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LUKIJALLE

Tämä julkaisu kuvaa, kuinka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun öljyntorjunnan 
testaus- ja harjoitusallas rakentui. Allas rakennettiin Kymen Vesi Oy:n käytöstä poiste-
tusta jäteveden ilmastusaltaasta hankerahoituksella vuosina 2019–2022. Julkaisun aluksi 
kuvataan, miten altaan muutostyö jätevesialtaasta öljyntorjuntakäyttöön eteni. Altaan 
kehittämisessä oli mukana useita toimijoita sekä itse rakennustöissä että toimintojen ide-
oinnissa ja toteuttamisessa. Toimijat esitellään tämän julkaisun artikkeleissa, ja esitämme 
heille tässä yhteisesti lämpimän kiitoksen.

Allas mahdollistaa nyt valmistuttuaan öljyntorjunnan tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä 
torjuntamenetelmien harjoittelun oikealla öljyllä. Harjoitus- ja testaustoimintaa kokeiltiin 
hankeaikana järjestetyissä pilotoinneissa, joihin osallistui pelastus- ja ympäristöalan vi-
ranomaisia, öljy- ja öljyntorjunta-alan yrityksiä sekä vapaaehtoisia. Pilotit olivat yhteiske-
hittämistä parhaimmillaan. Pilottien ansiosta uudet toimintamallit löysivät muotonsa, ja 
allastoimintojen turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus voitiin todentaa. Kiitämme kaikkia 
pilotointiin osallistuneita – aktiivisuudellanne oli suuri merkitys altaan kehittämisessä. 

Altaan toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman Kymen Vesi Oy:n myötävaikutusta. 
Haluammekin esittää lämpimät kiitokset Kymen Veden Jani Väkevälle ja Kaisu Albenille 
kehitystyön mahdollistamisesta ja kaikille Kymen Veden työntekijöille hyvästä yhteistyöstä.

Öljyntorjunta-allas kehitettiin kahden hankkeen avulla. Hankekokokonaisuus koostui 
kehittämishankkeesta Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö (A75152) ja inves-
tointihankkeesta (A75160). Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR 
Kymenlaakson liiton kautta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kymenlaakson 
pelastuslaitos ja Merenkulun säätiö. Altaan jatkokehittämiseksi saimme myös Xamkin 
strategiarahoitusta. Kiitos tuestanne, jonka avulla olemme taas edenneet yhden askeleen 
öljy- ja kemikaalivahinkoihin varautumisessa.

Kotkassa 22.2.2022

Tekijät
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ÖLJYNTORJUNTA-ALTAAN  
TARVE JA TAUSTA

Justiina Halonen 2022

Öljyntorjuntavalmius edellyttää kykyä öljyntorjunta- ja keräyskaluston käyttöön, eli ka-
lustotyyppi on osattava valita ja sen käyttötapa sopeuttaa eri öljytuotteiden tai muiden 
vahinkoaineiden ominaisuuksiin sekä vahinkohetken ja -paikan olosuhteisiin. Käyttötaito 
ei kehity, ellei kaluston käyttöön ole mahdollista harjaantua sen todellisen kohteen, vahin-
koaineen, kanssa. Koska autenttisten vahinkoaineiden käyttö harjoitusmielessä on hyvin 
rajoitettua, käytetään öljyntorjuntaharjoituksissa maaliaineena pääasiassa turvetta. Myös 
erilaiset hakkeet ja puulastut, sammutusvaahto, popcorn ja appelsiinit ovat mallintaneet 
öljylautan kulkeutumista. Näistä yksikään ei kuitenkaan käyttäydy nesteen tavoin, minkä 
vuoksi harjoituksissa ei saada esille kaikkia ympäristövahingontorjuntaan liittyviä ilmiöitä 
ja lainalaisuuksia. Myöskään öljynkeräyskaluston todellinen keräysteho ei näissä harjoit-
teissa luonnollisestikaan tule ilmi. Siten todennettavaa tietoa torjunta- ja keräyskyvystä 
ei juuri synny, etenkin kun myös todelliset vahinkotilanteet ovat vesistöissä harvinaisia. 
Oikeasuhtaisen varautumisen kannalta realistiset tiedot kyvykkyyksistä ja kapasiteeteista 
ovat kuitenkin olennaisia samoin kuin niihin pohjautuvat ennalta laaditut toimintamallit. 
Tämän pohjatiedon saavuttaminen ja torjuntaosaamisen varmistaminen on nyt ensimmäistä 
kertaa mahdollista: Suomeen on rakentunut öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusallas, jossa 
voidaan konkreettisesti demonstroida kaluston soveltuvuutta eri käyttökohteisiin ja lisätä 
sen käyttövarmuutta. Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusympäristö on uusi ja ainutlaa-
tuinen – täyden mittakaavan testiallasta tai allasta ylipäätään ei Suomen lähialueilla ole 
(Ympäristöministeriö 2005, 41; Halonen 2019, 8).

KAUAN KAIVATTU

Tarve öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusaltaalle on tunnistettu jo pitkään. Vuosina 2003–
2004 ympäristöministeriön asettama työryhmä selvitti Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmaan kirjattua öljyntorjuntakeskuksen perustamista. Suunnitelmien mukaan keskus 
olisi vastannut koulutuksen ja testauspalveluiden lisäksi myös toimimisesta vahinkotilan-
teen aikaisena tuki- ja kalustonhuoltopisteenä. Sijaintipaikkoina huomioitiin muun muassa 
Porvoo, Santahamina sekä Turun ja Kotkan seutu. Työryhmän selvityksen perusteella 
öljyntorjuntakeskusta olisi kuitenkin vaikea saada taloudellisesti kannattavaksi. Vuosibud-
jetit ylittivät miljoona euroa sekä tarkastellulla osakeyhtiö- että viranomaismallilla. Jotta 
toiminta olisi ollut taloudellisesti kannattavaa, olisi toiminta-aluetta täytynyt laajentaa öl-
jyntorjunnan ulkopuolelle. Keskuksen toiminnalta edellytettiin, että se toimisi omavaraisesti 
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rahoittaen toimintaansa palvelumyynnistä saaduilla tuotoilla. Tällaisen ansaintalogiikan 
kehittämisen ei katsottu välttämättä soveltuvan viranomaistehtäväksi. Työryhmä esitti 
lopputulemanaan, että ympäristöministeriö jatkaa toteuttamismahdollisuuksien selvittä-
mistä. (Ympäristöministeriö 2005, 29–33, 39, 47–49.) Jatkotyöhön asetettiin selvitysmies. 
Valtioneuvoston kanslia (2009, 54) esitti selonteossaan Itämeren haasteista ja Itämeri-po-
litiikasta keskeisenä tavoitteena, että ”öljyntorjunnan osaamiskeskuksen toiminta pyritään 
saamaan nopeasti käyntiin”. Keskuksen perustamiseen varattiinkin määräraha vuoden 2009 
talousarvioon (Valtioneuvoston kanslia 2009, 53), mutta hanke ei edennyt (Valtiontalouden 
tarkastusvirasto 2014, 44). 

Venäjän Itämeren puoleisen merialueen öljyntorjuntavalmiutta kehittävän BOSS-hankkeen 
(Baltic Oil Spill Safety System, Russian Federation, 2004–2006) yhtenä tavoitteena oli 
laatia selvitys öljyntorjuntakeskuksen perustamisesta. BOSS-hankkeessa kaavaillun kes-
kuksen oli määrä vahvistaa tiedonvaihtoa Itämeren valtioiden ja Venäjän välillä sekä jakaa 
tietoa riskeistä, kalustosta ja torjuntamenetelmistä. Keskuksella nähtiin olevan roolia myös 
vahinkotilanteen aikaisessa toiminnassa. (Rytkönen ym. 2008, 33.) Toisen kerran Venäjälle 
sijoittuvan öljyntorjuntakeskuksen perustamista suunniteltiin vuosina 2008–2009. Tavoi-
tellun öljyntorjuntakeskuksen, St. Petersburg Oil Recovery Training centren (SPORT), 
tärkeimmäksi tehtäväksi kaavailtiin öljyntorjuntakoulutusta ja toissijaisesti mahdollisuu-
den tarjoamista öljyntorjuntatutkimukseen ja -testaukseen sekä kaluston varastointiin. 
(Rytkönen ym. 2008, 33, 39–40.) Suomen ja Venäjän yhteishanke SPORT ei kuitenkaan 
edennyt, sillä hankerahoitus jäi puuttumaan (Rytkönen 2018). Myös Meriturvallisuuden 
ja -liikenteen tutkimuskeskuksen (Merikotka) perustamisvaiheessa sen toiminta-ajatuksena 
oli olla ”huomattavasti laajempi kuin joissain kaavailuissa esitetty öljyntorjuntakeskus” (Lahti 
& Uronen 2004, 2).

Seuraavan kerran perustamismahdollisuuksia selvitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön toi-
meksiannosta ArcMate-hankkeessa vuosina 2013–2014. Selvityksen toteutti Neste Jakobs 
Oy, jonka raportin mukaan ”maailmalla on jääteknologian ja öljyntorjunnan perustutkimusta 
ja useita testausaltaita, mutta yksikään näistä ei tarjoa täyden mittakaavan öljyntorjunnan 
testausmahdollisuutta, jossa voitaisiin käyttää arktisissa olosuhteissa todennäköisimpiä torjun-
nan kohteena olevia öljylaatuja”. Näin ollen öljyntorjuntaan liittyvälle käytännönläheiselle 
tutkimukselle sekä tuotekehitykselle ja -testaukselle nähtiin olevan myös kansainvälistä ky-
syntää. Raportin mukaan osaamiskeskuksen tulisi erottautua olemassa olevasta tarjonnasta 
tarjoamalla hyvin monipuoliset testausmahdollisuudet. Öljyntorjuntakeskuksen toiminta-
edellytyksenä nähtiin myös ulkomaisten yritysten saaminen keskuksen asiakkaiksi. Neste 
Jakobsin selvityksen mukaan ”öljy-yhtiöt ja niiden sidosryhmät olivat kiinnostuneita etenkin 
dispersantti- ja polttokokeista”. Käynnistämisprojektiin tarvittavan yhden miljoonan lisäksi 
osaamiskeskuksen investointikustannuksiksi arvioitiin 22 miljoonaa euroa. (Neste Jakobs 
Oy 2014, 3–4.) Hanke ei kuitenkaan edennyt. Tähän on suuren rahoitustarpeen lisäksi 
saattanut osin vaikuttaa se, että asiakkaiden toivomat torjuntamenetelmät ovat Suomessa 
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kiellettyjä tai erityisen harkinnanvaraisuuden takana, eikä niiden käytännön toteuttaminen 
puhtaaseen luontoon matkailuvalttina nojaavassa Pohjois-Suomessa olisi ollut välttämättä 
ristiriidatonta. Selvitykseen haastatelluista 74 sidosryhmäedustajasta vain viisi edusti suoma-
laisia öljyntorjunnan vastuuviranomaisia ja näistä kolme (4,05 %) pelastuslaitoksia (Neste 
Jakobs Oy 2014, 7, 35). Tämä saattaa myös olla osasyy, miksi osallisuuden ja omistajuuden 
kokemusta ja siten toiminnan jatkuvuutta ei muodostunut. 

YRITTÄNYTTÄ EI LAITETA

Näistä edellä kuvatuista viidestä takaiskusta huolimatta toive öljyntorjunnan testaus- ja 
harjoitusaltaasta eli vahvana. Kun Kymen Vesi Oy kuultuaan altaan rakentamishaaveista 
ehdotti uuden sijaan vanhan, käytöstä poistetun jätevesialtaan hyödyntämistä, kiirehti 
allasta arvioimaan sekä ammattikorkeakoulun että paikallisen pelastuslaitoksen edustajia. 
Altaan koko, vesisyvyys ja alueen sijainti vaikuttivat tarkoitukseen sopivilta. Työsuunnitel-
man ja kustannusarvion laatimisen jälkeen muutostyölle lähdettiin hakemaan rahoitusta 
ja toteutuskumppaneita.

Kuva 1. Ensikohtaaminen öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusaltaan kanssa kesällä 2017. 
Altaan ympäristö oli umpeen kasvanutta vesakkoa, mutta allas oli hyväkuntoinen ja 
riittävän suuri (kuva: Jukka Mäkitalo, Kymen Vesi Oy 2017).

SEITSEMÄS KERTA TODEN SANOO

Myöskään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun käynnistämänä öljyntorjunnan testa-
us- ja harjoitusallas ei lähtenyt lentoon ensiyrittämällä, vaan altaan kehittämiseksi haettiin 
rahoitusta usean kerran ja eri lähteistä. Ensimmäinen hakemus Euroopan aluekehitysrahas-
to-ohjelmaan osoitettiin maaliskuussa 2018. EAKR-hakemus laadittiin ensin yhteishake-



10 Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

muksena Suomen ympäristökeskuksen kanssa, mutta se vetäytyi osatoteuttajan roolistaan 
hieman ennen rahoitushakemuksen jättöpäivää. Hakemus sai arvioinnissa erinomaiset 
pisteet mutta jäi myöntövaltuuden rajallisuuden vuoksi rahoittamatta, ja Kymenlaakson 
liitosta ehdotettiin sen jättämistä uudelleen seuraavalla hakukierroksella. Näin myös toi-
mittiin, ja toinen EAKR-hakemus jätettiin maaliskuussa 2019. Tällä kertaa onni suosi 
sinnikästä: myönteinen rahoituspäätös saatiin 13.5.2019, ja hanke käynnistyi 1.10.2019.

OPPIA EDELLISISTÄ PERUSTAMISYRITYKSISTÄ

Hankesuunnitelman laadinnassa pyrittiin huomioimaan aikaisemmissa öljyntorjuntakes-
kuksen perustamishankkeissa eteen nousseet haasteet. Merkittävin etu edellisiin yrityksiin 
nähden voidaan arvioida olleen huomattavasti vähäisemmät kustannukset. Kustannukset 
oli mahdollista pitää kohtuullisina Kymen Vesi Oy:n ammattikorkeakoulun käyttöön 
tarjoaman allasaihion vuoksi, sillä altaan muutostyöt tulivat uuden rakentamista edullisem-
maksi. Jo olemassa olevien mutta ilman käyttöä jääneiden rakenteiden hyödyntäminen oli 
lisäbonuksena resurssiviisasta ja kestävää kehitystä tukevaa. Kustannuksia hallittiin myös 
rajaamalla kehittämistyö vaiheittaiseksi ja ottamalla ensimmäiseen hanke- ja työvaihee-
seen vain altaan perustoiminnan edellyttämät muutostyöt. Nähtiin, että pienin askelin 
toteuttamalla altaan toteutuminen on todennäköisempää – olivathan miljoonahankkeet 
jo osoittautuneet epärealistisiksi. Valmis allasaihio ei myöskään jättänyt tilaa erimielisyyk-
sille harjoitus- ja testausalueen sijoituspaikasta, mikä yhtenä tekijänä näytti vaikeuttaneen 
edellisten perustamishankkeiden etenemistä.

Toisena merkittävänä menestystekijänä voidaan pitää öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusal-
taan yhteiskehittämiseen osallistuneiden toimijoiden määrää. Jo ennen hankehakemuksen 
laadintaa harjoitus-, testaus- ja tutkimustarpeitaan oli tuonut esille vajaa 30 pelastus-, ym-
päristö- ja tutkimusalan toimijaa. Kirjalliseen käyttötarveselvitykseen osallistui 45 vastaajaa 
(Kettunen 2020). Hankkeen ohjausryhmään ilmoittautui ennätykselliset 21 organisaatiota. 
Myös hankeaikana järjestetyissä piloteissa oli osallisena noin 225 henkilöä ja muita vierai-
lijoita vajaa 40. Halukkaita osallistujia olisi ollut enemmänkin, mutta koronapandemian 
vuoksi vierailuja siirrettiin odottamaan suotuisampia aikoja.

Aiempien perustamisyritysten raporteista on havaittavissa myös haastateltujen sidosryhmien 
eriävät näkemykset yritystoiminnan roolista, jonka osa vaikutti kokeneen liian vahvaksi 
tai yksipuoliseksi. Ylipäätään liiketoiminnallisten perusteiden koettiin istuvan huonosti 
viranomaisjohtoisen öljyntorjuntavalmiuden kehittämiseen ja ylläpitoon (ks. ympäristö-
ministeriö 2005, 48). Tämä voi olla yksi syy, miksi tutkimusorganisaation ylläpitämään 
kehittämishankkeeseen suhtauduttiin myötämielisemmin. Rannikon, sisävesien ja maa-
alueen öljyntorjuntavastuu on tämän raportin kirjoittamishetkellä kunnallisten toimijoiden 
vastuulla: pelastuslaitokset vastaavat alkuvaiheen torjunnasta ja kunnat öljyvahinkojen 
jälkitorjunnasta. Öljyntorjuntaan osallistuu lisäksi paljon vapaaehtoispohjalta toimivia 
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organisaatioita. Näin ollen on selvää, että ollakseen saavutettavia eivät öljyntorjunnan 
testaus- ja harjoitusaltaan toiminnot voi tähdätä liiketoiminnallisen voiton maksimointiin. 
Tulevaisuuden tavoitteeksi on asetettu harjoitustoiminnan pääasiallinen pyörittäminen 
lähinnä käyttökuluperiaatteella, mikä mahdollistaa myös vapaaehtoistoimijoille saavutet-
tavan kustannustason. Ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden tukeminen voidaan näin 
nähdä myös osana ammattikorkeakoulun vastuullisuutta. Altaan lisäarvo ainutkertaisena 
tutkimusinfrana realisoituu myös uusien hankemahdollisuuksien ja yritysyhteistyön kautta.

Kuva 2. Öljyntorjunta-altaan kehittämistyö ei aina ollut ruusuilla tanssimista, 
enimmäkseen kuitenkin (kuva: Antero Myrén 2020).

TUTKIMUS-, TESTAUS- JA HARJOITUSTARPEET

Altaaseen kohdistuvien odotusten ja vaatimusten kartoittamisessa hyödynnettiin paitsi 
omaa öljyntorjunta-alan tuntemusta myös aikaisempien perustamishankkeiden kuvauksia. 
Hankkeen käynnistyttyä tarpeita tarkennettiin vielä erillisellä, kohdennetulla käyttötar-
veselvityksellä (Kettunen 2020).

