i miljöförvaltningens geografiska informa-

tionssystem och som används vid bekämpning av miljöskador. Den viktigaste infor-

mationen i Atlas finns i form av kartor som har bifogats till planen. Miljöförvaltningens 

enheter har kontakt med det egentliga geografiska informationssystemet via kartans-

lutningen. Det finns också en off-line version av Atlas på oljebekämpningsfartygen. 

Information i Atlas, data om olyckssituationen som matats in och kombinerade kartor 

med varierande information kan skrivas ut och sparas som bildfiler. 
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Planens syfte och utgångspunkter 

Avsikten med planen är att säkerställa att bekämpningsarbetet snabbt och effektivt 

kommer igång och slutförs samt att trygga samarbetet mellan olika myndigheter på 

planeringsområdet när en fartygsolje- eller fartygskemikalieskada enligt 19 och 27 b § 

fartygsavfallslagen inträffar antingen ut på öppna havet eller om skadan omspänner 

flera räddningsväsens område eller i övrigt är så omfattande att regionens 

räddningsväsen ensam inte kan sköta bekämpningsarbetet. 

 

Bekämpningsarrangemangen grundar sig i första hand på samarbete mellan 

regionens räddningsväsen och handräckningsmyndigheterna i samarbetsområdena. I 

bekämpningsarbetet kan man även vid behov ty sig till den hjälp som finns att tillgå 

utanför området. Finlands miljöcentral sköter om dessa arrangemang och även om 

eventuell begäran av bekämpningshjälp från myndigheter utomlands eller 

handräckning till andra länder. 
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1. Myndigheter och övrig personal som 
bekämpar fartygsolje- och fartygskemikalieskador 

1.1  Bekämpningsmyndigheter 

De myndigheter som bekämpar oljeskador är enligt fartygsavfallslagen: 

• Finlands miljöcentral 

• bekämpningsarbetets ledare som tillsatts av Finlands miljöcentral 

• räddningschefen som verkar som ledare för bekämpningsarbetet av fartygsoljeskador 

• den regionala miljöcentralen 

• en utsedd räddningsmyndighet enligt planen för bekämpning av oljeskador 

som har utarbetats av regionens räddningsväsen. 
 

Myndigheterna för bekämpning av fartygskemikalieskador är Finlands miljöcentral och 

ledaren för bekämpningsarbetet som tillsatts av den samt den regionala miljöcentralen. 

 

Finlands miljöcentral har ett beredskapssystem som omfattar en ständig mil-

jöskadejour (bilaga 1). Jourhavande har vid behov befogenhet att fatta beslut om att 

larma statens personal och bekämpningsfarkoster samt om användning av utrustning 

samt om övriga brådskande åtgärder som gäller de statliga myndigheterna. Finlands 

miljöcentral tillsätter vid behov en ledare för bekämpningsarbetet och ger experthjälp 

vid organiseringen av bekämpningsarbetet. 

 

De regionala miljöcentralerna kan vid behov delta i att organisera bekämpningen av 

fartygsolje- och fartygskemikalieskador och bistå med utrustning. Då det gäller 

rengöring av stränder kommer främst arbetslednings- och kartläggningsarbete i fråga. 

Miljöcentralerna har utsett de personer som ansvarar för den regionala förvaltnin-

gens oljebekämpning och deras vikarier (bilaga 2). 

 

Enligt 12 § fartygsavfallslagen skall regionens räddningsväsen sköta bekämpningen 

av fartygsoljeskador på sitt område. För detta ändamål skall regionens räddnings-

väsen ha en plan för bekämpning av fartygsoljeskador, om den inte till de lokala 

förhållandena sett är uppenbart onödig. När det gäller bekämpningen av fartygske-
mikalieskador är regionens räddningsväsen skyldigt att på begäran ge handräckning 
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till myndigheten som sköter bekämpningen av fartygskemikalieskador. Om 

bekämpningen av skadan kräver det, skall regionens räddningsväsen snabbt vidta de 

åtgärder som kommunens bekämpningsberedskap förutsätter redan innan begäran 

om handräckning har gjorts. 

 

I olyckans inledande skede sköts bekämpningen av det regionala räddningsväsendet. 

Om skadeområdet utvidgas och det regionala räddningsväsendets resurser inte räcker 

till eller faran hotar området för flera regionala räddningsväsen, kan Finlands miljöcentral 

ta över bekämpningsarbetet och tillsätta en ledare för bekämpningsarbetet. Vid stora ol-

jeskador och skador som inträffar på öppna havet övergår ledningsansvaret till ledaren 

för bekämpningsarbetet som tillsatts av Finlands miljöcentral (bilaga 3). Det regionala 

räddningsväsendet och staten ställer sina personal- och materielresurser till förfogande 

för bekämpningsarbetets ledare. 

 

De olika myndigheterna och inrättningarna i kommunerna deltar vid behov i bekämpnin-

gen av fartygsoljeskador. Det gäller i det närmaste den tekniska sektorns personal, som 

huvudsakligen sköter om efterbekämpningen. 

 

Kommunerna på planeringsområdet, räddningsväsendets områden och miljöcentralerna pre-

senteras på en karta (bilaga 4). Kusten är uppdelad i fem räddningsområden och till dem hör 33 

kustkommuner. Brand- och räddningsmyndigheternas kontaktinformation finns i bilaga 5. 

 

Myndigheterna som bekämpar fartygsolje- och fartygskemikalieskador har enligt 

lag fullmakt att bestämma om bl.a. nyttjandet av personer och utrustning för bekämpnin-

gen av miljöskador. 

1.2  Handräckningsmyndigheter 

I bekämpningen av fartygsolje- och fartygskemikalieskador ges enligt fartygsavfallslagen 

handräckning av 

• gränsbevakningsväsendet 

• försvarsmakten 

• sjöfartsverket 

• havsforskningsinstitutet 

• polisen 

• länsstyrelsen 

• vägförvaltningen 
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Handräckningsmyndigheternas kontaktinformation finns i bilaga 6. 

 

Finlands miljöcentral har samarbetsavtal med gränsbevakningsväsendet och 

sjöstridskrafternas stab samt sjöfartsverket. 

1.3  Hamn-, anläggnings- och varvspersonal 

Hamnar, anläggningar och varv enligt 14 § fartygsavfallslagen som finns på 

samarbetsområdet räknas upp i bilaga 7. Uppgifterna finns i Atlas. 

 

Information om larmförbindelser och bekämpningspersonal vid de enheter som 

nämns i bilagan finns i planen för bekämpning av oljeskador som utarbetats av 

regionens räddningsväsen och i den regionala larmcentralens register. 

1.4  Frivilliga 

På planeringsområdet finns flera frivilliga sjöräddningsföreningar som idkar denna typ 

av verksamhet. Till verksamheten hör bl.a. att rädda människor som råkat i sjönöd, 

bistå småbåtar som fått maskinfel och vid behov att ge bogserhjälp. 

 

Frivilliga kan även användas för att rengöra stränder och eventuellt också för att rädda 

skadade djur. Det frivilliga strandrengöringsarbetet ordnas av bekämpningsarbetets 

ledare på det sätt som föreskrivs i plan för bekämpning av oljeskador som utarbetats 

av regionens räddningsväsen. De frivilliga räddningstjänstorganisationerna kan också 

bistå med personalhjälp. Kontaktinformationen finns i bilaga 17. 
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2. Båtmateriel och utrustning för skadebekämpning 

2.1  Staten 

Staten har elva egentliga oljebekämpningsfartyg till sitt förfogande i havsområdet, varav 

två är marinens, ett Gränsbevakningsväsendets och åtta Statens rederiaffärsverks. 

Dessutom har Ålands landskapsstyrelse ett oljebekämpningsfartyg (bilaga 8). Av 

fartygen på planeringsområdet är OILI IV förlagd till Vasa och LETTO till Uleåborg. En 

kartbild över fartygens placering finns också i Atlas. Alla fartyg är utrustade med 

oljeuppsamlingsanordningar med vilka fartygen självständigt kan samla upp olja från 

vattenytan då fartyget rör sig i en fart av ca 1–2 knop. Dessutom är fartygen utrustade 

med olika flyttbara oljeuppsamlingsanordningar. 

 

Gränsbevakningsväsendets fartyg Merikarhu är det enda fartyget som är mera 

utrustat för bekämpning av fartygskemikalieskador. 

 

Mer information om fartygen och utrustningen finns på Finlands miljöcentrals webbsidor. 

2.2  Regionens räddningsväsen 

Materielberedskapen hos regionens räddningsväsen för bekämpning av fartygsoljeskador 

baserar sig på oljebekämpningsbåtar, arbetsflottar, kust- och havslänsar. Länsutrust-

ningens och över 10 meter långa oljebekämpningsbåtars placering presenteras i bilaga 9. 

Mer information om regionens räddningsväsen och deras båtar och uppbevarings-

platserna för statens oljebekämpningsutrustning finns i Atlas. 

 

Brandkårernas kemikaliedykningsenheter som är lämpliga för bekämpning av fartygskemi-

kalieskador och annan utrustning för bekämpning av kemikalieskador räknas upp i bilaga 10. 

2.3  Anläggningar och bolag 

Fartyg och utrustning som är lämplig för att avlasta flytande olje- och kemikalielaster finns på 

rederierna, varav det viktigaste i Finland är Fortum Oil and Gas Oy. Bogser- och räddnings-

utrustning som lämpar sig för att rädda skadade fartyg och deras last finns hos bolag som 

bedriver bogser- och sjöräddningsverksamhet. Deras kontaktinformation finns i bilaga 17. 
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3. Arrangemang för bekämpning av 
fartygsolje- och fartygskemikalieskador 

3.1  Larm, larm- och kommunikationssystem 

Vid fartygsolje- och fartygskemikalieskador görs larm- och olycksfallsanmälan 

vanligen till sjöräddningscentralen eller – undercentralen eller till kretsalarmcentralen. 

Sjöräddningscentralerna och kretsalarmcentralerna bör samarbeta så att 

informationen om att en fartygsolycka har inträffat förmedlas till båda parterna. 

Kretsalarmcentralerna och sjöräddningscentralerna bör alltid genast anmäla 
alla fartygsolyckor även till Finlands miljöcentrals jourhavande som är i ständig 
beredskap samt till den regionala miljöcentralens kontaktperson (kontakt-

information till jourhavande: bilaga 1). 

 

Finlands miljöcentrals jourhavande larmar vid behov statens bekämpningsfartyg och 

annat utrustnings- och åtgärdsbistånd som kan behövas för att ha kontroll över 

olyckssituationen. 

 

I kontakterna används vid sidan av vanliga telefonförbindelser sjöräddningstjänstens 

och den allmänna räddningstjänstens larm- och kommunikationsförbindelser. Om det 

är nödvändigt att ge särskilda anvisningar eller bestämmelser om kommunikations-

verksamheten i anslutning till olyckshändelsen eller att genomföra arrangemang som 

avviker från det vanliga, begär bekämpningsarbetets ledare handräckning av 

sjöbevakningen i området eller av en annan handräckningsmyndighet. 

3.2  Brådskande första åtgärder – ledning, bomutläggning, stabilisering av 
olyckssituationen och skapande av situationsbild 

Bekämpningsarbetet leds av räddningsmyndigheten som utsetts av regionens 

räddningsväsen i kommunen där olycksfartyget är beläget tills vid behov ledaren för 

bekämpningsarbetet enligt 19 § fartygsavfallslagen tar över ledningsansvaret. 

Finlands miljöcentral leder utskickningen av statens bekämpningsfartyg och 

utrustning till olycksområdet samt bestämmer om deras deltagande och ibruktagning i 

bekämpningsarbetet. 
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Oljebekämpningsenheterna inom regionens räddningsväsen sköter om brådskande 
inledande bekämpningsåtgärder. Brådskande åtgärder är att stoppa och begränsa 

spridningen av ämnet som läckt ut ur fartyget eller som flyter på vattenytan och att 

lägga ut länsar runt fartyget. 

 

För att snabbt och effektivt få kontroll över miljöolyckssituationen fordras att 

olycksfartygets risksituation stabiliseras och skadorna kartläggs. Dessa 

åtgärder säkerställs av myndigheterna för bekämpning av fartygsoljeskador 

tillsammans med sjöfartsinspektören, ägaren till olycksfartyget, försäkringsbolaget 

och företagarna som förberett sig på fartygsräddning. I praktiken kan det fordras att 

bl.a. bogserarna, granskningsdykarna, pumpenheterna och avlastningsfartygen 

tillkallas och att fartyget förs till en skyddad hamn. 

 

Ägaren till det förolyckade fartyget och försäkringsbolaget sköter om 

räddningsarbetet tillsammans med yrkesräddningsmanskapet. Bekämpnings-

myndigheten och Finlands miljöcentral följer räddningsarbetets framskridande och 

förhandlar vid behov med sjösäkerhetsmyndigheten, ägaren, försäkringsbolaget, 

klassificeringsverket och med representanterna för företagaren som slutit 

räddningsavtal om att undsätta fartyget och lasten för att hindra och begränsa 

miljöskador. 

 

De riksomfattande och regionala myndigheterna för bekämpning av fartygsolje- och 

fartygskemikalieskador gör tillsammans upp en situationsbild. För situationsbilden 

behövs information om olycksämnen, mängden ämnen som läckt ut i miljön och som 

ännu är kvar i det förolyckade fartyget samt om observationer och prognoser om 

spridningen av ämnen som läckt ut i miljön. 