Merkittävimpänä suunnittelua ohjanneena tekijänä tunnistettiin viranomaisten tarve saa-
da todennettavaa tietoa kalustosta ja sen toimivuudesta eri öljylaaduilla sekä kerryttää 
käyttökokemusta eri vahinkoaineiden torjunnasta. Koska Suomesta on puuttunut mah-
dollisuus harjoitella öljyntorjuntaa oikealla öljyllä, eivät pelastuslaitokset ole voineet jär-
jestää tai saada kaluston käyttökoulutusta todellisuutta vastaavassa toimintaympäristössä 
(Ympäristöministeriö 2005, 26). Tämä on koettu merkittäväksi rajoitteeksi torjuntakyvyn 
hankkimisessa, ylläpidossa ja varmentamisessa (Halonen 2019, 2). Öljyntorjuntakyky 
muodostuu kalustollisen kapasiteetin lisäksi osaamisesta, joka voidaan sanoittaa tekniseksi 
ja taktiseksi torjuntakaluston käyttötaidoksi. Tällä tarkoitetaan, että käyttäjä osaa valita 
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vahinkotilanteeseen, öljytyyppiin ja olosuhteisiin parhaiten soveltuvan lähestymistavan, 
torjunta- ja keräysmenetelmän ja -välineet sekä hyödyntää niitä optimaalisesti. Valinta 
edellyttää pohjatietoa kaluston todellisesta toimintakyvystä eri öljylaaduilla eri tilanteissa 
tai olosuhteissa. (Halonen 2020.) On siten luonnollista, että tämän tiedon puuttuessa 
torjuntakyky koetaan epävarmaksi. 

Ympäristöministeriön (2005, 41) selvityksen mukaan pelastuslaitoksilla ei ole riittävästi 
torjuntakaluston käyttökoulutusta tai -harjoittelua. Tämä tulee esille myös muissa torjunta-
valmiutta selvittäneissä tutkimuksissa (mm. Lonka 1998, 104–105; Kymenlaakson ammatti-
korkeakoulu 2011, 6; Kujala 2012, 44). Harjoitustarve nimenomaisesti oikeaa öljyä käyttäen 
nousi selkeästi esille myös Xamkin SCAROIL-hankkeen (Simulator Training for Cargo 
Handling and Oil Recovery, S20604) öljyntorjunnan osaamis- ja koulutustarveselvityksessä 
(Halonen ym. 2017, 65). Tarve harjoittelun vahvistamiselle ei ole poistunut: sisäministeriö 
suosittaa, että alusöljyvahingon torjuntatehtävää on kaikilla johtamistasoilla harjoiteltava 
käytännön harjoituksin ja todenmukaisissa olosuhteissa (Pietikäinen ym. 2022, 63–64).

Pelastuslaitokset ovat lisäksi kokeneet, ettei öljyvahinkojen torjunnassa käytettävien kalus-
tojärjestelmien ja laitteiden toimintakyvystä ole saatavilla luotettavaa tietoa, joten niiden 
vertailu esimerkiksi hankintatilanteissa on hankalaa. Imeytystuotteet ovat myös yksi tällai-
sista tuoteryhmistä. (Ympäristöministeriö 2005, 23; Kettunen 2020, 19, 21.) Siten kaluston 
ja laitteiden käyttökoulutuksen lisäksi perustettavalta alueelta toivotaan mahdollisuutta 
tehdä laite- ja tuotevertailuja. Myös nopeasti muuttuva vahinkoaineiden kirjo tuo tarpeen 
laite- ja tuotetesteille (Halonen 2019, 2). Vaarana muuten on, ettei torjuntateknologia- ja 
menetelmäkehitys pysy uusien fossiilisia polttoaineita ja -nesteitä korvaavien tuotteiden 
markkinoilletulon tahdissa. 

TORJUNTAVALMIUS ON MURROKSESSA

Suomessa viimeisin laaja alusöljyvahinko tapahtui 80-luvun loppupuolella. Siten nykyisin 
virkavastuussa olevalla sukupolvella ei juuri ole omakohtaista kokemusta oikean öljyn tor-
juntatoimista vesistöissä. Potentiaaliset vahinkoaineet myös muuttuvat nopeassa tahdissa 
uusien tuotteiden tullessa markkinoille. Aineen vaaraominaisuudet ja vuotokäyttäytyminen 
sekä käyttäytyminen puomin tai keräyslaitteen rajapinnassa on tunnettava oikean torjun-
tamenetelmän valitsemiseksi. Uudentyyppiset sekä kevyemmät polttoaineet ovat tässä 
erityinen haaste. Uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden ja -nesteiden ympäristökäyt-
täytymistä selvitettiin Xamkin Älykö-hankkeen (A70113) laboratoriokokeissa, ja tulosten 
perusteella lisätutkimuksen tarve on ilmeinen: osa uusista biopohjaisista polttoaineista ei 
ollut torjuttavissa nykyisillä menetelmillä, eikä muita tutkimuksia biopohjaisten polttoai-
neiden torjunnasta toistaiseksi ole tehty. (Halonen & Malk 2017, 257; Halonen 2019, 2.) 
Nykyisin käytössä olevat torjuntamenetelmät perustuvat suurimmaksi osaksi raskaiden ja 
viskoosien öljyjen keräämiseen tarkoitettuun harjateknologiaan. Vuonna 2015 voimaan 
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astuneen rikkidirektiivin vuoksi alusten polttoaineet ovat keventyneet. Torjuntaosaamista, 
-menetelmiä ja -laitteistoja on siten kehitettävä vastaamaan uudenlaisten laivapolttoaineiden 
vahingonriskiin. (Halonen 2019, 4.)

ALTAALTA EDELLYTETTÄVÄT MITAT  
JA TOIMINNALLISUUDET

Kalusto- ja laitetestien mahdollistamiseksi altaan tulisi olla kooltaan riittävä. Ympäris-
töministeriön (2005, 24) mukaan altaan tulisi olla kooltaan vähintään 7 x 20 metriä ja 
syvyydeltään vähintään kaksi metriä. SPORT-keskuksen suunnitelmissa päädyttiin 10 x 20 
metrin tai 20 x 40 metrin kokovaatimukseen ja 1,5–2,0 metrin vesisyvyyteen (Rytkönen ym. 
2008, 68). Siten jätevesialtaan 660 neliön pinta-ala ja kolmen metrin vesisyvyys vastaavat 
näihin vaatimuksiin enemmän kuin hyvin. Altaan suuresta koosta on vähintäänkin kah-
denlaista hyötyä: se mahdollistaa täysmittakaavaiset testaukset ja harjoittelun viranomaisten 
omalla kalustolla, ja se myös mallintaa realistisemmin vahinkotilannetta luonnonvesissä. 
Pienessä, rajatussa tilassa öljy asettuu yhtenäiseksi ja tasalaatuiseksi kerrokseksi, jolloin sen 
keräyskin on optimaalisinta. Todellisessa vahinkotilanteessa öljy kuitenkin leviää ja hajoaa 
epäyhtenäiseksi ohueksi kalvoksi. (Halonen 2018, 381; 2019, 4.) Siten laajassa mittakaavassa 
tehdyt harjoitteet tuovat esille kalustojärjestelmien todenmukaisemmat keräyskyvyt mutta 
myös sen, miten käyttäjän on toimittava voidakseen hyödyntää maksimaalista keräystehoa 
(Halonen 2019, 4).

Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusympäristöltä edellytetään lisäksi öljyisen veden käsitte-
lymahdollisuutta, nosto- ja siirtokapasiteettia, mittalaitteita, käyttövoimaa, puhdistautu-
mis- ja huoltomahdollisuutta, näytteenottovälineitä sekä haitta-ainepitoisuuksien seurantaa. 
Tarpeen saattavat lisäksi olla erilliset testialtaat, rantasimulaatiot, aaltolaitteet ja altaan 
jäähdytysmahdollisuus. (Ympäristöministeriö 2005, 24; Rytkönen ym. 2008, 68–69.) On 
esitetty myös, että öljyntorjunnan harjoitusalueella olisi hyvä sijaita torjuntakaluston huolto-
korjaamo, ja se voisi toimia myös erikoiskaluston varastointipaikkana (Ympäristöministeriö 
2005, 29, 38, 42). Huolenaiheena kuitenkin tuotiin esille, ettei kaluston keskittäminen saa 
heikentää valtion ja pelastustoimen alueiden valmiustasoa (Ympäristöministeriö 2005, 37).

Alueelle olisi hyvä sijoittua myös luento- ja laboratoriotilat. SPORT-keskuksen perusta-
missuunnitelmissa oli arvioitu myös henkilökunnan määrää. Henkilökuntaa tarvitaan 
hallinnollisiin tehtäviin (3 henkilöä), kouluttajiksi (3–4 henkilöä) ja teknistä henkilökuntaa 
(3 henkilöä), kun koulutettavien määrä olisi maksimissaan 30 (luentosalit 20–30 hengelle) 
ja harjoitusryhmien koko 8–10 henkeä. (Rytkönen ym. 2008, 67–68.)

Edellä kuvattuja vaatimuksia käytettiin hankesuunnittelun pohjana, mutta varsinaiseen 
tarvittavien tilojen, laitteiden ja toimintojen määrittelyyn sekä henkilöresurssien ja ryh-
mäkokojen arviointiin hyödynnettiin pilotointia.
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ÖLJYNTORJUNNAN TESTAUS- JA 
HARJOITUSYMPÄRISTÖN TAVOITTEET

Perustetun öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusaltaan tavoite on toimia ympäristönä, jossa 
torjuntakaluston ja eri torjunta- ja keräysmenetelmien käyttöä voidaan harjoitella oikeiden 
vahinkoaineiden kanssa ympäristöä vaarantamatta. Potentiaalisten vahinkoaineiden kirjo ja 
niiden erilaiset torjuntatilanteet edellyttävät laajaa osaamista ja usein toisiaan täydentävien 
menetelmien käyttöä (Halonen 2019, 4). Öljyntorjunta-allas antaa nyt mahdollisuuden 
lisätä kalustollista ja menetelmällistä torjuntaosaamista eri öljyjen, öljytuotteiden ja polt-
tonesteiden vahingoissa. Ulkona sään armoilla sijaitseva allas tuo konkreettisella tavalla 
esiin olosuhteiden vaikutukset vahinkoaineiden vuotokäyttäytymiseen, muuntumiseen 
(säistyminen, dispersio ja emulgoituminen), kerättävyyteen ja välineiden toimintakykyyn. 
Allas muodostaa näin lähes autenttiset olosuhteet harjoittelulle, testaukselle ja tutkimuk-
selle ilman luontoon kohdistuvaa riskiä. Samalla oikeilla vahinkoaineilla harjoittelu liittää 
toimintamallien kiinteiksi osiksi sekä henkilökohtaisen suojautumisen että ympäristön 
suojaustoimet mutta myös likaantuneiden varusteiden ja kaluston hallintaan liittyvät toi-
met. Esimerkiksi öljyyntyneen kaluston siirtoihin torjunta-alueelta toiselle tai tehtävän 
päättämiseen liittyvät dekontaminaatiotoimet ja erittäin tahraavan jätteen hallinta eivät 
useinkaan sisälly tavanomaisiin öljyntorjuntaharjoituksiin. (Halonen 2019, 4, 8.)

Uuden testiympäristön avulla myös laite- ja tuotevalmistajat sekä öljyisen jätteen käsittely-, 
keräys- ja öljynhavainnointimenetelmien kehittäjät saavat mahdollisuuden tehostaa tuote-
kehitystään. Näin torjuntaosaamisen ja teknologioiden kehitys sekä testauksen avulla saatu 
tieto eri vahinkoaineiden ympäristökäyttäytymisestä ja torjunnasta tehostavat merkittävästi 
Suomen öljyntorjuntavalmiutta. Osaamiselle on todennäköisesti kysyntää myös kansain-
välisesti, ja siten uuden tutkimusympäristön arvioidaan lisäävän ammattikorkeakoulun 
soveltavan tutkimuksen vaikuttavuutta ja Xamkin kiinnostavuutta hankepartnerina kan-
sainvälisissä hankekonsortioissa. (Halonen 2019, 8–9.) 

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi toiminnalle asetettiin seuraavat askelmerkit (Halonen 
2019, 8):

1. Määritellään yhdessä osallistuvien toimijoiden kanssa tarkemmin testiympäristön 
toiminnallisuus ja tekniset vaatimukset ja varmistutaan kaikista ympäristöturval-
lisuuden edellyttämistä varotoimista.

2. Perustetaan testiallas ja kerätään siitä käyttökokemuksia pienillä demonstraatioilla.
3. Pilotoidaan tutkimus- ja testauspalveluja yhdessä viranomaisten, yritysten ja muiden 

organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on toteuttaa useita erilaisia testaus-, tutkimus- 
ja harjoituspalvelupilotteja ja oppia niistä.

4. Luodaan testaus- ja harjoitusympäristön pysyvä toimintakonsepti ja varmistetaan 
toiminnan jatkuvuus. Tavoitteena on hankeaikana kehittää vähintään kaksi palve-
lutuotetta: harjoituspalvelu ja testauspalvelu.
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5. Jaetaan tuloksia ja tiedotetaan testaus- ja harjoittelumahdollisuudesta kansallisesti 
ja kansainvälisesti. 

Näiden askelmerkkien toteutumista kuvataan tämän julkaisun seuraavissa artikkeleissa. 
Julkaisun lopussa esitetään yhteenveto saavutetuista tuloksista sekä arvioidaan, miten 
työssä onnistuttiin.

YHTEENVETO

Öljyntorjunnan testiympäristölle on ollut tarve jo pitkään, sillä torjunnasta vastaavilta ja 
siihen osallistuvilta toimijoilta on puuttunut paikka öljyntorjuntamenetelmien ja -laitteiden 
testaamiselle ja harjoittelulle todennäköisillä vahinkoaineilla mahdollisimman hyvin todel-
lisuutta vastaavissa olosuhteissa. Tarpeeseen vastaavan paikan perustamista on tavoiteltu 
Suomessa useaan otteeseen. Aiemmat perustamissuunnitelmat ovat kohdistuneet mitta-
kaavaltaan huomattavasti laajempaan toimintaan kuin nyt alkuun saatettu kehittämistyö. 
Tämän työn tavoitteena on ollut massiivisen keskuksen sijaan ottaa käyttöön olemassa 
oleva allas ja muokata se öljyntorjunnan testaus-, tutkimus- ja harjoitusaltaaksi. Toiminnan 
perustaminen jo olemassa olevan infrastruktuurin päälle toi huomattavia kustannussäästöjä. 
Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusaltaan suunnittelussa ja toteuttamisessa on kuultu laajasti 
potentiaalisia käyttäjiä. He ovat myös osallistuneet konkreettisesti altaan kehittämiseen ot-
tamalla osaa hankeaikana järjestettyihin harjoitus- ja testauspilotteihin. (Halonen 2019, 6.)

Kuva 3. Lopussa kiitos seisoo. Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusympäristö 
ensimmäisen kehitysvaiheen jälkeen (kuva: Manu Kettunen 2021). 
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Suljettu testiallas on ainoa vaihtoehto tutkia ja kehittää öljyntorjunta- ja keräysjärjestelmiä 
ja -laitteita oikealla öljyllä, sillä öljyn käyttäminen luonnonympäristössä on kiellettyä. Oi-
keilla vahinkoaineilla toimittaessa opitaan ymmärtämään eri aineiden vuotokäyttäytymistä 
ja muuntumista sekä voidaan konkreettisesti varmistua torjunta- ja keräyskaluston mate-
riaaliyhteensopivuudesta ja menetelmien käyttökelpoisuudesta. Siten oikean öljyn kanssa 
harjoittelu on tehokkain tapa kehittää teknistä öljyntorjuntaosaamista ja torjuntakykyä 
(Halonen 2019, 7) ja tuottaa tietoa myös taktisen suunnittelun tueksi. 

Torjuntaosaamisen tarve ei ole vähentynyt – päinvastoin alusöljyvahinko nimettiin sisämi-
nisteriön kansallisessa riskiarviossa yhdeksi niistä yhdeksästä onnettomuus- ja häiriötilan-
teesta, joiden todennäköisyyden arvioitiin kasvavan (sisäministeriö 2019, 66, 70). Lisäksi 
sisäministeriön Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke 
nostaa tuoreessa loppuraportissaan alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen suorituskyvyn yh-
deksi pelastustoiminnan suorituskyvyistä, joiden rakentamiseen ja ylläpitoon tulee priorisoi-
da jo yksin vahingon seurausvaikutusten suuruuden vuoksi (Pietikäinen ym. 2022, 63). Nyt 
käyttökuntoon saatettu allasalue tarjoaa täysin uudenlaisen mahdollisuuden torjuntakyvyn 
parantamiseen niin pelastustoimelle kuin muillekin torjuntaan osallistuville toimijoille. 
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ÖLJYNTORJUNTA-ALTAAN 
KÄYTTÖTARVETUTKIMUS

Manu Kettunen 2020

Alan toimijat ovat vuosikymmenien ajan toivoneet Suomeen öljyntorjunnan tutkimus- ja 
harjoittelukeskusta. Myös suunnitelmia, kartoituksia ja taustaselvityksiä öljyntorjunta-
keskuksen perustamiseksi on tehty aina valtioneuvostotasolta lähtien moneen otteeseen 
vuodesta 2004, mutta niin kotimaiset kuin kansainvälisetkään hankkeet eivät ole edenneet 
toteutukseen asti (Ympäristöministeriö 2005 ja Neste Jacobs Oy 2014 lähteessä Halonen 
2019, 5; Kettunen 2020, 15). Näissä suunnitelmissa altaan sijoituspaikka on vaihdellut. Öl-
jyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön sijoittuminen ja altaan rakentaminen Kotkaan 
ei siten ollut itsestäänselvyys vaan pitkän kehitystyön tulos. Sijoituspaikkaa voidaan pitää 
perusteltuna, koska juuri Kymenlaakson alueella on jo pitkään tehty paljon öljyntorjunnan 
kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulun ja pelastustoimen yhteisiä öljyntorjuntahankkeita 
on ollut vuosikymmeniä. Altaan rakentamiseen tähtäävää Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulun ja sidosryhmien yhteistä kehittämishanketta öljyntorjunnan tutkimus- ja 
testausympäristön luomiseksi rahoitti Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) rahoitusohjelmasta (Halonen 2019).

Perustettavan tutkimusympäristön rakennusvaiheessa hankkeen alkumetreillä tehtiin 
opinnäytetyönä kyselytutkimus tutkimusympäristön potentiaalisille käyttäjille heidän 
tarpeistaan ja altaan käyttöhalukkuudesta. Opinnäytetyö (Kettunen 2020) on julkaistu 
nimellä Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön käyttäjien tarpeiden kartoitus Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kyselyllä kartoitettiin öljyntorjuntatoimijoiden toi-
veita perustettavaa ympäristöä kohtaan, jotta ympäristö palvelisi mahdollisimman suurta 
käyttäjäkuntaa. (Kettunen 2020.) 