 

Uppgifter om ämnen som varit eller är ombord på fartyget, deras kvalitet och 
mängd samt egenskaper fås av fartygets och lastens ägare, mäklare, agenter och 

hamnen dit fartyget var på väg. Information om ämnenas farliga egenskaper och 

eventuella beteende i miljön fås från olika kemikalieregister och sakkunniga såsom 

Finlands miljöcentrals kemikalieinformation. Mängden ämnen som eventuellt läckt ut 

och risken för läckage uppskattas på basis av skadeuppgifter och fartygets 

räddningsplan samt miljöobservationer. 
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Bekämpningsarbetets ledare samlar observationer om ämnen som läckt ut i miljön 

genom att ordna flyg- och fältspaningar. Finlands miljöcentral bistår vid behov med 

att få fram uppgifter från fjärrövervakningar såsom övervakningsflyg och 
satellitbilder. Bekämpningsarbetets ledning utarbetar och upprätthåller situations-
bilden som även sparas efter observationsjouren. 

 

Bekämpningsarbetets ledare skaffar prognoser om transporten av ämnen som läckt 

ut i miljön. Prognoserna utarbetas utgående från ström- och vindförhållandena och 

andra uppgifter och i mån av möjlighet genom att utnyttja datormodeller som 

utvecklats på förhand. 

3.3  Organisering och ledning av bekämpningsarbetet 

Om en fartygsoljeskada har inträffat eller risk för en oljeskada föreligger inom 

området för flera räddningsväsen i regionen eller om skadan eller risken är så stor att 

regionens räddningsväsen inte skäligen kan åläggas att ensam sörja för 

bekämpningsarbetet eller om bekämpningsarbetet pågår länge, bestämmer Finlands 

miljöcentral om bekämpningsarbetet och tillsätter en ledare för bekämpningsarbetet. 

Vid behov kan en ledningsgrupp bestående av de olika bekämpningsmyndigheternas 

representanter utses till hjälp för bekämpningsarbetets ledare. 

 

Finlands miljöcentral bestämmer om bekämpningen av en fartygskemikalieskada 
och tillsätter en ledare för bekämpningsarbetet. På begäran är regionens 

räddningsväsen skyldig att ge handräckning. Om bekämpningen av skadan fordrar 

det, skall regionens räddningsväsen snabbt vidta de åtgärder som kommunens 

bekämpningsberedskap förutsätter redan innan begäran om handräckning har gjorts. 

Regionens räddningsväsen är också skyldigt att utanför sitt område på begäran av 

bekämpningsarbetets ledare som tillsatts av Finlands miljöcentral ställa kommunens 

bekämpningsutrustning och – materiel samt behövlig personal till förfogande för 

bekämpning av en fartygskemikalieskada. 

 

Vid olyckor som berör flera olika sektorer där skadan samtidigt hotar eller gäller 

människoliv, egendom och miljö, leds myndigheternas åtgärder i enlighet med 

räddningslagen tills faran för människoliv är över. Alla fartyg i närheten deltar vid 

behov för att rädda människoliv och transporterar människorna i trygghet. I första 

hand ges nödvändig första hjälp och skadade förs till fortsatt vård. Övriga räddade 

transporteras till en trygg hamn, varifrån personerna själv kan ta sig säkert vidare. 
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Efter att människorna har räddats inleder bekämpnings- och handräcknings-

myndigheterna bekämpningen av fartygsolje- och fartygskemikalieskadan. Om flera 

myndigheter deltar i bekämpningsarbetet, bildas vid behov en ledningsgrupp som 

leds av ledaren för bekämpningen av fartygsolje- eller fartygskemikalieskadan. 

Behovet av att grunda en ledningsgrupp och gruppens eventuella sammansättning 

beror på olyckssituationen. 

 

Ledningsgruppen kan bl.a. bestå av representanterna för statens myndigheter för 

bekämpning av fartygsolje- och fartygskemikalieskador och skadeområdets 

räddningsmyndigheter samt representanterna för handräckningsmyndigheterna. 

Ledningsorganisationen för en stor olycka kan t.ex. vara enligt bilaga 3. 

3.4  Utformning och bemanning av bekämpningsenheterna 

Bekämpningsenheterna bildas av brand- och räddningsväsendets enheter som 

bestämts i planerna för regionens räddningsväsen och av kommunala enheter. 

Enheterna kompletteras vid behov med handräckningsenheter och utomstående 

bekämpningshjälp. 

 

För oljebekämpning ut på öppna havet samlas på verksamhetsområdet ett för varje 

situation nödvändigt antal fartyg som förmår ta hand om bekämpningen. Fartygens 

normala besättning kompletteras enligt behov. Till bekämpningsavdelningen kan 

höra: 

 

• ett ledningsfartyg för den operativa verksamheten, som vid sidan av det 

egentliga bekämpningsarbetet även kan fungera som avdelningens 

underhålls- och lagerfartyg 

• spaningsbåtar (regionens räddningsväsen, sjöbevakningen, sjöfartsdistriktet) 

• mindre fartyg som är utrustade med oljelänsar och som används parvis för 

att samla upp oljan genom att släpa länsarna efter sig 

• båtar som är utrustade med ett mekaniskt uppsamlingssystem och som 

självständigt kan samla upp oljan 

• enskilda båtar som fäller ner länsar för att hindra eller styra oljans spridning. 

 

Finlands miljöcentral ansvarar för att få fram sådan specialutrustning som behövs på 

olycksplatsen eller skadeområdet samt personal för att föra utrustningen till platsen. 
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3.5  Larmberedskap och startordning 

Beredskapen hos oljebekämpningsenheterna i regionens räddningsväsen då det 

gäller båtutrustningen grundar sig på personalen i både arbetsskiftet och de som är 

lediga och beredskapen är vanligen högst ca en halv timme från att larmet har gått. 

Beredskapen hos regionens räddningsväsen framgår av det regionala räddnings-

väsendets plan för bekämpning av oljeskador. 

 

Startberedskapen för de fartyg som Statens rederiaffärsverk förfogar över och som är 

ämnade för oljebekämpning är ca sex timmar beroende på arbetssituationen. 

Fartygen har ingen jour. 

 

Sjöbevakningens fartyg som är på vaktpass beger sig till olycksplatsen senast inom 

en timme efter att larmet har gått. Fartygen utrustas på ovan nämnda närmaste 

oljebekämpningslager. 

 

Av de två stora oljebekämpningsfartygen som försvarsmakten förfogar över (HALLI 

och HYLJE) är åtminstone den ena alltid i fyra timmars teknisk startberedskap och på 

motsvarande sätt även den andra, undantaget dockningar och andra specialfall. 

3.6  Bekämpningsenheternas utrustning, underhåll och transporter 

Var och en myndighet ansvarar själv för underhållet av bekämpningsenheterna i 

bekämpningens inledande skede. De fartyg som deltar i bekämpningsarbetet bör vid 

avresan ha med sig proviant för åtminstone ett dygn. 

 

Om bekämpningsenheterna deltar i långvarigt bekämpningsarbete, sköts underhållet 

centraliserat. Ledningsgruppen utreder och organiserar de fortsatta proviant-

arrangemangen, fartygens bränsleförsörjning och manskapsutbytet samt reserver vid 

ledningscentralen och den operativa ledningen. 