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä (Webropol 3.0) ja kysely kohdennettiin kotimaisille 
öljyntorjuntatoimijoille. Kysely lähetettiin kaikille Suomen pelastuslaitoksille, aihepiirin 
kanssa työskenteleville ympäristö- ja muille viranomaisille, öljyntorjuntatuotteiden kanssa 
toimiville yrityksille sekä alan merkittävimmille tutkimuslaitoksille ja vapaaehtoisjärjestöille. 
(Kettunen 2020, 15.) 

Kyselyyn osallistui 45 vastaajaa, ja vastausprosentiksi muodostui noin 64,3 %, mitä voidaan 
pitää erittäin hyvänä vertailtaessa yleisesti verkkokyselyjen vastausprosentteihin. Vastausak-
tiivisuutta selittänee tarkoin määritelty kohderyhmä. Tärkeänä huomiona ja ainakin osittain 
kyselyn tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavana tekijänä voidaan nostaa esiin vastaajakunnan 
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antamien kommenttien ja ehdotuksien suuri määrä. Kommentteja saatiin yhteensä 230 
kaikki kysymykset huomioiden. Vastauksia käsiteltiin neljässä ryhmässä: kaikki vastaajat, 
pelastusviranomaiset (osuus 53,3 % kaikista), ympäristö- ja muut viranomaiset (17,8 %) 
sekä asiantuntijat (28,9 %), joihin sisältyvät muun muassa tuotekehittäjät, tutkijat ja kou-
luttajat. (Kettunen 2020, 16.) 

TUTKIMUS- JA TESTAUSYMPÄRISTÖLLE SELKEÄ TARVE

Kaikista vastaajista 94,7 % piti perustettavaa öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöä 
tarpeellisena, ja öljyntorjuntaosaamisen uskottiin sen perustamisen ansiosta paranevan 
valtakunnallisesti yhtä vastaajaa lukuun ottamatta. Vastausten perusteella alueesta halutaan 
mahdollisimman monipuolinen, niin että se kannustaa verkostoitumiseen eri ammattikun-
tien välillä sekä kansainvälisestikin. (Kettunen 2020, 16.) 

Kuva 1. Öljyntorjunnan tutkimus- ja harjoitteluympäristön käyttöastearvio vuositasolla 
(n = 44). Vastausten jakautuminen prosenttiosuuksina ja vastaajien lukumäärinä. 
(Kettunen 2020, 16.)

Pyydettäessä arviota tulevasta käyttöaktiivisuudesta 45,4 % vastaajista arvioi käyttävänsä 
testausympäristöä kerran vuodessa tai useammin (kuva 1). Vastanneista 29,5 % ei osannut 
arvioida käyttötarpeen tiheyttä. Suurta osaa vastaajista askarrutti käyttötiheyden osalta 
öljyntorjunnan tutkimusympäristön ja harjoitusaltaan käytön taloudellinen puoli eli se, 
millaiseksi alueen käyttökustannukset muodostuvat ja kuka kustannuksista vastaa. (Ket-
tunen 2020, 16, 22.) 
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SUURIN TARVE KOULUTUS-  
JA HARJOITUSTOIMINNOILLE

Erilaisten käyttötarpeiden arvioimiseksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitä seuraavista 
vaihtoehdoista he pitävät tärkeimpänä altaan käyttömuotona: vesistötorjunnan tuotekehitys, 
koulutus, harjoittelu, tutkimus, laitetestaus ja maaöljyvahinkojen torjunta. Tärkeimmäksi 
koko vastaajajoukkoa tarkasteltaessa nousivat koulutus ja harjoittelu altaalla, ja myös laitetes-
tausta pidettiin melkein yhtä tärkeänä (kuva 2). Tarve tutkimukselle ja tuotekehitykselle ei 
korostunut vastauksissa yhtä vahvasti kuin muut käyttötarpeet, mutta niitäkin noin puolet 
vastaajista pitivät tärkeinä. (Kettunen 2020, 18, 22.) 

Kuva 2. Käyttäjäkohderyhmän tärkeimpänä pitämät öljyntorjunta-altaan 
käyttökohteet sekä altaan käyttötarpeiden erot eri vastaajaryhmien välillä (n = 45) 
(Kettunen 2020, 17).

Tuloksissa painottuvat pelastusviranomaisten näkemykset, sillä he muodostivat suurim-
man osuuden kyselyyn vastaajista. Koulutukseen selvästi suurinta kiinnostusta osoittivat 
pelastusviranomaiset. Heidän joukossaan nousi tärkeäksi myös öljyntorjuntalaitteiden 
testaus, mikä on ymmärrettävää tavoiteltaessa tarpeellisten ja toimivien laitteiden han-
kintaa siten, ettei hankintapäätöksiä tehtäessä oltaisi pelkästään myyntipuheiden varassa. 
Laitetestauksen tarvetta kuvaa hyvin erään vastaajan kommentti: ”Tärkeää olisi myös tuntea 
laitteet etukäteen, eikä harjoitella vasta tositoimissa.” Muiden viranomaisten vastauksissa 
korostuivat laitetestaus ja maa-alueisiin liittyvät torjuntatoimet. Kommenttien perusteella 
laitteita käyttävillä on halu opetella laitteiden käyttöä enemmän ja oikeanlaisessa ympä-
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ristössä. Asiantuntijat-ryhmän tärkein kiinnostuksen kohde tämän kyselyn perusteella oli 
laitetestaus. (Kettunen 2020, 18, 22.) 

Kyselyn perusteella suurta kiinnostusta on myös maa-alueen öljy- ja kemikaalivahinkojen 
torjuntaan. Näiden harjoittelumahdollisuuksien luomiseksi laitettiinkin vireille jatkohanke, 
sillä nykyisessä hankkeessa ei niiden luomiseen ollut mahdollisuutta.

Kysyttäessä tarvetta uusiutuvien ja biopohjaisten öljytuotteiden testausmahdollisuuksille 
ja vuotokäyttäytymisen tutkimiselle vastaajajoukosta 68,9 % piti aihealuetta erittäin tar-
peellisena. Rantaolosuhteissa tapahtuvaa öljyvahinkojen torjunnan harjoittelua vastaajista 
64,4 % piti erittäin tarpeellisena. Vastaukset osoittavat, että harjoittelulle kaikissa kysytyissä 
teemoissa on suurta kysyntää ja siten myös harjoitteluympäristöä voidaan pitää tarpeellisena. 
Vastaajista kaikki yhtä lukuun ottamatta pitivät tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että alueella 
sijaitsisivat myös sosiaali- ja saniteettitilat toiminnan likaisuuden takia ja pitkämatkalaisia 
varten. Lisäksi kommenttikenttään annetuista vastauksista nousi esiin harjoitteluhalukkuus 
talvisissa olosuhteissa. (Kettunen 2020, 21.)

Opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen (Kettunen 2020) mukaan valtaosa vastaajista piti 
tärkeänä, että Xamk laajentaisi tutkimus- ja koulutusympäristön käyttöä myös opetus-
ohjelmiin sekä tuottaisi allasalueella tapahtuvien tutkimusten ja tuotekehityksen sekä 
opinnäytetöiden kautta aineistoa ja sisältöä erilaisiin koulutustarpeisiin. Viranomaisilta 
saadun palautteen mukaan he ovat kiinnostuneita seuraamaan toimintoja suoraan tapah-
tumapaikalla ja raporttien muodossa. 

KYSELYN TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Käyttötarvetutkimuksen tulokset vahvistivat tutkimus- ja testausympäristön tarpeellisuu-
den. Vastausten perusteella alueen kehittämisessä paneudutaan ensimmäiseksi harjoitus- ja 
koulutustoimintoihin ja sen jälkeen laitetestauksen mahdollistamiseen. Aluetta on tavoite 
kehittää näin toiminto kerrallaan, ja tulevaisuudessa käyttäjiltä kerättävistä palautteista 
saataneen lisää ideoita alueen kehittämiseksi. Tulokset ja palautteet antavat eväitä myös 
tutkimusympäristön markkinoinnin tarkalle kohdentamiselle (Kettunen 2020, 22). 
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JÄTEVESIALTAASTA 
ÖLJYNTORJUNTA-ALTAAKSI 

Antero Myrén 2020

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön toteuttaminen käynnistyi 1.11.2019. En-
simmäisinä viikkoina perehdyttiin hankesuunnitelmaan ja laadittiin samalla tarkempaa 
työsuunnitelmaa, miten alueesta saadaan toimiva kokonaisuus käytettävissä olevalla bud-
jetilla. Hankkeen aloituskokous rahoittajan kanssa pidettiin 19.11.2019, jonka jälkeen työt 
konkreettisesti käynnistyivät.

Kotkan itäisen alueen jätevesien puhdistukseen tarkoitettu Sunilan jätevedenpuhdistamo 
valmistui vuonna 1978. Sen toiminta päättyi elokuussa vuonna 2010, kun Kymen Vesi 
Oy:n Mussalon jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön. (Juuti & Rajala 2014, 478, 513.) 
Tulevan testialtaan ympäristössä ei siten ollut toimintaa noin kymmeneen vuoteen, joten 
alue vaati huomattavaa raivausta ja Kymen Veden omistaman kaluston siirtoa tulevan tes-
tialueen rakenteiden tieltä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka jätevesiallas muutettiin 
öljyntorjuntakäyttöön.

Kuva 1. Näkymä altaan ympäristöstä projektin alkuvaiheessa (kuva: Harri Sane 2019).
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ALUEEN JA ALTAAN VALMISTELU 
ÖLJYNTORJUNTAKÄYTTÖÖN

Kymen Vesi Oy siirsi altaan ympäristöstä alueelle varastoidut tavarat nopeasti, ja näin 
päästiin aloittamaan alueen kehittämistyö. Ensimmäinen konkreettinen muutostyö koski 
aluetta ympäröivän puuston ja risukon raivausta. Työ aloitettiin 25.11.2019, ja sillä mah-
dollistettiin altaan helpompi saavutettavuus. Puut ja pensaat poistettiin altaan lähialueelta 
myös veteen laskeutuvien lehtien ja siitepölyn määrän vähentämiseksi. 

Kuva 2. Urakoitsija on raivannut puut altaan edustalta (kuva: Antero Myrén 2019). 

ALTAAN TYHJENNYS

Muutostöiden kohteena oleva allas toimi aiemmin jätevedenpuhdistusprosessissa ilmastus-
altaana. Allas oli jo aiemmin tyhjennetty jätevedestä ja pesty, mutta sinne oli aikaa myöten 
kertynyt sadevettä ja humusta. Altaan tyhjennys aloitettiin 12.12.2019. Ennen tyhjennystä 
varmistettiin rakennepiirustuksista kaikki mahdolliset putkiyhteet, joilla voisi olla vai-
kutusta ympäristöturvallisuuteen. Altaassa on ollut putkiyhteet toisiin altaisiin mutta ei 
mereen: yksi syöttöputki ja kaksi lähtöyhdettä jo poistettuihin altaisiin, jotka on purettu 
puhdistuslaitoksen lopetettua toimintansa. Altaaseen on yhdistetty venttiilillä ja altaan 
sisäpuolisella sulkuläpällä ulkopuolisen pohjaveden tarkastuskaivo. Altaassa oleva vesi ei 
siten voi hallitsemattomasti päästä altaan ulkopuolelle.

Altaan ulkopuolinen pohjavedenkorkeus tuli varmistaa huolellisesti. Vaarana nähtiin merive-
denpinnan aiheuttama noste, joka voisi vaurioittaa rakenteita altaan tyhjennyksen ja tulevien 
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rakennustöiden aikana. Asiantuntija-apua saatiin Kymen Sipti Oy:n pohjarakennesuun-
nittelun asiantuntijalta Verneri Vulkolta ja betonirakenteiden kestävyyden osalta Xamkin 
vesistörakennuksen asiantuntijoilta Juha Karvoselta ja Riitta Kajatkarilta. Mittausten ja 
laskelmien perusteella todettiin, että allas sijaitsee merivedenpintaan nähden riittävällä 
korkeudella, jolloin vaaraa ei ole. Pohjaveden pintaa seurattiin pohjavedentarkastuskaivosta 
ja siitä pumppaamalla vettä säännöllisesti pidettiin pohjaveden pinta altaan pohjan tasolla.

Kuva 3. Altaan viereen tehtiin 2,5 metriä syvä kaivanto maaperän kosteuden 
määrittelyä varten (kuva: Antero Myrén 2019).

Kuva 4. Lähtötilanne vasemmalla. Oikealla altaan tyhjennys on aloitettu ja vettä 
altaassa on jäljellä noin 1 300 kuutiota (kuvat: Justiina Halonen 2017 ja Antero Myrén 
2019).
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Tyhjennysvaiheessa altaan pohjalta tuli esiin hiekkaista maa-ainesta. Tämä tuli kaikille 
osapuolille yllätyksenä, sillä allas oli tyhjennetty ja pesty käytöstä poistamisen jälkeen. 
Pumppauksen edetessä selvitettiin pohjalla olevan kiintoaineen määrä ja laatu. Hiekkaa ja 
luonnosta tullutta humusta oli kertynyt noin 400 kuutiota. Kiintoaineen poistosta neuvo-
teltiin Kymen Veden kanssa ja sovittiin, että Kymen Vesi osallistuu maa-aineksen poistoon. 
Kymen Vesi aloitti altaan pohjalle kertyneen hiekkaisen maa-aineksen poistamisen 15.1.2020 
ja poisti kaikkiaan 250 kuutiota kiintoainetta (kuva 5). Ensimmäisen poistotyövaiheen 
jälkeen pohjalle jäi vielä 150 kuutiota kiinteää maa-ainesta, jonka poistamisen hankeväki 
aloitti 27.1.2020.

Kuva 5. Kymen Vesi Oy poistaa hiekkamaata altaasta (kuvat: Antero Myrén 2019).

MAANRAKENNUSTYÖT

Lähes samanaikaisesti altaan tyhjennyksen kanssa käynnistettiin maanrakennustyöt. Työt 
käynnistyivät 13.12.2019 pintamaan kuorinnalla altaan ympäriltä ja tulevan työskente-
lyalueen edustalta yhteensä noin 200 neliön alalta. Samalla asennettiin suodatinkangas 
ja uusi pintasora (kuva 6). Urakka valmistui 2.1.2020. Pintamaan kuorinnalla saatiin 
kantava maapohja, johon asennettiin suodatinkangas estämään kasvuston pääsyä uuden 
pintasoran päälle.

Kuva 6. Toiminta-alueiden maanraivaustyöt ovat käynnissä. Pintamaata kuoritaan ja 
asennetaan suodatinkangas (kuvat: Justiina Halonen ja Antero Myrén 2019).
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ALTAAN POHJAN PUHDISTUS

Altaan sisäpuolen puhdistustyöt aloitettiin maanraivaustöiden valmistumisen jälkeen. 
Puhdistaminen osoittautui haasteelliseksi tiukaksi tiivistyneen kiintoaineksen vuoksi, ja 
myös pienet pakkaset hankaloittivat puhdistamista. Työ valmistui kuitenkin mainituista 
haasteista huolimatta 1.3.2020.

Kuva 7. Pohjan puhdistustyöt tehtiin talviolosuhteissa (kuva: Antero Myrén 2020).

RAKENTEELLISTEN MUUTOSTEN TYÖVAIHEET

Rakenteellisille muutoksille saatiin ohjausryhmän hyväksyntä 3.3.2020 Kotkassa pidetyssä 
ohjausryhmän kokouksessa. Ohjausryhmä antoi myös hyviä ideoita alueen kehittämiseen. 
Muutostyöt aloitettiin 11.3.2020. Altaan seinämärakennetta madallettiin kaksi metriä en-
sin 20 metrin pituudelta (kuva 8). Seinämän purkutyö mahdollisti hyvät kulkuyhteydet ja 
näköyhteyden testialtaan sisälle sekä lisäsi työskentelytilan avaruutta ja ilman vaihtuvuutta.
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Kuva 8. Seinämän timanttileikkaus (kuvat: Antero Myrén 2020).

Altaan sisällä olleet puiset väliseinät ja seinien betoniset tukipilarit purettiin pois, samoin 
altaan pohjassa sijainneet ilmastuskennot ja -putkistot. Sisärakenteiden purkutyöllä saatet-
tiin allas kokonaisuudessa käyttöön. 

Kuva 9. Altaan sisäseinämiä puretaan (kuva: Justiina Halonen 2020).
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Kuva 10. Purkutyötä tehtiin myös kaivinkoneen voimin altaan sisällä (kuva: Justiina 
Halonen 2020).

Sisärakenteiden purkamisen jälkeen allas pestiin sisäpuolelta (kuva 11). Viimeistelypesu 
omana työnä vei muutaman päivän. Pesutyö käsitti seinien ja pohjan pesun paineellisella 
vesiletkulla. Vesi ohjattiin altaan pohjalla olevaan keräilykaivoon, josta se pumpattiin 
ulkopuoliseen altaaseen. 

Kuva 11. Altaan sisäpintoja pestään (kuva: Antero Myrén 2020).
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Jätevesialtaan vanhojen rakenteiden purku- ja puhdistustyöt valmistuivat 23.3.2020. Urakan 
valmistumista helpotti leuto talvi, joka mahdollisti miltei yhtäjaksoisen työskentelyn. Sisä-
rakenteiden purkutöiden jälkeen altaan suuri koko tuli konkreettisemmin esille (kuva 12).

Kuva 12. Purku- ja puhdistustyöt on saatu valmiiksi (kuva: Antero Myrén 2020).

ALTAAN RAKENTEIDEN SUUNNITTELU

Purkutöiden valmistumisen jälkeen öljyntorjunnan testaus- ja harjoittelualueen jatkosuun-
nittelua oli helpompi tehdä allaskokonaisuuden ollessa helpommin hahmotettavissa. Suun-
nittelu eteni monivaiheisesti. Aluksi alueesta tehtiin piirroksia ja pienoismalleja, joiden poh-
jalta rakennuspiirtäjä teki 3D-mallinnuksen. Mallinnuksen avulla laadittiin lujuuslaskelmat, 
joilla varmistettiin rakenteiden kestävyys. Rakenteiden suunnitteluun ja lujuuslaskelmien 
tekoon saatiin teknistä asiantuntija-apua Parma Oy:ltä.
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Kuva 13. 3D-mallinnus tulevasta testialtaasta (kuva: Antti Paatero, Parma Oy).

Ennen varsinaisiin rakennustöihin ryhtymistä Xamkin betonilaboratorion asiantuntijat 
ottivat 13.5.2020 neljä näytettä testialtaan seinä- ja pohjarakenteista rakennelujuuden 
määrittelemiseksi. Tulokset osoittivat rakenteiden olevan erittäin hyvässä kunnossa, joten 
rakennusvaiheeseen voitiin edetä luottavaisin mielin.