 

För lufttransporter och flygspaning används gränsbevakningsväsendets spanings-

flygplan, sjöräddningshelikoptrar eller privatpersoners flygplan och helikoptrar. 

Luftfartsmyndigheterna känner till de luftfarkoster som ligger närmast och som kan 

utnyttjas för ändamålet. 
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3.7  Internationellt bekämpningssamarbete 

Det internationella samarbetet vid bekämpningen av miljöskador till havs sker via 

Finlands miljöcentral. Information om Östersjöländernas utrustning och samarbets-

förfaranden finns i HELCOM:s bekämpningsmanual (Combatting Manual) som även 

har lagts ut på webben. I kontakterna tillämpas Helsingforskommissionens direktiv 

och bland annat de s.k. nationella kommunikationsförbindelserna. 

 

Organiseringen av bekämpningsarbetets ledning motsvarar i huvuddrag den normala 

organiseringen av bekämpning på öppet hav (bilaga 11). Då det huvudsakliga hotet 

om skada riktas mot Finland verkar de utländska och finska enheterna underställda 

de egna ledarna för havsverksamheten (NOSC) dock så att hela havsverksamheten 

leds av den högsta havsbekämpningens ledare (SOSC) som är underställd 

bekämpningsarbetets ledare. 

3.8  Informationsverksamhet 

Bekämpningsarbetets ledare eller en person som ledaren delegerat uppgiften till ans-

varar för den interna och externa informationen i anslutning till skadebekämpningsar-

betet. Finlands miljöcentral och de regionala miljöcentralerna informerar om skötseln 

av de uppgifter som tillkommer dem på det sätt som befullmäktigats av bekämpning-

sarbetets ledare. Även under efterbekämpnings- och långtidsuppföljningen har le-

daren informationsbefogenheten och – ansvaret. 
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4. Övrig verksamhet 

4.1  Rengöring av stränder, efterbekämpning och skadeavfallshantering 

Vid rengöringen av stränder iakttas strandanvändningen och miljöförhållandena. 

Rengöringen utförs i enlighet med oljebekämpningsplan utarbetad av regionens 

räddningsväsen och Finlands miljöcentrals anvisningar i guiden för oljebekämpning i 

strandzonen ("Rantavyöhykkeen öljyntorjunta"). 

 

Räddningsmyndigheten kan sköta bekämpningen inklusive efterbekämpningen ända 

till slut, men om räddningsmyndigheten avlägsnar sig från platsen, övergår totalans-

varet för ledningen till myndigheten som ansvarar för efterbekämpningen i enlighet 

med oljebekämpningsplanen utarbetad av regionens räddningsväsen. Tidpunkten 
för ansvarsöverföringen måste vara tydligt överenskommen mellan de båda 
myndigheterna. 

 

I en olyckssituation, som förutsätter avfallshanteringsåtgärder, skall kommunens mil-

jönämnd utan dröjsmål underrättas, eftersom den eller en tjänsteinnehavare som ut-

setts av nämnden har rätt att utfärda bestämmelser om avfallshanteringen. Den re-

gionala miljöcentralen kan verka som sakkunnig i klassificeringen av avfallet som 

problemavfall och vid utredning av avfallsbehandlingsmetoderna och – platserna. 

Behandlings- och deponeringsplatserna för oljehaltigt avfall presenteras på kartan i 

bilaga 12. Kartan är tagen ut Atlas. 

 

När mottagningsplatsernas kapacitet är slut, anläggs mellanlagringsplatser och 

möjligheterna utanför planeringsområdet utnyttjas också. Ansvaret för att ordna 

avfallshanteringen hör till avfallsinnehavaren. Om avfallsinnehavaren inte är på plats, 

hör ansvaret för avfallet till kommunen, medan kostnadsansvaret fortfarande hör till 

avfallsinnehavaren. 



 17 
 

4.2  Räddning av djur 

Skadade djur i naturen skall om möjligt räddas. Djuren kan tas om hand för transport 

till vård eller för tillfällig vård. Om djuret är i sådant skick att det är grymt att hålla det 

vid liv, avlivas det. 

 

För omfattande räddning av djur, t.ex. räddning av fåglar ger de regionala miljöcen-

tralerna expert-, anordnings- och materialbistånd från fall till fall. För att få nödvändig 

personal och ordna arbetet följs i tillämpliga delar de principer som följs i organiserin-

gen av räddningstjänsten. Ordnande av djurräddning sker under ledning av den re-

gionala miljöcentralen. 

 

Anvisningar om räddning av djur finns i Finlands miljöcentrals publikation med an-

visningar för miljöolyckor och exceptionella naturförhållanden ("Ohjeet ympäristöon-

nettomuuksien ja poikkeuksellisten luonnontilanteiden varalle") som också finns på 

Finlands miljöcentrals webbsidor. 

4.3  Undersökningar och skadebedömning 

På sitt verksamhetsområde arrangerar de regionala miljöcentralerna nödvändiga mil-

jökonsekvensundersökningar tillsammans med kommunerna. HELCOM har gett ut en 

rekommendation om undersökning av miljökonsekvenserna i samband med en stor 

oljeskada. Finlands miljöcentral bistår i att ordna undersökningarna. 

 

Vid oljeprovtagning och annan provtagning samt leverans av proverna till analys följs 

de allmänna anvisningarna i Finlands miljöcentrals publikation om anvisningar för mil-

jöolyckor och exceptionella naturförhållanden ("Ohjeet ympäristöonnettomuuksien ja 

poikkeuksellisten luonnontilanteiden varalle") som också finns på Finlands miljöcen-

trals webbsidor. För den egentliga provtagningen finns separata allmänna anvisnin-

gar för bekämpningspersonalen om första åtgärder vid oljeprovtagning ("Ensitoimet 

öljynäytteenotossa") samt mera detaljerade anvisningar i publikationen "Kansain-

välisen Merenkulkujärjestön (IMO) ohjeet öljypäästöjen näytteenotosta ja vertailutut-

kimuksista". Publikationerna fås från Finlands miljöcentral. 

 

För preliminär bedömning av oljeskador som skall ersättas tillsätts en särskild 

synenämnd på initiativ av antingen miljöcentralen, oljeskyddsfondens direktion eller 
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de skadelidande. Ordförande för synenämnden är förättningsingenjören som utsetts 

av den regionala miljöcentral på vars område skadan har inträffat. 

4.4 Riskframkallande faktorer och funktioner i samband med miljöskador  

Tankertrafik såsom även annan fartygstrafik i farlederna, hamnfunktionerna samt olje- 

och kemikalielagren utgör en risk för fartygsolje- och fartygskemikalieskador. Farled-

erna och hamnarna presenteras på kartan i bilaga 13. I bilaga 14 finns en förteckning 

över hamnar, djupet på farlederna in till hamnarna och trafikmängderna samt olje- 

och kemikalielager. Andra skyddade förankringsplatser och hamnar dit ett fartyg som 

lidit sjöskada eller som orsakar en olje- eller kemikaliefara kan föras, presenteras på 

kartan i bilaga 15. Uppgifterna finns också i Atlas. 