Kuva 14. Pohjasta otettiin betoninäytteet rakennelujuuden määrittämistä varten 
(kuva: Antero Myrén 2020).
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UUDET SISÄRAKENTEET VALMISTUVAT

Altaan sisäpuolisen työskentelyalueen rakennustyöt käynnistyivät 26.5.2020. Rakennustyöt 
aloitettiin valamalla kaksikymmentäkolme 2,5 metriä korkeaa kannatinpilaria. Pilareiden 
päälle rakennettiin 75 neliön taso, joka muodostaa varsinaisen työskentelytasanteen. Näin 
altaalle saatiin turvallinen alue erilaisiin öljyntorjuntaan liittyviin toimintoihin, kuten 
keräyslaitteiden ja imeytystuotteiden testausta ja harjoituksia varten – vaikka toiminnassa 
sattuisikin vahinko, ei öljy pääse rakenteiden ulkopuolelle.

Kuva 15. Sisäpuolelle rakennettava työskentelytasanne on valmiina pintalaatan 
valamista varten (kuva: Antero Myrén 2020).

Kuva 16. Sisäpuolinen työskentelytasanne on luovutusvalmiina 17.7.2020 (kuva: Antero 
Myrén 2020).
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ALTAAN PINNOITUSTARPEEN UUDELLEENARVIOINTI

Hankesuunnitelmassa varauduttiin altaan sisäpuolen pinnoittamiseen geomembraani-
kalvolla, sillä betonipinnan arvioitiin olevan huokoista ja öljyä imevää. Betoni todettiin 
tutkimuksissa kuitenkin niin tiiviiksi, ettei öljynimeytymisriskiä katsottu olevan. Lisäksi 
arvioitiin, että työskentelynaikainen toiminta saataisi rikkoa pinnoitteen. Kartoitettiin 
myös ruiskupinnoitteiden soveltuvuutta, mutta todettiin, että tarjolla olevat pinnoitteet 
sopivat paremmin teräs- kuin betonipinnoille. Lisäksi käytettävien aineiden loppukäsittelyn 
arvioitiin olevan ympäristön kannalta haasteellisempaa kuin öljyyntyneen betonin. 

Altaan sisäpuolisesta suojauksesta betonipintojen tahriintumista vastaan neuvoteltiin Kymen 
Veden edustajien kanssa. Kokous pidettiin 10.6.2020. Suojaaminen päätettiin toteuttaa 
työskentelytasanteen suojamaalauksella ja muilta osin mekaanisella suojauksella rajoitus- ja 
imeytyspuomeilla, jotka asennettaisiin kiertämään allasseinämää.

ALTAAN TÄYTTÄMINEN

Kun testiallas oli valmistunut sisäpuolisilta rakenteiltaan, aloitettiin altaan täyttäminen. 
Vesi altaaseen pumpattiin Kymijoesta Stora Enson Sunilan tehtaan pumppaamosta, mikä 
edellytti 800 metrin letkuselvitystä ennen pumppujen käynnistämistä. Letkut selvitettiin 
omana työnä, ja apua saatiin Stora Enson väeltä. Täyttäminen vei kaikkiaan 27 tuntia, ja 
vesimääräksi mitattiin 2 000 kuutiota.

Kuva 17. Altaan täyttäminen on loppuvaiheessa (kuva: Antero Myrén 2020).
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ALTAAN SEINÄMÄN MADALLUSTA LAAJENNETTIIN

Helmikuussa 2021 altaan seinämää leikattiin lisää 15 metrin matkalta samaan tasoon kuin 
aikaisemmassa purkutyössä keväällä 2020. Näin seinämää on nyt madallettu yhteensä 35 
metrin matkalta. Muokkaus toi lisää helppokulkuista työskentelytilaa, ja samalla saatiin 
testikäytössä oleville öljysäiliöille turvallinen säilytysalue alas leikatun tornin alalle.

Kuva 18. Betoniseinän leikkaus on valmis (kuva: Manu Kettunen 2021).

LISÄÄ RAKENNUSTÖITÄ ALTAAN ULKOPUOLELLA

Huhtikuussa 2021 viikolla 16 altaan ympäristössä tehtiin lisää maanmuokkaustöitä, joiden 
tarkoituksena oli laajentaa piha-aluetta 200 neliöllä ja pohjustaa aluetta asfaltointia varten. 
Maastotöiden yhteydessä tehtiin sähköistystyöt, joilla toiminta-alueelle saatiin kaksi erillistä 
sähkökeskusta. Sähköistys mahdollistaa pumppujen, öljynkeräinlaitteiden ja öljynerotus-
laitteen toiminnan, ja samalla alueelle saatiin hyvä työskentelyvalaistus. 

Altaan madalletun seinämän ulkopuolelle sen välittömäksi jatkoksi rakennettiin 24 neliön 
ritilöity betoniallas, joka toimii puhdistus- ja työskentelyalueena ja samalla työkoneiden 
turva-altaana (kuva 19). Urakoitsija aloitti turva-altaan rakentamisen viikolla 17. Turva-allas 
mahdollistaa voimakoneiden ja öljytuotteiden ympäristöturvallisen käsittelyn, kun esimer-
kiksi hydraulisen voimakoneen mahdollisesta letkurikosta aiheutuva öljyvuoto rajoittuisi 
altaaseen. Altaan päällä voidaan myös puhdistaa öljyyntyneitä varusteita. Turva-altaaseen 
valuneet öljyt ja pesuvedet johdetaan altaassa olevaa tyhjennysputkea pitkin pääaltaan 
sisäpuolella olevaan pesualtaaseen, josta ne myöhemmin siirretään öljynerotuslaitteistoon 
puhdistettavaksi. 
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Kuva 19. Urakoitsijat työskentely- ja turva-altaan rakennustyössä (vasemmalla). Allas 
valmistui viikolla 20 (kuvat: Antero Myrén 2021). 

Ulkopuolisten rakenteiden valmistuttua alkoi alueen asfaltointi. Asfaltointi valmistui 
15.7.2021. Työskentely- ja turva-allas sekä asfaltointi rahoitettiin Xamkin omarahoituksella 
altaalle myönnetystä strategiarahasta, sillä hankerahoitus oli jo tässä vaiheessa käytetty. 
Asfaltoinnin ansiosta tarvikkeiden ja koneiden siirtely onnistuu siirtovaunulla. Asfaltin 
päälle on myös helpompi tehdä öljynsuojamatoilla suojatut kulkureitit öljyisten tarvikkeiden 
siirtelyä tai öljyisissä varusteissa liikkumista varten. Maapohja ja asfaltointi on varmistettu 
kestämään suurtenkin kuormien purkua ja lastaustoimintaa (kuva 20).

Kuva 20. Maanrakennustöillä ja asfaltoinnilla altaan edusta saatiin kantamaan raskasta 
kalustoa ja nostotöitä (kuva: Justiina Halonen 2021).
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YHTEENVETO 

Testiympäristön rakennusvaihe kaikkine muutos- ja rakennustöineen vei noin kaksi vuotta. 
Suurin yksittäinen rakennustyö oli altaan sisäpuolinen työskentelytasanne. Rakennus- ja 
muutostyöt sujuivat pääsääntöisesti suunnitellussa aikataulussa. Ainoana yllätyksenä tuli 
altaassa ollut suuri kiintoaineen määrä. Rakennustöissä edettiin muutoinkin suurimmalta 
osin hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelmasta poikettiin altaan pinnoitteen, 
erillisten kulkusiltojen ja altaan kattamisen osalta. Altaan suojapinnoitteen osalta päädyttiin 
kevyempään ratkaisuun allasrakenteiden lujuusmäärittelyjen jälkeen. Kulkusillat korvattiin 
veneillä ja työskentelytasanteella, ja näin käyttöön jäi suurempi yhtenäinen vesialue työs-
kentelyä varten. Altaan kattamista ei katsottu tarpeelliseksi tässä vaiheessa toteutettavissa 
harjoitteissa, joissa öljy kerätään miltei välittömästi pois. Kiinteä kate olisi saattanut myös 
estää tai vähentää työskentelyolosuhteiden muuttumista sääolosuhteiden mukaan. 

Suurin osa edellä kuvatuista rakenteellisista muutostöistä saatiin toteutettua EAKR-han-
kerahoituksella. Xamkin omarahoituksella toteutettiin altaan ulkopuolinen työskentely- ja 
puhdistusallas sekä alueen asfaltointi ja siihen liittyvät pohjustustyöt.

Yhteistyö Kymen Vesi Oy:n kanssa oli saumatonta, ja suurta apua saatiin myös Kymenlaak-
son pelastuslaitokselta sekä Xamkin ja eri yritysten asiantuntijoilta rakennusvaiheen aikana.

Kuva 21. Öljyntorjuntaympäristö on rakenteelliselta osalta saatu valmiiksi (kuva: Manu 
Kettunen 2021).



38 Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

LÄHTEET

Juuti, P. & Rajala, R. 2014. Eteläisen Kymenlaakson vesihuollon historia. Langinkoskelta 
Kuivalaan. Pdf-dokumentti. Saatavissa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/94931/
langinkoskelta_Kuivalaan_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 12.12.2020]

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/94931/langinkoskelta_Kuivalaan_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/94931/langinkoskelta_Kuivalaan_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y


39Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

ALTAAN VARUSTAMINEN 
ÖLJYNTORJUNNAN TESTAUS-  
JA HARJOITTELUKÄYTTÖÖN 

Antero Myrén & Justiina Halonen 2021

Allasympäristön rakenteellisten muutosten valmistuttua käynnistettiin alueen varustaminen 
tutkimus- ja testauskäyttöön. Varustaminen koski öljyntorjuntaharjoittelussa ja -tutkimuk-
sessa käytettäviä testialtaita, torjunta- ja keräyskalustoa ja -laitteistoa sekä niiden siirtoon, 
puhdistamiseen ja varastointiin tarvittavia välineitä ja tiloja. Lisäksi öljytuotteiden käsittely 
alueella edellytti polttoainesäiliöiden, välivarastointisäiliöiden, varoaltaiden, öljynerotin-
laitteiston ja jätesäiliöiden hankintaa.

Kuva 1. Allasympäristön varustelu on aloitettu syksyllä 2020 (kuva: Timo Laine 2020).

PÄÄALTAAN VARUSTELU

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön pääallas eli pyöreä betoniallas on toimin-
tasyvyydeltään noin kolme metriä, halkaisijaltaan 29 metriä ja pinta-alaltaan noin 660 
neliömetriä. Altaan koko mahdollistaa täysmittakaavaiset öljyntorjuntatestit ja -harjoi-
tukset. Altaan etuseinämää on madallettu 35 metrin matkalta. Tästä 12 metriä sijoittuu 
työskentelytasanteen kohdalle. Loppuosa jakautuu työskentelytasanteen molemmin puolin, 
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ja madalletut seinämät laskevat suoraan vesialtaaseen, joten työskentely myös reunan yli 
harjakauhalla tai vastaavalla on mahdollista. 

Allasseinämissä on sektoreittain asettuvia kiinnityspisteitä, jolloin vesialue on tarvittaessa 
jaettavissa öljynrajauspuomeilla pienempiin testausalueisiin. Altaaseen on laskettavissa te-
räsrakenteinen laituri, jonka pituus on 12 metriä ja leveys 2,5 metriä. Rakennetta käytetään 
harjoitusalustana satamassa tapahtuvalle öljyvahingolle. 

Pääaltaan harjoittelu- ja testausolosuhteita voidaan rajoitetusti muokata. Tuulen aiheuttamaa 
olosuhdemuutosta saadaan tehtyä siirrettävällä polttomoottorikäyttöisellä puhallinkoneella. 
Lisäksi virtausta saadaan aikaan hydraulisella potkurilaitteistolla ja virtausten suuntaa ja 
voimakkuutta voidaan säädellä portaattomasti. 

Pääaltaan toimintoja eli puomituksia, öljynkeräystä ja huoltotoimia varten on käytössä 
kumivene ja muovirakenteinen työlautta (kuva 2), joissa on perämoottorit. Pääaltaassa 
mahtuu operoimaan myös suurempia aluksia, kuten hankkeenaikaiset testaukset ovat 
käytännössä osoittaneet (lisätietoa artikkelissa Öljyntorjunnan laitetestausta ja tuotekehitystä 
yritysyhteistyössä). 

Kuva 2. Altaalla käytössä olevat veneet (kuvat: Antero Myrén 2021 ja Lamor Corporation 
Ltd).

KÄÄNTÖPUOMINOSTURI

Kaluston siirtoihin altaaseen ja työskentelytasanteelle on käytössä kääntöpuominosturi. 
Nosturin ulottuma on noin seitsemän metriä, nostokyky 500 kiloa ja se on varustettu 
sähkökäyttöisellä taljalla. Nosturin perustukset (kuva 3) valettiin hankkeen omana työnä, 
ja ne valmistuivat 24.9.2020. Konecranes asensi nostolaitteen paikoilleen ja testasi sen 
toiminnan 28.9.2020.
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Kuva 3. Kääntöpuominosturin perustukset (kuvat: Justiina Halonen ja Antero Myrén 
2020).

Kuva 4. Kääntöpuominosturin ulottuma riittää pääaltaaseen (kuva: Antero Myrén 
2020).

SIIRRETTÄVÄT ALUMIINIALTAAT TESTAUKSEEN  
JA DEKONTAMINAATIOON

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöön hankittiin kolme pienempää, siirrettä-
vää alumiinirakenteista allasta 10.11.2020. Yksi altaista on suorakaiteen muotoinen 12 
neliömetrin testausallas, jonka laitakorkeus on metri. Altaassa voidaan tehdä esimerkiksi 
keräys- ja imeytysharjoitteita sekä havainnollistaa vahinkoaineen vuotokäyttäytymistä. Allas 
toimii joko itsenäisenä harjoitusympäristönä tai lisänä pääaltaassa tehtävälle harjoitteelle. 
Pienemmät altaat mahdollistavat, ettei pääaltaan laajaa vesialaa tarvitse aina käyttää, jolloin 
jäteveden käsittely nopeutuu. Pienemmän altaan käyttö on lisäksi tarkoituksenmukaista 
uusilla tuotteilla, joiden vuotokäyttäytymisestä, kuten mahdollisesta uppoamisesta, ei vielä 
ole tietoa. Altaat lisäävät harjoitteiden ja alueen muunneltavuutta.
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Kuva 5. Alumiinirakenteisessa 12 neliön testausaltaassa on mittatilaustyönä tehty 
rajauspuomi. Puomilla säädetään käytettävää pinta-alaa ja rikastetaan öljykalvon 
kerrospaksuutta keräysvaiheessa (kuvat: Justiina Halonen 2021).

Toinen pienemmistä altaista on samoin 12 neliömetriä pinta-alaltaan, mutta se on matala-
laitaisempi, noin 0,5 metriä korkea (kuva 6). Allas on pääasiassa suunnattu rantaolosuhteissa 
tapahtuvan öljynkeräyksen harjoitteluun. Toimintaolosuhteita voidaan muunnella muut-
tamalla vesipinta-alan ja maa-alan suhdetta esimerkiksi lisäämällä kivikkoa, ruohikkoa tai 
hiekkaa tai muuttamalla maa- ja kiviaineksen raekokoa.

Kuva 6. Ranta-alueen harjoitteluallasta voidaan muokata tarpeiden mukaan. Kulkua 
altaaseen on helpotettu portailla. Toinen vaihtoehto on tuoda pesuallas tai valuma-
allas ranta-altaan viereen askelmaksi (kuvat: Manu Kettunen ja Justiina Halonen 2021).

Ranta-alueen harjoitteluallasta testattiin useaan kertaan hankeaikana (lisää WWF Suomen 
harjoituksista myöhemmin tässä julkaisussa). Harjoituskertojen perusteella ranta-altaassa 
samanaikaisesti toimivan puhdistusryhmän optimaalisin koko on kolme henkilöä.
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Likaantuneiden varusteiden ja kaluston puhdistusta varten hankittiin yhdeksän neliön 
ritilöity pesuallas (kuva 7). Ritilät ovat nostettavissa pois, joten allas toimii tarvittaessa 
myös matalana testausaltaana. Harjoituksessa tai testissä käytetty kalusto nostetaan suoraan 
pesualtaan päälle, jolloin irtonainen öljy ja pesuvedet valuvat altaaseen. Kertynyt öljyvesi-
seos siirretään altaasta öljynerotuslaitteistolle (tarkemmin artikkelissa Ympäristöturvallinen 
toiminta öljyntorjunta-altaalla).

Kuva 7. Laitteistot puhdistetaan ritilöidyn pesualtaan päällä. Varusteet pestään 
pääasiassa kuumapainepesurilla (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Altaan ulkopuolelle rakennettiin 12.5.2021 kiinteä pesu- ja varoallas (kuva 8). Allas toimii 
ritilöitynä työskentely- ja laskutasona, jonka päälle sijoitetaan harjoituksissa käytettävät 
voimayksiköt sekä välivarastointisäiliöt. Varoaltaasta on yhde pääaltaaseen, joka on myös 
suljettavissa. Näin altaaseen kertynyt neste voidaan laskea pääaltaassa sijaitsevaan pesual-
taaseen, josta se pumpataan öljynerotuslaitteistolle. 
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Kuva 8. Kiinteä pesu- ja varoallas toimii työskentely- ja laskutasona kalustolle ja 
välivarastointiyksiköille (kuva: Manu Kettunen 2021).
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TURVALLISEN KULUN VARMISTAMINEN

Altaan työskentelytasolle siirtymistä varten asennettiin siirrettävät portaat. Myöhemmässä 
vaiheessa hankittiin myös toiset portaat, joita on tarkoitus käyttää siirtymiseen sisäpuolisen 
pesualtaan ja ulkopuolisen pesualtaan välillä. Näin estetään puhtaiden alueiden öljyynty-
minen testialtailta poistuttaessa. Portaissa on liukkautta estävä kuviointi, ja niissä on kaksi 
kaidetta koko matkalla (kuva 9). Portaiden siirrettävyys mahdollistaa erilaisten asemointien 
teon. Kun harjoituskohtainen testiympäristöjen asettelu ja allaskokoonpano on sovittu, 
portaiden paikka päätetään ja ne kiinnitetään harjoitusten ajaksi. 

Kuva 9. Siirrettävät portaat mahdollistavat turvallisen liikkumisen varsinaiselle 
toiminta-alueelle (kuva: Antero Myrén 2020).

Altaan sisäpuolisen työskentelytasanteen turva-aidat ovat tarvittaessa poistettavissa kalus-
tosiirtojen tai testialueen muokkauksen niin vaatiessa. Myös muut pääaltaan turva-aidat 
ovat irrotettavissa, mikäli suurempien öljynkeräyslaitteiden käyttökokeet sitä edellyttävät. 
Toimintojen aikana turva-aidat pidetään lukittuina paikoilleen.