 

På området måste man också vara beredd på att bekämpa skador som kommer uti-

från området. 

4.5  Särskilt skyddskrävande områden och objekt 

De viktigaste skyddsområdena och objekten presenteras på kartan i bilaga 16. 

Uppgifter om vattentäkter, fiskodlingar, natur- och fågelskyddsområden samt 

Naturaområden finns i Atlas. 
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5. Förebyggande av skador 

5.1  Övningar och utbildning 

Finlands miljöcentral och Sveriges Kustbevakning arrangerar turvis varje år en omfat-

tande internationell samarbetsövning i havsområdet i enlighet med Köpen-

hamnsfördraget. I Kvarkenområdet och Bottenviken har man för avsikt att med 2 – 3 

års mellanrum turvis arrangera en gemensam övning tillsammans med myn-

digheterna i Sverige. 

 

Beträffande utbildningen arrangerar Finlands miljöcentral vid behov riksomfattande 

kurser för oljebekämpningsmyndigheterna. Dessutom har Finlands miljöcentral 

möjlighet att påverka de olika utbildningsorganisationernas kurser och utbildning-

sprogram om oljebekämpning. 

 

De regionala miljöcentralerna deltar i samarbetsövningarnas arrangemang, ordnar ol-

jebekämpningskonferenser och övningar i användningen av statlig utrustning till-

sammans med regionens räddningsväsen. Dessutom har miljöcentralerna övervakn-

ings- och rådgivningsansvar i fråga om de kurser som kommunen arrangerar i 

enlighet med oljebekämpningsplanerna. 

5.2  Revidering och uppdatering av planen 

Västra Finlands miljöcentral uppdaterar kontinuerligt planen som har satts ut på nätet 

och skickar planen i pappersversion till Finlands miljöcentral vartannat år. Planen 

görs både på finska och på svenska. Finlands miljöcentral uppdaterar Atlas. 

 

Planen är i kraft tillsvidare och den ses över i regel vartannat år eller i övrigt vid behov 

tillsammans med samarbetsparterna. 
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6. Kontaktinformation och länkar 

Övrig kontaktinformation och webblänkar som ansluter sig till temat finns i bilaga 17. 

 

Västra Finlands miljöcentral 31.12.2005 

 

 

Ingenjör Kari Syvänen 
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JOUR VID FINLANDS MILJÖCENTRAL 

Jouren för oljeskador och specialsituationer kan bistå i organiseringen av resurser, 

informationsförmedling och udersöknigar i följande olyckssituationer: 
 

1) alla fartygsolyckor, som utgör hot i form av oljeskada eller övrig miljöskada samt alla 

uppenbart olagliga fartygsutsläpp 

2) övriga allvarliga olje- och kemikalieskador 

3) massdöd bland vilda djur, plötsliga vegetationsskador, exceptionell algblomning, plötsliga 

miljöförändringar eller miljöförstöring 

4) översvämningsolyckor och dammskador 

 

 

ANMÄL DESSA HÄNDELSER ELLER HOTET AV SÅDANA FALL ALLTID OCKSÅ TILL FINLANDS 
MILJÖCENTRALS JOURHAVANDE 

 

JOURENS TELEFONNUMMER ÄR 0400 319390 
 

Om kontakt till det ovannämnda telefonnumret i GSM-nätet inte fås, kan man lämna ett 

meddelande till svarttjänsten .  
 

Om direkt kontakt med jourhavanden inte genast lyckas, bör man lämna ett meddelande till 

fjärrsökning, vars nummer är: 
 

FJÄRRSÖKNINGSCENTRALEN  04840 
JOURENS FJÄRRSÖKNINGSNUMMER  302 377 
 

Under tjänstetid är de övriga kontaktnumren följande: 
 

TELEX    126 086 vyh fi 

TELEFAX   09-403 00478 

TELEFONVÄXELN   09-403 000  
 

OBS. 
JOUREN KAN SÄNDA STATENS PERSONAL OCH OJEBEKÄMPNINGSFARTYG SAMT 

ANNAT SPECIALREDSKAP. 
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PERSONERNA SOM ANSVARAR FÖR 
BEKÄMPNINGEN AV MILJÖSKADOR PÅ VÄSTRA 
FINLANDS, NORRA ÖSTERBOTTENS OCH 
LAPPLANDS MILJÖCENTRALS OMRÅDEN 

VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL 
Adress PB 262, 65101 Vasa (Skolhusgatan 19) 

Tfn (06) 367 5211 

Fax (06) 367 5251 
 

Ansvarspersonerna: 
Ingenjör Kari Syvänen  (06) 367 5211 eller 0400 163 104 

Byggmästare Kaj Lytts  (06) 367 5211 eller 040 558 66 79 

Övertekniker Heikki Levä  (06) 367 5211 eller 0400 662 427 

Servicetekniker Juha Jyrkkä  (06) 367 5670 eller 040 8230840 

Serviceförman Esa Siermala  (06) 367 5674 eller 0400 660048 
 

NORRA ÖSTERBOTTENS MILJÖCENTRAL 
Adress PB 124, 90101 Uleåborg (Isokatu 9) 

Tfn (08) 315 8300 

Fax (08) 315 8305 
 

Ansvarspersonerna: 
Miljövårdschef Timo Yrjänä (08) 315 8300 eller 0400 386 593 

Övertekniker Raimo Viinamäki (08) 315 8300 eller 0400 296 174 

Ingenjör Kari Arola  (08) 315 8300 eller 0400 384 654 
 

LAPPLANDS MILJÖCENTRAL 
Adress PB 8060, 96101 Rovaniemi (Hallituskatu 3) 

Tfn (016) 329 4111 

Fax (016) 310 340 
 

Ansvarspersonerna: 
 

Miljöskyddschef Tiina Kämäräinen (016) 329 4111 eller 040 716 60 34 

Inspektör Tarmo Oikarinen  (016) 329 4111 eller 0400 377024 



BEKÄMPNINGSORGANISATION FÖR EN STOR
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FINLANDS MILJÖCENTRALFINLANDS MILJÖCENTRAL

Bekämpningsarbetets
ledare

Bekämpningsarbetets
ledare

LedningsgruppLedningsgrupp

LEDARE FÖR
HAVSBEKÄMPNINGEN
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HAVSBEKÄMPNINGEN

STÖDVERKSAMHET
- underrättelsetjänst

- flygverksamhet

STÖDVERKSAMHET
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- flygverksamhet
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SAMARBETSOMRÅDE

LEDARE  FÖR RÄDDNINGS-
VERKSAMHETEN

SEKTORER

REGIONENS RÄDDNINGS-
MYNDIGHETER

BEKÄMPNING UTE
TILL HAVS

SKÄRGÅRDS- OCH FARLEDSBEKÄMPNING
STRANDBEKÄMPNING



PLANERINGSOMRÅDETS KOMMUNER, 
RÄDDNINGSVÄSENDETS OMRÅDE OCH 
MILJÖCENTRALERNA
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BRAND- OCH RÄDDNINGSMYNDIGHETERNAS  
KONTAKTINFORMATION 

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDETS SAMARBETSOMRÅDEN 

Allmänt nödnummer 112 

ÖSTERBOTTENSRÄDDNINGSVERK 

• Räddningschef Simo Kakkuri (06) 325 1440 
 

Ansvarspersonerna för den regionala bekämpningen av miljöskador: 

• brandchef Kaj Enqvist, 040 561 5106 

• brandmästare Ismo Ojala, 040 837 3681 

• brandchef Ole Wik, 0500 260 177 

 

Österbottens nödcentral 

• nödcentralens direktör Kari Pastuhov (06) 323 6114 eller 040 556 3855 

• kommunikationschef Kaj Paldanius (06) 210 1662 

• nödcentralens reservnummer (06) 210 1601, (06) 210 1602 och (06) 210 1610 

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK 

• Räddningschef Kari Koskela (06) 785 1802 eller 0400 669 764 

• Biträdande chef Matti Koivisto (06) 823 30511 eller 0400 561 231 

Ansvarspersonerna för den regionala bekämpningen av miljöskador: 

• Biträdande räddningschef Terho Pylkkänen, (06) 823 0513 eller 0400 400906 

• Brandchef Tapio Nissilä, (06) 88112265 eller 0500 512265 

 

Österbottens nödcentral (se Vasa regionräddningsverk) 
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RÄDDNINGSVERKET FÖR ÄLVDALARNA 

Räddningschef Piia Vähäsalo (08) 429 6001 eller 044 429 6001 

Ansvarspersonerna för den regionala bekämpningen av miljöskador: 

• brandchef Heikki Ventonen, Brahestad  044 42936101 

• brandchef Marko Hintsala, Kalajoki 044 429 6202 

• jourhavande brandmästare, Brahestad 044 429 6101 

 

Nödcentralen för Älvdalarna (08) 411 7600 

ULEÅBORG-KOILLISMAA RÄDDNINGSVERK 

Räddningschef Keijo Rantanen (08) 5584 8601 eller 044 703 8601 

Ansvarspersonerna för den regionala bekämpningen av miljöskador: 

• brandchef Mika Haverinen 044 703 8620 

• brandmästare Mikko Laitila 044 703 8627 

 

Uleåborgs nödcentral 

• larmmästare Ritva Halkola (08) 558 4700 

• nödcentralens reservnummer (08) 314 7701 

• nödcentralens telefax (08) 377 220 

LAPPLANDS RÄDDNINGSVERK 

• Räddningschef Matti Soudunsaari 020 131 1300 eller 040 561 2020  

(016) 333 70 11 kvällstid (Lapplands nödcentral) 

Ansvarspersonerna för den regionala bekämpningen av miljöskador: 

• brandchef Raimo Torvela, Kemi 020 131 1240 eller 040 765 4967  

• brandchef Harri Paldanius, Torneå 020 131 1240 eller 040 765 4967 

 

Lapplands nödcentral 

• larmsekreterare Marjo Remes (016) 333 7043 

• nödcentralens reservnummer (016) 333 7011 

• nödcentralens telefax (016) 312 426 
 



 

B I L A G A  6  

HANDRÄCKNINGSMYNDIGHETERNAS  
KONTAKTINFORMATION 

1. POLISEN 

Allmänna larmnumret till polisen  10022 
 

Polisinrättningarna 

• Polisinrättningen i Närpes härad, tfn (06) 220 8200 

• Polisinrättningen i Vasa härad, tfn (06) 210 0411 

• Polisinrättningen i Korsholms härad, tfn (06) 320 6900 

• Polisinrättningen i Jakobstads härad, tfn (06) 785 9432 

• Polisinrättningen i Karleby härad, tfn (06) 833 9111 

• Polisinrättningen i Ylivieska härad, tfn (08) 411 5111 

• Polisinrättningen i Brahestad härad, tfn (08) 299 31 

• Polisinrättningen i Uleåborg härad, tfn (08) 313 7111 

• Polisinrättningen i Haukipudas härad, tfn (08) 547 1226 

• Polisinrättningen i Kemi härad, tfn (016) 2951 

• Polisinrättningen i Torneå härad, tfn (016) 43 411 

2. FÖRSVARSMAKTEN 

• Västra Finlands län: Staben för Vasa Militärlän, tfn (06) 181 2111 

• Uleåborgs län: Staben för Uleåborgs Militärlän, tfn (08) 181 3111 

• Lapplands län: Staben för Lapplands Militärlän, tfn (016) 181 0111 
 

I brådskande fall Lapplands Luftvärnsregemente direkt, tfn (016) 181 0111 

3. GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET 

• Västra Finlands sjöbevakning, Åbo, tfn 0204 10 7600, fax 0204 10 7099 

• Sjöräddningsundercentralen MRSC Vasa, 0204 1003 (sjöräddningens larmnummer) 

• Vasa sjöbevakningsområde, tfn 0204 10 7701 

• Uleåborgs sjöbevakningsområde, tfn 0204 10 7901 
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4. SJÖFARTSVERKET 

• Bottniska vikens sjöfartsdistrikt, Vasa, tfn 020 4481, jour tfn 020 328 020, fax 020 

448 7336 

• Bottniska vikens sjöfartsdistrikt, kontoret i Uleåborg, tfn 020 4481, fax 020 448 7488 

• Oljebekämpningsfartyget Letto, tfn 0400-210956, 040-5168625 

• Oljebekämpningsfartyget Oili 4, tfn 0400-315589 

5. LÄNSSTYRELSEN 

• Länsstyrelsen i Västra Finalnds län, 0205 17 121, fax 0205 17 2263 

• Länsstyrelsen i Uleåborgs län, tfn 0205 17 181, fax 0205 17 8224 

• Länsstyrelsen i Lapplands län, tfn 0205 17 171, fax 0205 17 7750 

 

Utanför tjänstetid erhålls kontaktinformationen till räddningsavdelningens jourhavande via 

länets nöd- eller kretsalarmcentral. 