MONIPUOLINEN HARJOITUS- JA TESTIKALUSTO 
ÖLJYNTORJUNTAAN JA KERÄYKSEEN

Kaluston hankinta aloitettiin tarvekartoituksella, jonka avulla selvitettiin, millaista keräys-
kalustoa torjuntaviranomaisilla on käytössään. Näin saatiin kuva siitä, millaisten tuotteiden 
ja laitteiden käyttöharjoittelulle on todennäköisimmin tarvetta. Samankaltaisen kaluston 
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käyttö harjoittaa viranomaisia juuri siihen kalustoon, joka heillä myös vahinkohetkellä on 
käytettävissään. Tulevaisuudessa laitekantaa on kuitenkin tarkoitus laajentaa ja monipuo-
listaa.

Raportin kirjoitushetkellä altaalla on käytössä kaksi sähkö- ja kaksi polttomoottorikäyttöis-
tä voimayksikköä sekä kuusi erilaista öljynkeräyslaitetta, joiden avulla voidaan kattavasti 
havainnollistaa keräyslaitteiden toimivuutta erilaisissa öljyvahinkotilanteissa. Keräimet 
ovat kelluva harjahihnakeräin Multimax LAM 50, kelluvat harjaskimmerit Minimax 12 
ja Minimax 25, kauhakeräin Oil Recovery Bucket LRB 40 W, LRC-kivipuhdistin eli niin 
sanottu Rock Cleaner sekä kauluskeräin Weir Skimmer 500.

Kuva 10. Altaan sähkö- ja dieselmoottorilla toimivat pumppu- ja hydrauliikkavoima-
yksiköt. Vasemmalla olevaa sähkökäyttöistä LPP 7,5E/VX100-640M -voimayksikköä 
on kaksi. Keskellä Lamor LPP 6 C75 ja oikealla Lamor LPP 19L/16CC (kuvat: Manu Ket-
tunen ja Justiina Halonen 2021).

Kuva 11. Öljyntorjunta-altaalla käytössä olevat öljynkeräyslaitteet (tilanne syksyllä 
2021). Ylhäällä vasemmalta Multimax LAM 50 ja Minimax 25. Alhaalla vasemmalta Weir 
Skimmer 500 ja Rock Cleaner (kuvat: Antero Myrén ja Lamor Corporation Ltd).
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IMEYTYSTUOTTEET

Altaalla on tällä hetkellä käytössä erilaisia imeytystuotteita, kuten erityyppisiä ja -kokoisia 
imeytyspitkoja, erimallisia rannansuojamattoja, imeytysliinoja ja -tyynyjä sekä imeytys-
puomeja eli yhtäaikaisesti rajaavia ja imeyttäviä öljypuomeja.

Imeytystuotteita tarvitaan sekä testien ja harjoitusten suojamateriaaliksi että varusteiden 
huoltotoimiin ja kaluston puhdistamiseen, mutta ne ovat myös yksi testauskohteista. Imey-
tystuotteita kuuluu siten melko paljon. Yhdessä harjoituksessa erilaisia imeytystuotteita 
kuluu keskimäärin 15 kiloa puhtaana tuotteena. Käytön jälkeen öljykylläisten tuotteiden 
paino voi olla 100–120 kiloa. Jätemäärän hillitsemiseksi altaalle hankittiin puristusmankeli, 
jolla tuotteista saadaan poistettua öljyä (kuva 12). Esimerkiksi rantakeräyksessä hyödyn-
nettäviä imeytysliinoja voidaan käyttää useaan kertaan työskentelyn aikana, kun niistä 
välillä mankeloidaan öljyä pois. Osassa tuotteita mankeloinnin tarkoitus on vähentää 
öljypitoisuutta jätteessä. 

Kuva 12. Öljyyntyneiden imeytystuotteiden mankeli syöttökouruineen (kuva: Antero 
Myrén 2021).

PUMPPAUSKALUSTO

Testiöljyjen siirtelyä varten käytössä on kaksi erilaista pumppua. Paineilmatoimisella kal-
vopumpulla voidaan pumpata melko suuriviskoosisia aineita, kunhan aine on juoksevassa 
muodossa. Pumppu sopii EX-suojattuna myös syttyville ja kemikaalipohjaisille tuotteille. 
Sähkötoimisella lamellipumpulla pumpataan pieniviskoosisia tuotteita, jotka eivät sisällä 
kiintoaineita. Molempien pumppujen maksimisiirtokyky on 50 l/min. 
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Veden siirtelyä varten käytössä on kaksi uppopumppua, puhtaanveden pumppu ja lietteitä 
kestävä pumppu. Puhtaanveden pumpulla säädellään testialtaiden vedenpinnan tasoa. Li-
kaisen veden pumpulla siirretään öljyyntyneitä vesiä öljynerotuslaitteistolle. Vesipumppujen 
tehot ovat noin 480 l/h. Niillä ei voi pumpata öljyä vaan hiukan öljyyntyneitä vesiä. Pumput 
eivät ole EX-suojattuja, joten ne eivät sovi syttymisherkkien aineiden siirtoon. Pääaltaan 
tyhjennykseen vuokrataan suurtehopumppu, jonka avulla allas saadaan tyhjennettyä noin 
vuorokauden aikana.

KÄYTETTÄVIEN ÖLJYJEN VARASTOINTI

Käytössä on tällä hetkellä yhteensä noin 6 000 litraa öljyjä. Harjoitus- ja testitoiminnoissa 
käytettävää polttoöljyä varastoidaan viiden kuution farmarisäiliössä. Muut käytössä olevat 
öljyt, meriliikenteen dieselöljy MDO (marine diesel oil), raskaspolttoöljy ja hydrauliöljy, 
säilytetään muovisissa yhden kuution IBC-konteissa, jotka sijaitsevat pääaltaan yhteyteen 
tehdyllä varastoalueella. Helposti siirrettävien valuma-altaiden päällä voidaan säilyttää tur-
vallisesti esimerkiksi öljyisiä jätteitä ja harjoitusten aikana tarvittavia IBC-säiliöitä. Altaita 
voidaan käyttää myös kaluston huolto- ja pesualustoina tai pieninä testialtaina.

Kuva 13. Siirrettävät valuma-altaat ovat monikäyttöisiä (kuva: Manu Kettunen 2021). 

HAVAINNOINTI JA MITTAUS

Öljyntorjunta-altaalla työskentelevien ja harjoittelevien työturvallisuuden varmistamiseksi 
altaalla suoritetaan jatkuvaa haitallisten pitoisuuksien mittausta GMI PS200 -monikaasu-
mittarilla, joka mittaa happi-, häkä-, rikkivety- ja syttymispitoisuuksia. 
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Testauksessa hyödynnettävien mittalaitteiden hankinnassa päästiin hankeaikana vasta al-
kumetreille, ja välineet täydentyvät tulevaisuudessa. Olosuhdemittaukseen on tällä hetkellä 
käytössä lämpömittareita muun muassa altaan veden lämpötilan seurantaan. Öljykalvon 
kerrospaksuuden määrittämisessä hyödynnetään omarakenteista kohomittaria. Öljypitoi-
suuden samoin kuin viskositeetin omatoimiseen määrittämiseen tulee hankkia kenttäolo-
suhteissa hyödynnettävää välineistöä. Nyt veden öljypitoisuus määritellään ostopalveluna. 

Öljyjen käyttäytymistä veden pinnalla leviämisvaiheessa ja keräystoimintojen aikana voidaan 
havainnoida ilmasta käsin DJI Mavic Mini -droneen liitetyllä kameralla. Vedenalaista kuvaa 
vastaavasta tilanteesta seurataan Gladius Mini -sukellusdronella (kuva 14). Tulevaisuudessa 
on tarve hankkia harjoitustoimintaa tallentava kiinteäasenteinen videokamera. 

Kuva 14. Havainnointi ja mittauslaitteet. Vasemmalta lähtien Gladius Mini, GMI PS200 
-monikaasumittari ja DJI Mavic Mini (kuva: Manu Kettunen 2021).

Kerätyn öljyn ja muodostuvan jätteen määrän arviointiin on käytettävissä punnitseva haaruk-
kavaunu (kuva 15). Haarukkavaunun kapasiteetti on 2 000 kiloa ja näyttötarkkuus 0,2 kiloa. 

Kuva 15. Haarukkavaunulla saadaan helposti siirreltyä öljysäiliöitä ja suurempaakin 
kalustoa. Siinä on myös punnitusominaisuus, jolla voidaan mitata esimerkiksi 
imeytystuotteiden kykyä sitoa öljyä (kuva: Manu Kettunen 2021).
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VARASTOT VARUSTEILLE

Mittava määrä erilaista varustetta ja kalustoa tarvitsee myös varastointitilaa. Varastointi on 
pääosilta toteutettu konttiratkaisuilla. Alueella on tällä hetkellä neljä erillistä konttia, joihin 
on varattu kullekin tuoteryhmälle omat tilat. Toiminta-alueelle on siirretty HaminaKot-
kan satamasta WWF Suomen öljyntorjuntajoukkojen varustekontti, jossa on varastoituna 
rantatorjuntatoimissa tarvittavaa kalustoa. Yksi konteista on Suomen ympäristökeskuksen 
luovuttama, ja tätä merikonttia käytetään tällä hetkellä imeytystuotteiden varastotilana. 
Varastointitilaa tarvitaan lisää varsinkin kalustolle, jota pitää suojella jäätymiseltä. Varas-
totiloista on keskusteltu Kymen Veden kanssa, ja keväällä 2022 saamme vuokrattua noin 
50 neliömetrin lämmitettävän varastohallin.

TOIMISTOVAUNU

Ammattikorkeakoulun investointirahoituksella alueelle hankittiin toimistovaunu ja erillinen 
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu käymälä. Toimistovaunu varusteltiin pääsääntöisesti 
työtekijöiden toimisto-, sosiaali- ja varastotilaksi. Siinä voidaan kuitenkin pitää myös 
koulutuksia ja kokouksia. Tilaa on enintään kymmenelle henkilölle. Kesällä 2021 Xam-
kin IT-osasto kävi asentamassa kiinteän tukiaseman, jolla pystytään toimimaan Xamkin 
tietoliikenneverkossa. 

Kuva 16. Henkilökunnalle hankittu toimistovaunu ja ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuva käymälä (kuvat: Antero Myrén & Manu Kettunen 2022).
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YHTEENVETO

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön varusteisto on nykyisellään jo varsin katta-
va. Öljyntorjunta-, keräys- ja pumppauskalusto sekä havainnointilaitteistot mahdollistavat 
suhteellisen monipuolisen testaus- ja harjoitustoiminnan. Kalusto- ja laitekantaa on kui-
tenkin tarpeen täydentää. Erityisesti laite- ja tuotetestaus mutta myös harjoitusten tarkempi 
dokumentointi edellyttävät monipuolisempaa mittaustekniikkaa. Seuraavana askeleena on 
myös sosiaalitilojen saattaminen suurempaa osallistujajoukkoa palvelevaksi.

Altaan varustelussa hyödynnettiin sekä EAKR-rahoitusta että ammattikorkeakoulun in-
vestointi- ja strategiarahoitusta. Varustelutason saavuttamisessa ovat merkittävää apua 
antaneet myös Kymenlaakson pelastuslaitos, Karhulan teollisuuspuisto, Neste Oyj ja Lamor 
Corporation Ltd.

Kuva 17. Työskentelyaluetta on varusteltu tulevia käyttöönottotestejä varten (kuva: 
Antero Myrén 2021).
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YMPÄRISTÖTURVALLINEN 
TOIMINTA ÖLJYNTORJUNTA-
ALTAALLA

Manu Kettunen & Justiina Halonen 2021

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristössä sekä ihmisten että ympäristön turvalli-
suuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Työ- ja ympäristöturvallisuuden varmistamisessa 
merkityksellistä ovat toiminnan suunnitelmallisuus ja huolellinen valmistautuminen. En-
simmäisistä harjoitustesteistä ja -piloteista saatiin hyvää tietoa ympäristön rakenteellisesta 
toimivuudesta ja käytettävyydestä. Pilottien yhtenä tarkoituksena olikin kerryttää käyttö-
kokemusta, jonka pohjalta altaan eri toimintoja ja turvallisuusohjeita voidaan kehittää yhä 
paremmiksi. Tässä artikkelissa kuvataan, miten ympäristöturvallisuus on huomioitu altaan 
eri toiminnoissa ja rakenteissa (kuva 1). Aluksi luodaan katsaus siihen, mitä yleisiä vaati-
muksia alueelle, jossa käsitellään vaarallisia aineita on ja miten lähtötilanne dokumentoitiin. 

Kuva 1. Öljyntorjunta-allasympäristön eri osastojen ja toimintojen sijoittelut: 1) pääallas, 
2) pienempi testausallas, 3) rantaharjoitteluallas, 4) pesuallas, 5) pesu- ja valuma-
allas, 6) raaka-aineiden säilytys, 7) jätepisteet, 8) toimistovaunu, 9) varastokontit, 10) 
varikkoalue, 11) pysäköintialue ja 12) öljynerotinlaitteisto (kuva: Manu Kettunen 2021).
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YMPÄRISTÖLUVAN TARPEEN KARTOITUS

Kaikenlaiselle toiminnalle, joka voi muuttaa tai pilata maaperää, vettä tai ilmaa, tarvitaan 
ympäristösuojelulain (2014/527) mukainen lupa, myös lyhytaikaiselle ja koeluonteiselle 
toiminnalle. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun operoiman öljyntorjunta-altaan 
koeluonteisesta toiminnasta tehtiin ympäristöviranomaisille ympäristönsuojelulain 119. 
§:n mukainen ilmoitus, jolla haettiin lupaa testaus- ja harjoitustoimintaan öljytuotteilla 
hankkeen pilotointivaiheen ajalle 10.7.2020−1.10.2021. Aluehallintovirasto hyväksyi tut-
kimusympäristön pilotointivaiheen koeluontoisen toiminnan ja päätökseen sisältyi tarkkoja 
ympäristöä turvaavia määräyksiä.

Hankkeen koetoiminnan jälkeisen ajan toiminnasta ja mahdollisista lupakäytännöistä 
tiedusteltaessa Kotkan ympäristökeskuksen ympäristönsuojelupäällikkö kävi asiasta kes-
kustelua elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa. He totesivat, että 
tarvetta ympäristölupaan arvioidaan koetoiminnan loppuraportoinnin sekä mahdollisten 
uusien ilmenevien seikkojen perusteella (Ojala 2021).

Öljyntorjuntaympäristön koetoiminta-ajan umpeutuessa koetoiminnan aikaisesta toimin-
nasta laadittiin valvovalle ympäristöviranomaiselle loppuraportti. Raportin ja muiden 
selvitysten perusteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus keskusteltuaan lupaviranomaisen eli 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) kanssa antoi lausunnon, että öljyntorjunnan 
testausaltaan ”toiminta koeaikana on saatujen tietojen perusteella ollut sen luonteista, ettei 
toiminnalle jatkossa ole ympäristönsuojelulain mukaista lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintitar-
vetta”. Lausunnossa todettiin myös, että toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimin-
nan ympäristövaikutuksista ja ympäristönsuojelulain asettamista toimintaan liittyvistä 
velvoitteista. (Laine 2021.)

NÄYTTEENOTTO ENNEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISTÄ

Rakennus- ja muutostöiden lomassa ennen varsinaisen koetoiminnan alkua allasympäris-
töstä otettiin maaperä- ja vesinäytteitä. Näytteenoton avulla haluttiin varmistua alueen 
lähtötilanteesta ennen toiminnan aloittamista, jotta mahdollisille toiminnasta ympäristölle 
aiheutuville haitallisille vaikutuksille olisi öljyhiilivetypitoisuuksien osalta lähtöarvot, joihin 
muutosta voidaan verrata. Kuvassa 2 näkyvät näytteenottopaikat. Neljä maaperänäytettä 
otettiin altaan ympäriltä noin metrin päästä altaan ulkoreunasta ja noin metrin syvyydestä 
kolmen osanäytteen kokoomanäytteenä. 
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Kuva 2. Näytteenottopaikat. Maaperänäytteiden paikat on merkitty vihreällä ja 
vesinäytteet sinisellä (kuva: Harri Sane, muokannut Manu Kettunen 2020).

Vesinäytteistä ensimmäinen (V1) otettiin altaan vieressä sijaitsevasta yhdistetystä hule-, meri- 
ja pohjavesikaivosta, jonka pinnankorkeus vaihtelee suurestikin sademäärien ja meriveden 
pinnankorkeuden mukaan. Toinen näyte (V2) otettiin altaan pohjalla olevasta ”poterosta”. 

Vesinäytteet (kaksi rinnakkaisnäytettä) analysoitiin InfraCal-menetelmällä Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun Mikkelin toimipisteen ympäristölaboratoriossa hankkeen omilla re-
sursseilla. Kokonaishiilivetypitoisuudet (parts per million, ppm) vesinäytteissä olivat seuraavat:

Näyte V1 à 0 ppm ja 0 ppm
Näyte V2 à 7,2 ppm ja 9,4 ppm.

Näytteessä V2 esiintyvät pienet öljyhiilivetypitoisuudet saattavat selittyä sillä, että jäteve-
sialtaan sisäosien purkutöissä käytetyistä työkoneista on voinut valua öljyä tai rasvaa altaan 
pohjalle. Näytteenoton jälkeen allas on imuroitu lietteestä ja pesty puhtaaksi, ja puhdistus-
palveluihin erikoistunut autoyhtymä Vuorinen Oy on kuljettanut pesuvedet jatkokäsitte-
lyyn. Tyhjennetyn jätevesialtaan pesun puhdistustulos on huomattavissa myös kuvasta 2.

Maaperästä otetut näytteet analysoitiin osittain opiskelijatyönä Xamkin Mikkelin ympäristöla-
boratoriossa PetroFLAG-menetelmällä. Jokaisesta neljästä maaperänäytteestä otettiin kolme 
rinnakkaisnäytettä ja niistä laskettiin keskiarvo, jonka mukaan öljypitoisuudet olivat seuraavat:

Näyte M1 à 277 ppm
Näyte M2 à 150 ppm
Näyte M3 à 247 ppm
Näyte M4 à 275 ppm
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Maaperänäytteiden keskiarvoksi muodostui 230 ppm eli 230 mg/kg1. Näin ollen näytteen-
otto osoitti pieniä hiilivetypitoisuuksia maaperässä. Kynnys- ja raja-arvot haitta-ainepitoi-
suudelle maaperässä kuitenkin alittuvat, joten pitoisuudet eivät aiheuta jatkotoimia. Öljy-
hiilivetypitoisuuksien C10–C40 kynnysarvoksi on valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista ja sen liitteessä määritelty 
300 mg/kg, keskitisleiden (> C10–C21) alemmaksi ohjearvoksi 300 mg/kg ja ylemmäksi 
ohjearvoksi 1 000 mg/kg sekä raskaiden öljyjakeiden (> C21–C40) alemmaksi ohjearvoksi 
600 mg/kg ja ylemmäksi ohjearvoksi 2 000 mg/kg.