6A. VÄGFÖRVALTNINGEN 

• Vasa vägdistrikt, tfn 0204 22 157 

• Uleåborgs vägdistrikt, tfn 0204 2211 

• Lapplands vägdistrikt, tfn 0204 2211 

6B. VÄGAFFÄRSVERKET 

• Norra Finlands område, tfn 0204 4411 

• Serviceenheten i Vasa 

• Serviceenheten i Uleåborg 

• Serviceenheten i Rovaniemi 

7. HAVSFORSKNINGSINSTITUTET 

• tfn (09) 613 941, fax (09) 6139 4494 
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HAMNAR, ANLÄGGNINGAR OCH VARV I ENLIGHET 
MED 14 § FARTYGSAVFALLSLAGEN 

Karleby, Yxpila hamn 

• hamndirektör Eero Mäki (06) 824 2410 eller 0500 560 782 
 

Jakobstad, Alholmens hamn 

• hamndirektör Kristian Hällis (06) 785 1407 
 

Vasa, Vasklot hamn 

• hamndirektör Lars Holmqvist (06) 325 4500 
 

Kaskö hamn 

• hamnkapten Timo Onnela (06) 220 7283 eller 040 726 5740 
 

Kristinestad, Björnön 

• stadsingenjör Sven Söderlund (06) 221 6200 

• PVO-Lämpövoima Oy, Tapio Laaksonen (06) 221 7111 
 

Kalajoki, Rahja hamn 

• hamnmästare Aulis Aho (08) 469 1214 
 

Brahestad, Lapaluoto hamn 

• hamnkapten Kaarlo Heikkinen (08) 439 3930 
 

Brahestad, Rautaruukki hamn 

• hamnchef Markku Mikkola (08) 849 2256 
 

Uleåborgs hamn (Oritkari, Nuottasaari, Vihreäselkä, Toppila) 

• hamndirektör Kari Himanen (08) 5584 2750 
 

Kemi, Ajos hamn 

• hamndirektör Reijo Viitala (016) 215 1600 
 

Kemi, Veitsiluoto hamn 

• hamndirektör Reijo Viitala (016) 215 1600 
 

Torneå, Röyttä hamn 

• hamnchef Pekka Harjuoja (016) 452 532 
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FINLANDS BEKÄMPNINGSFARTYG FÖR OLJESKADOR 2004

ALUKSEN
NIMI

OMISTAJA PITUUS
[m]

TANKKI-
TILAVUUS

[m³]

KERUU-
KAPASITEETTI

[m³/h]
Halli MV 60,5 1400 74,08
Hylje MV 54,1 800 64,82
Merikarhu RVL 58 40 59,26
Oili I VLL 24,5 80 38,89
Oili II VLL 24,5 80 38,89
Oili III VLL 24,5 80 38,89
Oili IV VLL 19 30 35,19
Sektori VLL 32,7 108 46,11
Linja VLL 35,5 77,4 42,60
Letto VLL 42,7 42,7 55,56
Svärtan ÅLS 24 52 38,89
Seili VLL 50,5 196 55,56
YHTEENSÄ 2986 589
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FARTYGETS 
NAMN

ÄGARE LÄNGD
[m]

TANKVOLYM
[m³]

INSAMLINGS- 
KAPACITET

[m³/h]
Halli MV 60,5 1400 74,08
Hylje MV 54,1 800 64,82
Merikarhu RVL 58 40 59,26
Oili I VLL 24,5 80 38,89
Oili II VLL 24,5 80 38,89
Oili III VLL 24,5 80 38,89
Oili IV VLL 19 30 35,19
Sektori VLL 32,7 108 46,11
Linja VLL 35,5 77,4 42,60
Letto VLL 42,7 42,7 55,56
Svärtan ÅLS 24 52 38,89
Seili VLL 50,5 196 55,56
TOTALT 2986 589
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BOMUTRUSTNINGENS OCH ÖVER 10 m LÅNGA 
OLJEBEKÄMPNINGSBÅTARS PLACERING
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KOMMUNERNAS, HAMNARNAS OCH ANLÄGGNINGAR-
NAS KEMIKALIDYKNINGSENHETER OCH ANNAN UT-
RUSTNING FÖR BEKÄMPNING AV KEMIKALIESKADOR 

På området finns ingen egentlig utrustning som är lämplig för bekämpning av fartygskemi-

kalieskador. Utrustningen är basutrustning, såsom pumpar, skyddsutrustning för per-

sonalen och annan utrustning som anskaffats för oljebekämpning och som även passar för 

bekämpning av kemikalieskador. Utrustningen finns vid de regionala brand- och räddnings-

verken och de orter där det finns rikligt med kemisk industri. Noggrannare uppgifter om ut-

rustningen finns i kommunernas externa räddningsplaner. Nedan anges utrustningens 

placering ortvis. 
 

Karleby 

• Karleby räddningsverk 

• Kemiras brandstation 

Jakobstad 

• Jakobstads räddningsverk 

• UPM-Kymmene Oyj:s brandstation 

Vasa 

• Vasa regionräddningsverk 

• Kemira Chemicals Oy 

Kaskö 

• Oy Metsä-Botnia Ab 

Kalajoki 

• Ylivieska regionräddningsverk 

Brahestad 

• Brahestad räddningsverk 

• Rautaruukki skyddsservice 

Uleåborg 

• Uleåborgs regionräddningsverk 

Kemi 

• Kemi brandverk 

Torneå 

• Torneå brandverk 



FINLANDS MILJÖCENTRALFINLANDS MILJÖCENTRAL

Oljebekämningsarbetets ledareOljebekämningsarbetets ledare

LedningsgruppLedningsgrupp

NOSCNOSC SOSCSOSC NOSCNOSC

Strike
Team

Strike
Team

BasBas Strike
Team

Strike
Team

FINLAND SVERIGE

LEDNINGSFIGUR FÖR HAVSVERKSAMHET 
SOM OMFATTAR FINSKA OCH SVENSKA 

ENHETER

03/2003/MY
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BEHANDLINGS- OCH DEPONERINGSPLATSER 
FÖR OLJESKADEAVFALL OCH ANNAT 
PROBLEMAVFALL
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HAVSFARLEDER 

handelssjöfartens huvudleder 
 
andra farleder 
 
farledens djup i meter 

farledens djup under konstruktion 

farledens djup under planering 
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FÖRTECKNING ÖVER HAMNAR, 
HAMNFARLEDERNAS DJUP OCH TRAFIKMÄNGDER 
SAMT OLJE- OCH KEMIKALIELAGER 

Karleby, Yxpila hamn 

• farledsdjup 13 m 

• trafikmängd 3.500.000 t, varav 

  ► oljeprodukter 500.000 t 

  ► kemikalieprodukter 1.000.000 t (export och import) 

• lagring av oljeprodukter 273.000 m3 

  ► Fortum Oil and Gas Oy 0104529070 

• behandling och lagring av kemikalier 

  ► Kemira Chemicals Oy Karleby fabriker 010861217 

  ► Kemira Fine Chemicals Oy 010861220 

  ► OMG Kokkola Chemicals Oy (06) 828 0111 

  ► Outokumpu Zinc Oy (06) 828 6111 

Jakobstad, Alholmens hamn 

• farledsdjup 9 m 

• trafikmängd 1.200.000 t, varav 

  ► oljeprodukter 30.000 t 

  ► kemikalieprodukter 100.000 t 

• säkerhetslager för olja, volym 25.000 m3t 

  ► Fortum Oil and Gas Oy (06) 723 1876 

• behandling och lagring av kemikalier 

  ► Fortum Oil and Gas Oy (06) 723 1876 
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Nykarleby, säkerhetslagret i Munsala 

• farledsdjup 7 m 

• trafikmängder, ingen regelbunden oljeimport, senat år 1997 

• säkerhetslager för olja, volym 117.000 m3 

  ► Fortum Oil and Gas Oy (06) 764 5261 

Vasa, Vasklot hamn 

• farledsdjup 9 m 

• trafikmängder 1.500.000 t, varav 

  ► oljeprodukter 450.000 t 

• lagring av oljeprodukter, sammanlagt 179.000 m3 

  ► Oy Teboil Ab (06) 326 0530 

  ► Oy Esso Ab (06) 317 3976 

  ► Oy Shell Ab 0204433400 

  ► Etelä-Pohjanmaan Voima Oy (06) 323 4111 

Kaskö hamn 

• farledsdjup 9 m 

• trafikmängder 1.200.000 t, varav 

  ► kemikalieprodukter 50.000 t 

  ► kemikalietransporter med bil 20.000 t 

• lagring av oljeprodukter 3000 t 

  ► Oy Metsä-Botnia Ab 0104669999 

• behandling och lagring av kemikalier 

  ► Kaskisten Tankki Oy (02) 822 6392 

  ► Oy Metsä-Botnia Ab 0104669999 

Kristinestad, inre hamnen 

• farledsdjup 5 m 

• trafikmängd 20.000 t 
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Kristinestad, Björnön 

• farledsdjup 12 m 

• trafikmängd 400.000 t, varav 

  ► oljeprodukter 20.000 t 

• oljelagringsvolym 41.000 m3 

  ► PVO-Lämpövoima Oy (06) 221 7111 

Kalajoki, Rahja hamn 

• farledsdjup 8,5 m 

• trafikmängd 330.000 t 

Brahestad, Rautaruukki 

• farledsdjup 8 m 

• trafikmängd 5.937.000 t, varav 

  ► oljeprodukter 198.000 t 

  ► kemikalier 48.000 t 

Uleåborgs hamn 

• farledsdjup 

  ► Oritkari 10 m 

  ► Nuottasaari 9,5 m 

  ► Vihreäsaari 10 m 

  ► Toppila 6,1 m 

• trafikmängd sammanlagt 2.281.000 t, varav 

  ► oljeprodukter 550.000 t 

  ► kemikalieprodukter 133.000 t 

• lagring av oljeprodukter 445 650 m3, Vihreäsaari 

hamnbyggmästare som ansvarar för området (08) 5584 2780 044 7032780 

  ► Shell Oy 0204 433 128 

  ► Teboil Oy 040 5801098 

  ► Neste Oy 050 4529050 
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  ► Statens järnvägar * 0307 10 eller (040 864 5364) 

• lagring av oljeprodukter 625 m3, Toppila 

  ► Oulun Energia lämpövoimala * (08) 5584 3300 

• lagring av oljeprodukter 22180 m3, Nuottasaari 

  ► Stora Enso, Uleåborgs fabriker * 02 046 124 

• lagring av kemikalier, Vihreäsaari 

  ► Kemira Chemicals Oy 010 861 214 

Kemi, Ajos hamn 

• farledsdjup 10 m 

• trafikmängd 1.300.000, varav 

  ►oljeprodukter 450.000 t 

  ►kemikalier 1.000.000 t 

• lagring av oljeprodukter 236.000 m3 

  ► Fortum Oil and Gas Oy 01045 29050 

  ► Oy Esso Ab 010557711 

• lagring och behandling av kemikalier 

  ► Fortum Oil and Gas Oy 01045 29050 

  ► Baltic Tank Oy (02) 822 6393 

• säkerhetslager för olja, volym 130 000 m3 

  ► Fortum Oil and Gas Oy 01045 29050 

• lagring av flygfotogen 

  ► Fortum Oil and Gas Oy 01045 29050 

Kemi, Veitsiluoto hamn 

• farledsdjup 7 m 

• trafikmängd 1.600.000 t 

• ingen lagring av olja och kemikalier 

Torneå, Röyttä hamn 

• farledsdjup 

• trafikmängd 1.300.000 t, varav  

  ► 60.000 t propangas (import) (ingen lagring av olja och kemikalier) 



KARTA ÖVER SKYDDADE ANKARPLATSER OCH HAMNAR
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KARTA ÖVER SKYDDADE ANKARPLATSER OCH HAMNAR
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KONTAKTER OCH LÄNKAR 

Lagstiftningen om bekämpning av oljeskador har ändrats för att motsvara förändrade förhål-

landen: miljöförvaltningens förnyelse, ny kommunlag, lag om räddningsväsendet och 

grundlag http://www.ymparisto.fi/ympsuo/ymlaki/muutokset.htm

Länsstyrelsen i Västra Finlands län http://www.laaninhallitus.fi/lansi

Länsstyrelsen i Uleåborgs län www.laaninhallitus.fi/lh/oulu/home.nsf

Länsstyrelsen i Lapplands län www.laaninhallitus.fi/lh/lappi/home.nsf

Meteorologiska institutet ger vindinformation som hjälper till att fastställa våghöjden och - rikt-

ningen. http://www.fmi.fi/

Sjöfartsverket och Bottniska vikens sjöfartsdistrikt ger information om områdets fartygstra-

fik. http://www.fma.fi/

Sjöbevakningen http://www.merivartiosto.fi/

Adressen till Forsstyrelsens Västra Finlands naturservice är Hovrättsesplanaden16, 65100 

Vasa, tfn 020 564 5264 parkchef Kari Hallantie  

Räddningsbolag Alfons Håkans http://www.alfonshakans.fi

Polisen http://www.poliisi.fi/

Försvarsmakten http://www.mil.fi

Gränsbevakningen www.rvl.fi

Finlands Sjöräddningssällskap är centralorganisationen för frivilliga havs- och sjöräddningsfö-

reningar. Larm: telefon 112 eller radio VHF 16 eller VHF-DSC 70. Tfn (09) 680 3010, fax 

(09) 664 739, Kalliolinnantie 4, 00140 Helsingfors http://www.meripelastus.fi/

Inrikesministeriet http://www.intermin.fi/

Vägförvaltningen http://www.tiehallinto.fi/

Tullen http://www.tulli.fi/

Miljöförvaltningen http://www.ymparisto.fi

http://www.ymparisto.fi/ympsuo/ymlaki/muutokset.htm
http://www.laaninhallitus.fi/lansi
http://www.laaninhallitus.fi/lh/oulu/home.nsf
http://www.laaninhallitus.fi/lh/lappi/home.nsf
http://www.fmi.fi/
http://www.fma.fi/
http://www.merivartiosto.fi/
http://www.alfonshakans.fi/
http://www.poliisi.fi/
http://www.mil.fi/
http://www.intermin.fi/rvl/home.nsf
http://www.meripelastus.fi/
http://www.intermin.fi/
http://www.tiehallinto.fi/
http://www.tulli.fi/
http://www.ymparisto.fi/
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