Kynnysarvolla tarkoitetaan maaperän haitta-aineen pitoisuusarvoa, jonka ylittyessä edus-
tavan näytteenoton perusteella tulee maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioi-
da. Jos maaperän alueellinen taustapitoisuus ylittää kynnysarvon, arviointikynnyksenä 
käytetään taustapitoisuutta. Alemmalla ohjearvolla tarkoitetaan maaperän haitta-aineen 
pitoisuusarvoa, jonka ylittyessä edustavan näytteenoton perusteella maaperää voidaan pitää 
pilaantuneena muulla kuin teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella, 
ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla toisin osoiteta. Ylempi ohjearvo on maaperän 
haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä edustavan näytteenoton perusteella maaperää 
voidaan pitää pilaantuneena teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella, 
ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu. (VNa 214/2007; Ympäristö-
hallinto 2014.)

1  1 ppm =1 mg/kg. Molemmat ovat suhdeyksiköitä, ja niitä käytetään pienten pitoisuuksien ilmaisemiseen, 
jotka tarkoittavat, kuinka monta miljoonasosaa jokin on jostakin. Molempia käytetään ristiin rastiin paljolti mit-
talaitteen mukaan. Massaosuuksissa on käytössä pääsääntöisesti mg/kg ja muissa tapauksissa ppm. (Judge 2017.)

YMPÄRISTÖTURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö on suunniteltu ja toteutettu siten, että valtaosa 
öljyntorjuntaharjoittelu- ja testaustoiminnoista toteutetaan altaan reunojen sisäpuolella. 
Öljyjä käsitellään pääasiassa joko pääaltaassa tai pienemmissä alumiinialtaissa, jotka ovat 
altaan sisäpuolelle kemikaaleja kestävästä betonista rakennetulla tasanteella. Voimako-
neiden käyttö, osa pesutoiminnoista sekä öljyjen siirtelyä ja öljyisten jätteiden käsittelyä 
suoritetaan myös altaan edustan pesu- ja valuma-altaalla, josta on putkiyhde pääaltaan 
tasanteella sijaitsevaan pesualtaaseen. Kaikki öljyn käsittely tapahtuu suojatusti, ja myös 
öljyjen välivarastoinnissa sekä itse harjoitustoiminnassa on huomioitu maaperän suojaus.

Öljyntorjuntaa vesistöissä on mahdollista harjoitella koko pääaltaan volyymilla tai öljy-
puomeilla rajaamalla pinta-alaltaan pienempinä harjoitteina. Pääaltaan reunat on suojattu 
kauttaaltaan kiertävällä öljyntorjuntapuomilla (kuva 3). Harjoitusten ajaksi puomin ja 
allasseinämän väliin laitetaan vielä varmistukseksi öljyn imeytyspitko, jolla estetään öljyä 
likaamasta altaan seinämää.
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Kuva 3. Pääaltaan reunat suojataan öljyntorjuntapuomilla (kuvat: Manu Kettunen 
2020).

Ennen toiminnan käynnistämistä selvitettiin polttoöljyn imeytymistä pääaltaan seinäraken-
teissa käytettyyn betoniin. Pienimuotoisessa testissä hyödynnettiin allasseinämän purkutyön 
yhteydessä leikattuja betonipaloja (kuva 4), joita altistettiin viikon ajan polttoöljylle. Testin 
tuloksena todettiin, että pinnaltaan öljyyntyneestä betonista oli havaittavissa korkeintaan 
vain laimeaa hajua öljyn poispesun jälkeen. Kun betonipaloja liotettiin vedessä, niistä ei enää 
vapautunut öljyä. Testin perusteella pääteltiin allasrakenteiden betonin olevan niin tiivistä, 
ettei pinnan kanssa kosketuksissa oleva öljy juurikaan imeydy syvemmälle betoniin. Tästä 
syystä altaaseen alun perin suunniteltua geomembraanikalvoa ei katsottu tarpeelliseksi. Kal-
von tarkoituksenmukaisuutta vähensi myös se, että pinnoitteen vaurioitumisriski todettiin 
melko suureksi. Tulevaisuudessa suojauspuomitus on tarkoitus korvata kiinteällä suojauksella.

Kuva 4. Imeytyvyyskokeessa käytetyt betonipalat on pesty öljystä (kuva: Manu 
Kettunen 2020).
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Rantaolosuhteissa tapahtuvan öljyntorjunnan harjoittelu on keskitetty pääaltaan työsken-
telytasanteella erilliseen irtoaltaaseen (kuva 5). Altaaseen voidaan rakentaa haluttu harjoit-
teluympäristö, jonka vesipinta-alan ja maa-alan suhdetta voidaan muunnella esimerkiksi 
lisäämällä kivikkoa, ruohikkoa tai hiekkaa. Harjoitteluolosuhteita voidaan muuttaa myös 
muuttamalla maa- ja kiviaineksen raekokoa. 

Kuva 5. Harjoitukset ja testaaminen tapahtuvat pääasiassa pääaltaassa tai altaan 
sisäpuolelle rakennetulla tasanteella, jossa sijaitsee myös alumiiniallas öljyntorjunnan 
harjoitteluun rantaolosuhteissa (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Pienessä, suljetussa altaassa likaantuvan maa-aineksen määrä on hyvin hallittavissa. Maa-ai-
nesta voidaan käyttää useaan kertaan sitä huuhtomalla, ja tästä muodostuva vesi puhdiste-
taan öljynerotuslaitteistolla. Mikäli maa-aines on vaihdettava, likaantunut aines toimitetaan 
asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli testialtaisiin joudutaan jättämään öljyä esimerkiksi 
seuraavan päivän toimintaa varten, altaat suojataan peitteellä. Näin estetään muun muassa 
mahdollinen lintujen öljyyntyminen. 

RAAKA-AINEIDEN JA KALUSTON KÄSITTELY

Kaikki harjoituksissa ja testauksissa käytettävät öljyt varastoidaan turvallisesti umpinaisissa 
säiliöissä. Osa nesteiden säilytykseen tarkoitetuista säiliöistä on kaksoisvaipallisia, ja osa 
raaka-aineista varastoidaan 1 000 litran IBC-kevytsuurpakkauksissa. Öljytuotteita sisältävät 
IBC-pakkaukset on sijoitettu turvallisesti altaan sisäpuolelle niille varatulle ritilätasolle (kuva 
6), erillisten valuma-altaiden päälle tai altaan edustalla olevan pesu- ja valuma-altaan päälle 
siten, ettei säiliön rikkoontuessa tai muun haverin sattuessa aiheudu haittaa ympäristölle. 
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Kuva 6. Harjoitus- ja testauskäyttöön varatut öljyt varastoidaan erillisellä tasolla altaan 
reunojen sisäpuolella (kuva: Manu Kettunen 2021).

Harjoituksissa likaantuneet torjuntalaitteet puhdistetaan höyrypesurilla ja luontoystävälli-
sellä pesuaineella aina ennen varastoimista niin, ettei öljyjäämiä kulkeudu altaan ulkopuo-
lelle, kuten varikko- tai varastointialueille. Harjoitusten välisen ajan laitteita varastoidaan 
valuma-altaiden päällä (kuva 7).

Kuva 7. Harjoituskalusto varastoidaan valuma-altaiden päällä (kuvat: Justiina Halonen 
2021).
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TUTKIMUSYMPÄRISTÖSSÄ MUODOSTUVAN 
ÖLJYJÄTTEEN HALLINTA

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön jätteenkäsittelyyn ja jätehuoltoon on kiin-
nitetty erityistä huomiota. Altaalle on varattu reilusti välivarastointisäiliöitä sekä siirrettäviä 
valuma-altaita. Jos on pienikin riski, että jäteastiasta voisi vuotaa ympäristölle haitallista 
nestettä, astia sijoitetaan valuma-altaan päälle. Kaikki alueella ja sen toiminnoista syntyvät 
eri jätejakeet lajitellaan omiin astioihinsa. Öljyinen tai emulgoitunut vesi välivarastoidaan 
IBC-kontteihin valuma-altaiden päällä (kuva 8). Öljyinen vesi erotellaan siten, että öljyä 
on mahdollista käyttää useassa harjoituksessa. Samoin imeytystuotteiden uudelleen käyt-
töä on maksimoitu. Näillä keinoin pyritään siihen, että varsinaista loppujätettä syntyisi 
mahdollisimman vähän.

Kuva 8. Keräysastiat erilaisille jätejakeille on sijoitettu valuma-altaiden päälle omalle 
alueelleen, josta ne ovat helposti tyhjennettävissä (kuva: Manu Kettunen 2021).

Myös öljyllä kyllästyneistä imeytystuotteista muodostuvaa jätekuormaa pyritään tulevaisuu-
dessa vähentämään altaalle hankitun mankelin avulla. Tarkoitus on tutkia myös, kuinka 
monta uudelleenkäyttökertaa mankelointi mahdollistaa esimerkiksi imeytyspitkoille.

Öljyyn tahriintuneet suojavarusteet, käytetyt imeytystuotteet ja muut kertakäyttöiset 
torjunta- ja keräysvälineet lajitellaan öljyjätteeseen. Kiinteä öljyinen jäte, sekajäte ja ener-
giajäte kerätään omiin astioihinsa, lajitellaan myös öljyisyyden mukaan ja varastoidaan 
turvallisesti. Todellisista öljyvahinkojen torjuntatoimista syntyvistä jätejakeista öljyistä 
riskijätettä (Peltomäki 2005, 19; Halonen 2007, 54; Partila 2010, 19) ei todennäköisesti 
tulla tutkimusympäristössä käsittelemään, vaikkakin WWF Suomi saattaa käyttää aluetta 
tarvittaessa lintujen pesukonttien välivarastointiin. 



60 Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

ÖLJYISEN VEDEN KÄSITTELY

Öljynerotinlaitteistolla (kuva 9) on merkittävä vaikutus harjoituksissa muodostuvan nes-
temäisen öljyjätteen määrän vähentämisessä. Öljynerotinlaite koostuu kahdesta erillisestä 
puhdistusyksiköstä: II-luokan ja I-luokan öljynerottimesta. 

Kuva 9. Öljynerotinlaitteisto omalla paikallaan altaan reunojen sisäpuolella. Öljynerot-
timet ovat Wavin Finland Oy:n toimittamia. Vasemmalla II-luokan öljynerotin mallia 
PEK NS10 SL ja oikealla I-luokan EuroPEK Roo NS10 -öljynerotin (kuva: Manu Kettunen 
2021).

Harjoitus- tai testialtaasta öljyinen vesi pumpataan ensimmäiseksi II-luokan erottimeen, joka 
toimii selkeytyssäiliönä. II-luokan öljynerottimen toimintaperiaate perustuu gravitaatioon, 
eli öljy erottuu säiliössä vettä kevyempänä pinnalle. II-luokan erotin sijoitetaan I-luokan 
erotinta ylemmäksi, jolloin vesi virtaa sieltä painovoimaisesti I-luokan erottimeen. I-luokan 
öljynerottimen puhdistuskyky perustuu koalisaattoriyksiköihin: vesi johdetaan koalisaat-
torin läpi, jolloin öljypisarat tarttuvat koalisaattorin pinnalle, liittyvät toisiinsa ja erottuvat 
vesivirtauksesta. Kasvaessaan riittävästi öljypisarat nousevat ylöspäin, ja lopulta erottunut 
öljy varastoituu veden pinnalle. Laitteiston puhdistuskapasiteetti on 10 l/s. (Wavin 2021.) 

Koalisaattorikennot (kuva 10) ovat pestäviä, ja niiden puhdistustarvetta seurataan näytteen-
otolla (ks. artikkeli Tuloksia ja tulkintaa öljyntorjunta-altaan toimivuudesta ja toteutuneista 
suoritteista tässä julkaisussa).
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Kuva 10. Vasemmalla I-luokan öljynerottimen emulgoituneen öljyn likaamat 
koalisaattorikennot ennen puhdistusta ja oikealla hyörypainepesurilla puhdistettuina 
(kuvat: Manu Kettunen 2021).

Tulevaisuudessa öljy-vesiseosten erottelu entisestään tehostuu vielä yhdellä II-luokan öljyne-
rottimella, joka liitetään nykyisten kahden erottimen yhteyteen, sekä eristetyllä 300 litran 
säiliöllä, jossa öljyn ja veden erottumista voidaan nopeuttaa lämmitysvastuksen avulla.

JÄTEHUOLTO LOPPUJÄTTEELLE

Nestemäinen jäte, josta ei enää saada eroteltua öljyä erikseen ja jota ei ajeta puhdistuslait-
teiston läpi, koska paksu öljyliete aiheuttaa erotinlaitteiston toimintaan häiriöitä, jatkaa 
matkaa vaarallisten jätteiden operaattorin (Lassila & Tikanoja Oyj) toimesta jätteenkäsit-
telylaitokselle, samoin kiinteä öljyinen jäte. Myös paikallisen energiayhtiön jätteenpolttolai-
toksen kanssa on käyty vuoropuhelua vaaralliseksi jätteeksi määritellyn kiinteän öljyjätteen 
polttamisesta sekajätteen seassa. Asia on vielä selviteltävänä, sillä vaarallisen jätteen status 
ei ole niin yksinkertainen jatkokäsittelyn kannalta (Koivu 2021). Kymenlaakson Jäte Oy:n 
projektipäällikön Alatalon (2021) mukaan ” jätteenpolttolaitoksen [Kotkan Energia Oy:n 
Hyötyvoimalan] ympäristöluvassa on huomioitu öljyiset jätteet”. Jätteenpolttoasia on kuitenkin 
vielä ratkaisematta tämän raportin kirjoitusvaiheessa.

Öljyllä pilaantunut maa-aines säilytetään vuotamattomassa astiassa ennen kuljetusta jat-
kokäsittelypaikkaan, jolla on asianmukainen ympäristölupa. Paikkakunnalla pilaantuneita 
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maa-aineksia ottaa vastaan ja käsittelee Kymenlaakso Jäte Oy. Heidän ympäristöluvassaan 
öljyisten maiden käsittelymääräksi on luvitettu 10 000 tonnia vuodessa (Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskus 2009, 5).

Seka- ja energiajäteastiat käydään tyhjentämässä tarvittaessa. Altaalla muodostuvasta jät-
teestä puhdistamiseen ja uudelleenkäyttöön soveltumaton öljypuomi on käytännössä ainoa 
suuria toimenpiteitä aiheuttava jätejae. Pitkistä öljypuomeista on poistettava suurimmat 
metalliosat, ja puomit on lyhennettävä sopivan mittaisiksi, jotta ne eivät aiheuta ongelmia 
polttoprosessissa. Puomien loppukäsittelyn tarve ei kuitenkaan vielä ole edessä pitkiin 
aikoihin, sillä hyvällä huollolla ja pesulla puomi palvelee vielä vuosia eteenpäin, ellei sitten 
rikkoudu mekaanisesta rasituksesta.

TURVALLINEN TOIMINTA ALTAALLA

Öljyntorjunta-altaalla harjoitukset pyritään järjestämään kaikissa sääoloissa, sillä vahin-
gontorjuntatehtäväkään ei valikoi säätyyppiä. Tavoitteena on turvallisuuden rajoissa de-
monstroida todellisen vahinkotilanteen olosuhteita ja varautua vaara- ja haittatekijöihin. 
Harjoiteltaessa oikeilla öljyillä haitta- ja vaaratekijät liittyvät pääasiassa vahinkoaineen 
ominaisuuksiin. Harjoitusaltaan fyysiset olosuhteet poikkeavat kuitenkin akuutin va-
hinkotilanteen toimintaympäristöstä. Siinä missä öljyntorjuntatyötä tehdään haastavissa 
olosuhteissa, joissa altistutaan fysikaalisille, kemiallisille ja biologisille vaaratekijöille unohta-
matta tapaturmien uhkaa sekä fyysisiä ja psykofyysisiä kuormitustekijöitä (Seppänen 2020, 
283), on harjoitusolosuhteissa näitä tekijöitä pyritty poistamaan. Tavoite kuitenkin on, että 
harjoitusaltaalla noudatettavat toimintatavat valmistavat harjoittelijoita myös todellisessa 
vahinkotilanteessa toimimiseen. Muun muassa edellä mainittujen haitta- ja vaaratekijöiden 
vuoksi öljyntorjuntatyö luokitellaan erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaksi työksi 
(Seppänen 2020, 283). Öljyntorjuntatehtävään ei välttämättä synny rutiininomaisia toi-
mintamalleja tehtävän harvinaisuuden vuoksi, joten harjoitustoiminnassa selkäytimeen 
iskostuneiden turvallisten toimintatapojen merkitys korostuu. Toiminnan turvallisuus 
menee siten kaiken muun edelle öljyntorjunta-altaan toiminnoissa. Tämä koskee niin vi-
ranomaisia kuin vapaaehtoisiakin, omaa henkilökuntaa ja vierailijoita. Alueella noudatetaan 
vastuutoimijan, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, laatimia turvallisuusohjeita. 
Ammattikorkeakoululla on lisäksi vakuutus öljyntorjunta-altaalla työskenteleville, harjoit-
televille ja vieraileville tapaturmien varalta.

TURVALLISUUSPEREHDYTYS

Lähtökohtana on, että jokainen alueelle harjoittelemaan saapuva tai toimintaa seuraamaan 
saapuva vierailija saa turvallisuusperehdytyksen ennen harjoitusalueelle siirtymistä. Mää-
rämuotoisen turvallisuusperehdytyksen pohjaksi on laadittu kirjallinen ohjeistus, joka 
löytyy kirjallisena toimistovaunusta ja tulevaisuudessa myös verkosta. Ohjeesta osa on myös 
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laminoitu ja kiinnitetty näkyvään paikkaan harjoitusalueella. Käyttöturvallisuustiedotteet 
käytettävistä öljyistä ja muista kemikaaleista löytyvät toimistovaunusta, ja niihin on suo-
siteltavaa tutustua ennen käytännön harjoittelua.

Turvallisuusperehdytyksessä käydään läpi alueella sijaitsevat toiminnot: ensiapupiste, pu-
keutumis- ja saniteettitilat, tauko- ja ruokailupaikat sekä kokoontumis- ja tupakointipaikka. 
Perehdytyksessä käydään läpi noudatettavat työturvallisuus- ja ympäristöturvallisuusperi-
aatteet, tarvittavien suojavarusteiden oikeaoppinen käyttö sekä toimintatavat mahdollisissa 
hätätilanteissa. Perehdytyksessä osallistujille kuvataan harjoitustyömaan olosuhteet ja erityis-
piirteet, käytettävän haitta-aineen ominaisuudet, muut mahdolliset työmaalla käytettävät 
kemikaalit, kuten pesuaineet, käytettävät työmenetelmät sekä jätteen turvallisen käsittelyn 
ja lajittelun ohjeet. Alussa käydään läpi myös kunkin päivän tavoitteet, työaika ja tauotus 
sekä harjoituksen aikaiset kulkureitit ja siirtymisjärjestykset esimerkiksi pesupaikoille ja 
taukoalueille. 

Öljyntorjunta-altaan työturvallisuusohjeita öljyntorjuntatyöhön laadittaessa taustamateri-
aalina on käytetty pääsääntöisesti SÖKÖSuomenlahti-öljyntorjuntamanuaalin vihkoa 5A, 
joka toimisi myös vahinkotilanteessa työturvallisuusohjeiden runkona. Turvallisuuspereh-
dytyksen pohjana noudatetaan öljyntorjuntamanuaalin vihossa 9C esitettyä keräystyömaan 
aloituskokouksen etenemisjärjestystä. (SÖKÖSuomenlahti 2021.)

SUOJAVARUSTEET

Öljyntorjunta-altaan käyttäjien on ehdottomasti noudatettava turvallisuusohjeita ja käy-
tettävä suojavarusteita. Harjoituksiin osallistuvat suojautuvat haitallisia aineita vastaan 
kemikaaleja kestävillä suojakäsineillä, silmäsuojaimilla, suojavaatetuksella ja tarvittaessa 
hengityssuojaimella. Tilanteen niin vaatiessa on käytettävä kuulonsuojaimia, kypärää ja 
pelastusliivejä. Hengityssuojainta on käytettävä aina, jos altistuminen haihtuville yhdis-
teille on mahdollista. Erityisesti tämä koskee likaantuneen kaluston tai varusteiden pesu-
tilanteita tai öljyntorjuntateknisten pesumenetelmien harjoittelua. Öljyntorjunta-altaalla 
on näin sovittaessa harjoituksiin osallistuville suojavarusteet, kuten öljyroiskeita kestäviä 
suojahaalareita, suojajalkineita, kypäriä, suojalaseja, suojahansikkaita ja hengityssuojaimia. 
Usein osallistujat haluavat kuitenkin saada kiertoa omiin varustevarastoihinsa. Varusteissa 
on tällä hetkellä vielä rajoittunut valikoima esimerkiksi saapaskokojen osalta. Varusteiden 
vaihdot on tällä haavaa järjestetty säältä suojassa katoksissa ja tarpeen vaatiessa Kymen Vesi 
Oy:n varikkorakennuksissa. 

Toimistovaunussa on myös ensiapupiste ensiaputarvikkeineen ja silmänhuutelupulloineen. 
Kiinteä hätäsuihku valmistunee keväällä 2022, ja samoin defibrillaattori on hankinnassa. 
Altaalla on myös alkusammutuskalustoa ja pelastusvälineitä veden varaan joutuneiden 
auttamiseksi.
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TURVALLINEN TYÖSKENTELY

Yksi harjoitukseen osallistuvista kantaa harjoituksen ajan rintapielessään öljyntorjunta-al-
taan varustukseen kuuluvaa kannettava monikaasunilmaisinta. Monikaasunilmaisin va-
roittaa haitallisista haihtuvista tai syttyvistä yhdisteistä: LEL-kaasuista, happipitoisuudesta 
(O2), häkäpitoisuudesta (CO) ja rikkivedyistä (H2S). Harjoitusprotokollaan kuuluu, että 
ryhmänjohtaja käy ennen harjoitusta tarkastamassa ja varmistamassa, reagoiko mittari 
torjuttavaan haitta-aineeseen. 

Harjoittelukohteeseen ja sieltä pois kuljetaan suojattuja ja merkittyjä kulkureittejä pitkin, 
aivan kuten oikeallakin öljyvahinkotyömaalla toimittaisiin. Kulkureitit on suojattu imeyt-
tävillä geotekstiileillä, esimerkiksi rannansuojamatoilla. Puhtaat ja likaiset henkilöt kulkevat 
omia reittejään pitkin, ja puhtaat henkilöt huoltavat likaisessa työssä toimivia siten, että 
heidän työskentelyjakson aikainen liikkumistarpeensa pysyy rajattuna. 

Harjoitusalueelta poistutaan ainoastaan puhdistautumispisteen kautta. Likaantuneiden va-
rusteiden esipuhdistaminen on järjestetty erillisessä puhdistusaltaassa pääaltaan tasanteella. 
Suojavarusteiden riisuminen ja viimeistelypuhdistus tehdään altaan edustalla sijaitsevalla 
valuma-altaallisella puhdistautumisalueella (kuva 10), josta eri jätejakeet on helppoa ja 
turvallista lajitella lopullisiin astioihinsa.

Kuva 11. Karkea puhdistautuminen hoidetaan tasanteen pesualtaalla ja viimeistely-
puhdistus ja varusteiden riisuminen valuma-altaisella ylätasanteella (kuvat: Justiina 
Halonen 2021). 

Öljyntorjunta-altaan toiminnoissa on nyt kokemuksen kautta havaittu parhaaksi, että työs-
kentelyalueella samanaikaisesti toimivan ryhmän koko olisi maksimissaan 4–5 henkilöä; 
puhtaiden henkilöiden määrää ei mikään rajoita. Tämä järjestely takaa väljemmän työym-
päristön ja näin vähentää onnettomuusriskiä sekä samalla antaa osallistujille rikkaamman 
harjoittelukokemuksen, kun kaikille osallistujille riittää työtehtäviä. Yksin työskentely 
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öljyntorjunta-altaalla on ehdottomasti kiellettyä. Harjoituksissa käytettäviä öljyjä saa siirtää 
ja pumpata ainoastaan henkilökunta.

Altaalla voidaan harjoitella turvallisesti pääosaa öljyntorjunnassa hyödynnettävistä menetel-
mistä: niin koneellisia, manuaalisia kuin pesuteknisiäkin menetelmiä (Halonen 2018, 374). 
Sen sijaan nykyiset varusteet eivät mahdollista öljyn polttamista torjuntatoimena eivätkä 
laajamittaista dispersanttien, eli öljyä hajottavien kemikaalien, käyttöä. Kyseiset menetel-
mät eivät myöskään sisälly nykyisen ympäristölupatarkastelun perusteina oleviin toimiin.

MUUT TURVALLISUUSHUOMIOT

Tavoitteena on, että harjoituksen tai laitetestauksen ollessa käynnissä alueella ei vierailisi 
toiminnan ulkopuolisia, kyseiseen harjoitteeseen liittymättömiä henkilöitä. Tästä voidaan 
poiketa, jos vierailijaryhmälle on nimetty isäntä tai emäntä, joka vastaa ryhmän turvallisuu-
desta altaan henkilökunnan ollessa kiinni toiminteen vetämisessä. Tarkkailijat ovat opin ja 
tiedonvaihdon kannalta hyödyllinen ja kannustettava asia, mutta tarkkailijoista on sovittava 
etukäteen. Oman organisaation harjoituksia seuraamaan tulleille tarkkailijoille on altaan 
etelä- ja itäreunoilla turvallisia paikkoja toimintojen seuraamiseen. Tarkkailijoiden, vierai-
lijoiden tai muun yleisön ei ole suotavaa liikkua altaan ala- tai ylätason työskentelyalueilla. 

Kaikille alueella liikkuville tupakointi on sallittu ainoastaan sille varatulla paikalla, joka sa-
malla toimii kokoontumispaikkana. Autojen pysäköinnit, varusteiden vaihdot sekä ruokailut 
tapahtuvat niille varatuilla paikoilla. Asfalttikentän reunalla varikko- ja varastoalueella on 
kylmiä varastokontteja kaluston ja varusteiden säilytykseen, ja konttien väliin rakennetussa 
katoksessa voidaan ruokailla ja pitää taukoja harjoitusten välissä.

YHTEENVETO

Lakien ja asetusten mukainen toiminta öljyntorjunta-altaalla on peruslähtökohta ja mi-
nimitavoite. Ympäristöturvallisuus koskee kaikkea toimintaa, jolla voi olla vaikutuksia 
pitkällekin tulevaisuuteen. Selvityksiä allasympäristön nykytilasta ja ennalta ehkäiseviä, 
suojaavia toimia suoritettiin ennen varsinaisen toiminnan aloitusta. Tarvittavat lupamenet-
telyt ja raportoinnit toiminnasta hoidettiin eri asiantuntijoiden konsultoidessa valvovalle 
viranomaiselle. Toiminnassa käytettävien raaka-aineiden ja syntyvien jätteiden turvalliset 
käsittelymenetelmät kuuluivat altaan toimintakulttuurin luomisprosessiin. Samoin haluttiin 
selvittää tarkoin loppujätteen käsittely- ja loppusijoituspaikat, joilla on asianmukaiset luvat.

Altaalla toimiville on laadittu kattavat ohjeistukset perehdytyskoulutuksineen. Kaikki 
käytännön toiminta harjoitusalueella tapahtuu ainoastaan suojavarusteissa ja työturval-
lisesti. Puhtaat alueet pidetään puhtaina, ja näin toimintaa sovitusti seuraamaan saapuva 
yleisökin voi turvallisesti vierailla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun operoimalla 
öljyntorjunta-altaalla.
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ÖLJYNTORJUNTA-ALTAAN 
KÄYTTÖÖNOTTOTESTIT

Manu Kettunen 2021

Öljyntorjunta-altaan ensimmäiset varsinaiset öljynkeräysharjoitukset suoritettiin allas-
ympäristön oman henkilökunnan kesken marraskuussa 2020. Harjoitukset toimivat öl-
jyntorjunta-altaan ensimmäisinä käyttöönottotesteinä ja samalla kokonaan uudenlaiseen 
toimintaympäristöön totutteluna. Öljyntorjunta-altaalla valmistuneiden rakenteiden sekä 
öljyntorjunnassa käytettävien laitteistojen ja tarvikkeiden testaus oli tärkeää ennen viralli-
sempia, ulkopuolisten kanssa tehtäviä öljyntorjuntapilotteja. Samalla öljyntorjuntaympä-
ristön henkilöstö harjaantui altaalla olevien eri kalustotyyppien käyttöön.

Käyttöönottotestit jakautuivat kolmeen vaiheeseen neljälle eri ajankohdalle. Näiden eri 
osa-alueiden testit muodostavat yhden kokonaisuuden, ja tulokset koottiin samaan raporttiin 
(liite 1). Testausjakson aikana talvi kurkisteli jo nurkan takana yöpakkasineen. Ilman sekä 
veden lämpötilat olivat 0–5 astetta plussan puolella. Testit suoritettiin altaan työskentely-
tasanteella erillisessä 12 kuutiometrin (12 neliömetrin) kokoisessa alumiinialtaassa (kuva 1), 
johon vettä laskettiin allas puolilleen eli noin 6 000 litraa. Käyttöönottotesteissä käytetyt 
raaka-aineet ja öljyntorjuntavälineistöt sekä tiedot testausolosuhteista on koottu taulukoksi 
tämän artikkelin liitteeseen 1.

Kuva 1. Alumiininen 12 neliö- ja kuutiometrin testaus- ja harjoitteluallas pienimuotoi-
seen harjoitteluun (kuva: Manu Kettunen 2021).
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ÖLJYNEROTINLAITTEISTON TESTAUS

Ensimmäisen käyttöönottotestin tavoite oli testata altaalle hankittua öljynerotinlaitteistoa 
(kuva 2) ja aloittaa näytteiden analysointiyhteistyö ympäristölaboratorion kanssa.

Kuva 2. Öljynerotinlaitteiston paikka ensimmäisten testien aikana ja myöhempi, 
ympäristöturvallisempi sijoituspaikka (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Öljyntorjuntaympäristössä käytössä oleva öljynerotinlaitteisto koostuu kahdesta erillisestä 
maan päälle sijoitettavasta standardin SFS-EN-858-1 mukaisesta I- ja II-luokan öljynerotti-
mesta. Öljynerottimet on kytketty sarjaan siten, että II-luokan erotin toimii tasaantumisal-
taana ja puhdistettava neste pääse näin rauhoittumaan ja öljy nousemaan osittain pinnalle 
ennen kulkeutumista seuraavaan vaiheeseen I-luokan öljynerottimeen. Koalisaattoriken-
nostoilla varustettu I-luokan öljynerotin hoitaa varsinaisen puhdistustyön. 

Laitevalmistajan ilmoittama puhdistuskapasiteetti kyseiselle laitteistolle on 10 l/s. Öljyntor-
junta-altaalla öljyistä vettä syötetään puhdistuslaitteistolle uppopumpulla 3 l/s nopeudella, 
koska puhdistusnopeus ei ole allasympäristössä ratkaisevaa vaan mahdollisimman hyvä 
lopputulos. II-luokan öljynerottimelle valmistaja lupaa puhdistuskyvyksi öljyhiilivetyjen 
osalta alle 100 mg/l, mikäli käytössä on hiekan- ja lietteenerotin (Wavin Finland 2021). 
Kyseisen 100 mg/l arvon saavuttamisen jälkeen alueelliset jätevesiyhtiöt pääsääntöisesti 
sallivat veden laskettavaksi heidän jätevedenpuhdistamoilleen (VNa 314/2020, 7. §; Kymen 
Vesi Oy 2021). I-luokan öljynerottimella pitäisi öljyhiilivetyjen C10–C40 osalta päästä alle 
5 mg/l pitoisuuksiin. Juuri edellä mainittujen puhtaustasojen saavuttamista ensimmäisessä 
käyttöönottotestissä testattiin sen arvioimiseksi, olisiko puhdistuslaitteiston läpi ajettua 
vettä tarvittaessa mahdollista johtaa sadevesiviemäriin tai vesistöön.

Testausaltaassa tehtiin kaksi öljypitoisuuksiltaan erivahvuista öljyvesiseosta: laimeampaa ja 
vahvempaa. Seoksista otetut näytteet analysoitiin akkreditoidussa ympäristölaboratoriossa, 
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minkä jälkeen seokset ajettiin öljynerotinlaitteiston läpi. Molemmista erotinlaitteiston 
käsittelemistä nesteistä otettiin näytteet analysoitaviksi. Vertailunäytteeksi otettiin niin 
sanottu puhdas näyte luonnonvedellä täytetystä pääaltaasta.

Kuva 3. Öljynerotinlaitteiston käyttöönottotestiin liittyviä näytepulloja menossa 
laboratorioon. 0-näyte ja näyte erottimen puhdistamasta öljy-vesiseoksesta sekä 
öljyinen lieju ennen öljynerotinlaitteiston läpi ajoa (kuvat: Manu Kettunen 2020).

Näytteiden tulokset noudattivat samaa linjaa laitevalmistajan öljynerottimen puhdistus-
kykyä kuvaavien testianalysointitulosten kanssa. Näytteet ennen öljynerottimen läpi ajoa 
sisälsivät 3 000 mg/l ja 50 mg/l öljyhiilivetyjä. Allasvedestä vertailua varten otetussa 0-näyt-
teessä vastaava arvo oli 0,27 mg/l. Puhdistuslaitteen läpi ajon jälkeen vastaavat arvot olivat 
28 mg/l ja 2,4 mg/l (liite 2). Tämä tarkoittaa, että laitteisto tässä käyttöönottotestissä 
osoittautui toimivan luvatulla tavalla. Tulevissa testeissä havaittiin, että tulokseen vaikuttaa 
ratkaisevasti muun muassa puhdistettavan nesteen emulgoitumisaste. Öljynerotinlaitteiston 
läpi tullut neste voidaan ajaa tarpeen mukaan uudestaan laitteiston läpi öljyhiilivetypitoi-
suuksien vähentämiseksi. 
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ÖLJYNKERÄYSKALUSTON TESTAUS 
HYDRAULIIKKAÖLJYLLÄ

Seuraavaksi käyttöönottotestit kohdistettiin hankittuun öljynkeräyskalustoon. Testien 
tavoitteena oli arvioida kaluston toimivuutta sekä öljyjen ja syntyvän jätteen oikeaoppista 
ja turvallista käsittelyä. Samalla tavoitteena oli harjaantua keräyslaitteiden käyttöön ja 
omaksua niiden erilaiset käyttöominaisuudet niin hyvin, että niiden käyttöä olisi mahdol-
lista opettaa muillekin.

Testien aikana käytiin läpi eri keräintyyppejä ja öljynkeräysmenetelmiä. Ensimmäise-
nä kokeiltiin öljynkeräyslaitteiden ja imeytystuotteiden toimivuutta hydrauliikkaöljyllä. 
Hydrauliikkaöljy valikoitui ensimmäisiin kokeiluihin sen helpohkon käsiteltävyyden ja 
vähäisen haihtuvuuden takia. 

Kuva 4. Polttoainekäyttöinen voimakone Lamor LPP 6 C75 Power Pack ja eri 
valmistajien öljynimeytyspitkoja ja -liinoja (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Keräinlaitteina käytettiin harja-, rumpu- ja levykeräimiä sekä Rock Cleaner -kivipuh-
distinta voimakoneineen (kuvat 4 ja 5). Ensimmäisessä testissä voimakoneena käytettiin 
polttoainekäyttöistä hydraulivoimayksikköä, mutta myöhemmin altaalle hankittiin vastaava 
sähkökäyttöinen laite, joka on erityisesti äänenvoimakkuudeltaan miellyttävämpi käyttää. 
Imeytysmateriaaleina käytettiin imeytyspitkoja ja imeytysliinoja. 
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Kuva 5. Erilaisia öljynkeräimiä (skimmereitä) töissä ja vapaalla. Ylhäällä vasemmalta 
lukien harjakeräin Minimax 12, Rock Cleaner -kivipuhdistin ja Minimax 25 -keräin 
levymoduulilla. Alhaalla vasemmalta lukien Minimax 25 -harjakeräin, rumpu- ja 
levymoduulit Minimax 25 -runkoon sekä Rock Cleanerin runko- ja imuputki (kuvat: 
Manu Kettunen 2020 ja 2021).

Ensimmäisessä laitekannan käyttöönottotestissä käytettiin 12 neliön alumiinialtaan koko 
pinta-alaa. Altaaseen laskettiin noin 4 000 litraa vettä ja 100 litraa hydrauliikkaöljyä, jol-
loin veden pinnalle saatiin noin 8 millimetrin öljykerrospaksuus. Öljyä kerättiin kelluvalla 
Minimax 12 -harjakeräimellä ja rantaolosuhteisiin tarkoitetulla Rock Cleaner -keräimellä, 
jotka ottivat käyttövoimansa hydrauliikan välityksellä voimakoneesta. Keräinten käytön 
jälkeen jäljelle jäänyt öljy imeytettiin imeytystuotteisiin.

Seuraavaksi pienennettiin vesipinta-alaa kuuteen neliömetriin ja hydrauliikkaöljyä laskettiin 
altaaseen noin 70 litraa edellisten jäämien päälle, jotta saatiin reilu 10 millimetrin öljykerros. 
Tarkoituksena oli kokeilla, nostavatko keräimet öljyä tehokkaammin paksummasta öljykal-
vosta. Itse keräys ja imeytys toteutettiin samoilla menetelmillä kuin ensimmäisessä vaiheessa. 
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Mekaanisilla öljynkeräimillä kerätty öljy-vesiseos välivarastoitiin IBC-konttiin kerrostu-
maan (kuva 6), jotta erottunut öljy voidaan käyttää uudelleen seuraavissa harjoituksissa. 
Öljyn keräämisen ja imeytyksen jälkeen harjoitusaltaaseen jäänyt likainen vesi ohjattiin 
öljynerotinlaitteiston läpi ja sieltä edelleen pääaltaaseen.

Tuloksena testissä käytetystä 170 litrasta hydrauliöljyä saatiin kerrostumisen ansiosta uu-
delleen käytettäväksi noin 100 litraa. Jätteeksi luokiteltavaa öljy-vesiseosta syntyi vain noin 
20 litraa. Kiinteää öljyistä jätettä öljyllä kyllästyneiden imeytystuotteiden muodossa syntyi 
arviolta 50 kiloa. 

Kuva 6. Harjoitusaltaaseen lasketaan kevyttä polttoöljyä. Oikealla kerättyä öljyvesise-
osta IBC-kontissa kerrostumassa. Huomaa öljyn ja veden erottuminen (kuvat: Manu 
Kettunen 2020).

KALUSTON KERÄYSKYVYN TESTAUS KEVYELLÄ 
POLTTOÖLJYLLÄ

Seuraavaksi öljynkeräyskaluston toimivuutta testattiin kevyellä polttoöljyllä. Altaaseen 
vaihdettiin puhdas vesi ja harjoittelualue rajattiin viiteen neliöön. Altaaseen laskettiin noin 
50 litraa polttoöljyä riittävän paksuisen 10 millimetrin öljykerroksen aikaan saamiseksi.

Tässä testissä käytettiin meille uutta, laitevalmistajan lahjoittamaa modulaarista öljyn-
keräintä, jossa samaan perusrunkoon on vaihdettavissa erilaiset keräinyksiköt. Pakettiin 
kuuluvat vaihdettavat moduulit: Minimax 25 -harja, Minimax 25 -levy ja Minimax 25 
-rumpu. Testissä ei käytetty öljynimeytystuotteita. Testattavalla keräimellä polttoöljy nousi 
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huonohkosti ja suurin osa nostetusta nesteestä oli vettä. Lopun polttoöljyn poistamiseksi 
altaaseen lisätiin aiemmin kerättyä ja eroteltua hydrauliikkaöljyä, jolloin kerättävän öljyn 
viskositeetti kasvoi keräimelle otollisemmaksi. 

KÄYTTÖÖNOTTOTESTEISTÄ OPITTUA

Vielä hieman keskeneräisen öljyntorjunnan harjoitusympäristön ensimmäiset käyttöön-
ottotestit saatiin suoritettua ennen talven tuloa. Ilman ja veden lämpötiloilla oli hieman 
vaikutusta öljyjen notkeuteen, mutta enemmän ne vaikuttivat testaushenkilöstön pukeu-
tumiseen ja yleiseen kankeuteen. Yöpakkasilla oli myös pieni vaikutus laitteiden henkiin 
herättämiseen aamuisin. Testit saatiin kuitenkin tehtyä suunnitellusti. Niiden suurimpana 
antina oli, että voitiin varmistaa kaluston ja alueen toimivuus, perehtyä erityisesti kaluston 
oikeaoppiseen käyttöön sekä oppia myös yritysten ja erehdysten kautta. 

Öljynerotinlaitteisto yllätti hyvillä tuloksillaan, ja yhteistyö laboratorion kanssa näytteiden 
analysoinnissa saatiin jouhevasti käyntiin. Kiinteän öljyisen jätteen eli testeissä muodostu-
neiden öljyisten imeytystuotteiden turvallisesta hävittämisestä tehtiin sopimus jäteyhtiön 
kanssa. Positiivista oli myös huomata, kuinka öljyä saatiin talteen uusiokäyttämistä varten 
ja miten varsinaista jätteeksi luokiteltavaa öljy-vesiseosta syntyi ainoastaan marginaalinen 
määrä. Öljy erottui vedestä IBC-konteissa hyvin, ja tulevaisuudessa kyseistä prosessia aiotaan 
tehostaa erotussäiliöllä, jossa on lämmitysvastus. 

Ensimmäiset käyttökokemukset erityyppisten öljynkeräimien kanssa osoittivat, että öljyn 
kerrospaksuudella ja eri öljylaaduilla on suuri vaikutus keräystehoon sekä öljyn ohessa 
kerätyn veden määrään. Tulevissa öljyntorjuntapiloteissa onkin tarpeen keskittyä kerä-
yskapasiteetin maksimointiin ja juuri oikeiden tekniikoiden hiomiseen. Imeytystuotteet 
osoittivat toimivuutensa. Myös imeytystuotteilla tulee tehdä lisää testejä ja etsiä niiden 
maksimaaliset hyödyntämismenetelmät. Ennen kaikkea tulevien testien tarkoituksena on 
löytää juuri oikeat menetelmät kullekin torjuttavalle öljylle.

Yhteenvetona käyttöönottotesteistä voidaan todeta, että altaan toiminnot ovat asianmukaiset 
öljyntorjunnan turvalliseen harjoitteluun sekä tutkimus- ja testaustoimintaan. Kehitettävää 
luonnollisesti vielä on, mutta ympäristön valmiusaste mahdollistaa hankkeen pilottien 
käynnistämisen.
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LIITE 1

Käyttöönottotestausten testimatriisi 

Ensimmäiset käyttöönottotestaukset 9.–24.11.2020

TESTI 1 TESTI 2 TESTI 3 TESTI 4

PERUSTIEDOT

Aika 9.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 24.11.2020
Paikka Sunilantie 10 Sunilantie 10 Sunilantie 10 Sunilantie 10
Ilman lämpötilå 4 ˚C 2 ˚C 2 ˚C 1 ˚C
Altaan koko m² 12 m² 12 m² 6 m² 5 m²
Vesimäärä L 5 500 4 000 2 000 3 000

Neste/öljy hydrauliikka
öljy

hydrauliikka
öljy

hydrauliikka
öljy

kevyt 
 polttoöljy

Öljymäärä L 2,5 100 70 50
Öljykalvon paksuus mm 0,2 8 12 10
Öljyn viskositeetti mm²/s  
40 ˚C 46 46 46 < 7

Öljyn tiheys kg/dm³ 15 ˚C 862 862 862 800–900

TESTILAITTEISTO

Lamor LPP 75C power pack x x x
Minimax 12 x x
Rock Cleaner x x
Minimax 25 x
Minimax 25 Disc x
Minimax 25 rumpu x
Nauhapuomia x x
Öljynsuojamattoa x x
IBCkontti x x
Wavin Labko öljynerotin
laitteisto x x x x

TULOKSIA

Kerätty öljy L 70 50 10
Öljyvesiseos (jäte) L 10 10 40
Kiinteä öljyinen jäte kg 30 20

NÄYTTEET

Vesinäytteet Öljyhiilivetyjä C10–C40 mg/l

9.11.2020 2 kpl puhdistama
ton 50

puhdistettu 
2,4

11.11.2020 3 kpl puhdistama
ton 3 000 puhdistettu 28 allasvesi 0,27

7.12.2020 2 kpl IIluokan 
 erotin 3,4 Iluokan erotin 1,4

Maaperänäytteet altaan 
ulkopuolelta tulevalta työs
kentelyalueelta

Öljyhiilivetyjä C10–C40 mg/kg

13.4.2020 4 kpl 277
150
247
275
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LIITE 2

Käyttöönottotestausten öljynäytteiden analyysiraportti
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MONIKÄYTTÖINEN 
ÖLJYNTORJUNTA-ALLAS 

Justiina Halonen & Antero Myrén 2022

Altaan monikäyttöisyys tuli esille hankkeen aikana. Öljyntorjuntaharjoittelun ohessa pelas-
tuslaitos havaitsi alueen potentiaalin myös pelastussukeltajien ja pintapelastajien kouluttami-
seen. Altaan jäätyminen talvisin mahdollistaa myös erilaiset pelastautumiseen liittyvät har-
joitteet. Vedenalaisen toiminnan harjoitteluun kontrolloiduissa olosuhteissa on ollut tarvetta 
myös eri seuranta- ja havainnointilaitteiden operoijilla. Altaan on arvioitu soveltuvan myös 
vedenlaisen hitsauksen, alusten pohjapuhdistusten ja muiden huolto- ja kunnossapitotöiden 
harjoitteluun, joskaan näitä ei hankeaikana ehditty kokeilla. Tässä artikkelissa kuvataan 
altaalla muuhun kuin varsinaiseen öljyntorjuntaan liittyvät harjoitukset tai kokeilut, joita 
hankkeen aikana toteutettiin. Kokemusten pohjalta öljyntorjunta-allas antaa sekä kokonsa 
että ympäristön turvallisuuden ansiosta hyvät olosuhteet myös muuhun toimintaan.

PINTAPELASTUS JA VESISUKELLUS

Öljyntorjunta-altaan käytettävyyttä muidenkin pelastustoimen tehtäväkenttään kuuluvien 
toimintojen, kuten vesipelastuksen, harjoitteluun testattiin syyskuussa 2020, kun Ky-
menlaakson pelastuslaitos hyödynsi allasta pintapelastus- ja pelastussukellusharjoitteluun. 
Käyttökokemusten perusteella allas soveltuu tähän tarkoitukseen hyvin. (Myrén 2020, 76.) 

Vesipelastus koostuu pintapelastuksesta ja vesisukelluksesta. Pintapelastuksella tarkoitetaan 
veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitteita tehtävää ihmisen, 
eläimen tai omaisuuden pelastamista. Vesisukelluksella tarkoitetaan kaikkia niitä ihmisten 
ja omaisuuden pelastamiseksi sekä ympäristövahinkojen torjumiseksi tehtäviä toimia, joihin 
tarvitaan vesisukelluslaitteita ja muita varusteita. (Pelastussukellusohje 2007, 4.) 

Vesipelastus, kuten ei öljyntorjuntakaan, ole niitä yleisimpiä pelastustoimen tehtävätyyppejä, 
jolloin säännöllisellä harjoittelulla on suuri merkitys. Altaassa voi toteuttaa vaativuudeltaan 
eritasoisia pelastustehtäviä, joiden etenemistä voidaan seurata paitsi näköyhteydellä myös 
altaalla käytössä olevalla sukellusdronella. Syksyn vesipelastusharjoituksissa öljyntorjun-
ta-altaaseen laskettiin auto (kuva 2). Sukeltajien tehtävänä oli pelastaa autossa oleva henkilö 
(nukke), ja tämän onnistumiseksi autoa tuli purkaa hydraulisilla työkaluilla.
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Kuva 1. Pintapelastus on yksi pelastajien perustehtävistä. Pintapelastajaa tarvitaan 
myös avustamaan pelastussukeltajaa veden pinnalla tapahtuvissa tehtävissä, 
esimerkiksi pelastettavan siirtämisessä nostoverkkoon. Kuvassa pintapelastaja 
valmistautuu tehtävään öljyntorjunta-altaalla järjestetyssä harjoituksessa (kuva: 
Antero Myrén 2020).

Kuva 2. Altaaseen laskettiin auto pelastusharjoitusta varten (kuva: Antero Myrén 2020).
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Kuva 3. Pelastussukeltajan ratkaiseva askel (kuva: Justiina Halonen 2020).

Kuva 4. Löydettyään kohteen sukeltaja kiinnittää siihen pelastusköyden, jonka avulla 
kohteeseen voidaan laskea tarvittavia työkaluja, kuten kuvassa hydraulileikkuria. 
Samalla köysi avustaa sukeltajia löytämään kohteen uudelleen, mikä nopeuttaa 
työskentelyä (kuva: Justiina Halonen 2020).
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Kuva 5. Harjoituksen etenemistä on helppo seurata näköyhteydellä, kun näkyvyys on 
hyvä ja tarkkailijat voivat halutessaan asemoitua toimintapisteen yläpuolelle. Altaalla 
on käytössä myös sukellusdrone. Oikeanpuoleinen kuva tosin otettiin Xamkin toisen 
projektin laitteella (kuvat: Justiina Halonen ja Harri Sane 2020).

Vesipelastusharjoituksia pidettiin altaalla yhteensä neljä. Jokaiseen harjoituskertaan osallis-
tui työvuoroittain keskimäärin seitsemän henkilöä, joista sukellustehtävän suoritti kolme 
henkilöä. Harjoituksista saatujen kokemusten perusteella öljyntorjunta-allas on hyvä ja 
turvallinen toimintaympäristö vesipelastusharjoitteluun. Näkyvyys veden alla on hyvä, 
siirtymät veteen ja vedestä pois voidaan tehdä turvallisesti, eikä veden alla olevista tunte-
mattomista kohteista aiheudu samanlaista riskiä kuin luonnonvesissä. Myös altaan syvyys 
on pintapelastuksen kannalta ihanteellinen (Myrén 2020, 76). Harjoituskokemuksen pe-
rusteella allas soveltuisi myös muiden merellisten viranomaisten harjoittelupaikaksi sekä 
merenkulun ammattioppilaitosten opiskelijoiden pelastautumisharjoitusten pitopaikaksi, 
erityisesti henkilökohtaisen pelastautumisen sekä pelastuspuvun ja -välineiden käytön 
harjoitteluun (Myrén 2020, 78).

Sukellustehtäviin saadaan monipuolisuutta lisää, kun altaalle keväällä 2022 valmistuu 
veteen laskettava teräksinen 12 metrin pituinen merikontista rakennettava, laituria ja 
laivan runkoa kuvaava harjoituskohde. Kohteeseen on mahdollista sukeltaa sisälle, jolloin 
sukellustehtävä muuttuu haastavammaksi. Kohde toimii myös huolto- ja kunnossapitotöi-
den sekä laivankylkikiinnitteisten puomitusten harjoituspisteenä. Myös talviolosuhteiden 
tuomia harjoittelumahdollisuuksia voidaan jatkossa hyödyntää.

HAVAINNOINTILAITTEET JA -SENSORIT

Hankkeen aikana altaalla kokeiltiin sekä lentävien että sukeltavien miehittämättömien alus-
ten operointia. Ajatus lähti öljyntorjunnan tarpeesta; öljyvahingon kulkeutumisen seuran-
taan käyttävistä sensoreista on vain vähän käytännön kokemusta. Optinen seuranta ilmasta 
päivänvalokameralla on sekin suureksi eduksi öljyvahingon pelastustoiminnan johtamisessa. 
Tarpeen olisi vahvistaa myös kykyä seurata öljyn liikkeitä pimeässä tai muutoin huonossa 
näkyvyydessä ja jään alla. Näiden valmiuksien kehittämiseksi öljyntorjunta-altaalla tehtiin 
muutamia miehittämättömien alusten operointiharjoitteita. Tosin sensoritekniikkaan asti 
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ei hankeaikana vielä päästy. Arvioidaan kuitenkin, että altaan syvyyden ansiosta voidaan 
testata myös ilmasta operoitavia öljyn havainnointisensoreita ilman pohjaheijastuman aihe-
uttamaa haittaa (Myrén 2020, 76) sekä älypoijuihin tai vastaaviin kiinnitettäviä sensoreita 
eri öljytyyppejä ja kerrospaksuuksia käyttäen. Ulkoallas jäätyy talveksi, mikä mahdollistaisi 
myös jään alla tai jään läpi hyödynnettävien öljyn seurantalaitteiden demonstroinnin.

Hankkeen aikana altaalla testattiin oman DJI Mavic Mini -dronen ohella kahta miehit-
tämätöntä ilma-alusta, Yuneec Typhoon H- ja DJI Matrice M200 -koptereita. Lisäksi ve-
denalaisen kuvan hyödynnettävyyttä testattiin altaan Gladius Mini -sukellusdronen lisäksi 
Xamkin BlueyePro-sukellusdronella ja Metsähallituksen järeämmällä Seabotix LBV200-2 
-sukellus-ROVilla (kuva 6). Metsähallituksen kalusto on hankittu vedenalaisen luonnon 
kuvantamiseen, ja se soveltuisi siksi myös vedenpohjaan vajonneen öljylautan etsintään, 
vahingon laajuuden arviointiin ja tilanteen seurantaan. 

Kuva 6. Metsähallituksen vedenlaisen kuvantamisen kalusto saattaa olla suureksi 
hyödyksi pohjaan vajonneen öljylautan tiedustelussa. ROV (remotely operated 
underwater vehicle) on ohjattavissa esimerkiksi autoon tai alukseen perustetusta 
operointipisteestä (kuvat: Justiina Halonen 2020).

Allas soveltuu erityisesti laitteisiin perehtymiseen ensimmäisinä ajokertoina, koska virtaukset 
tai pohjan esteet eivät pääse yllättämään operoijaa. Haastetta sukellusdronen operointiin 
tuo tarvittaessa esimerkiksi altaan työskentelytasanteen alusta, jonka 23 kannatinpilarista 
muodostuu laajahko pujottelurata.

YHTEENVETO

Altaan soveltuvuus muuhunkin kuin varsinaiseen tehtäväänsä eli öljyntorjuntaharjoitteluun 
ja -testaukseen parantaa alueen käyttöastetta. Monipuoliset toiminnot ja erityisesti eri 
asiantuntija-aloja edustavat käyttäjät lisäävät mahdollisuutta uusien toimintamenetelmien 
kehittämiseen eri tekniikoita ja lähestymiskulmia hyödyntämällä. Uusien sovelluskohteiden 
tai tekniikkayhdistelmien ansiosta myös öljyntorjuntavalmius kohenee ja altaan päätarkoitus 
tutkimus-, kehitys- ja innovointialustana toteutuu.



83Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

LÄHTEET 

Myrén, A, 2020. Monipuolista harjoittelua öljyntorjunta-altaalla. Teoksessa Henttu, V. 
& Potinkara, P. (toim.) Suuntaa antamassa. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutki-
mus- ja kehitystoiminnasta 2020. Xamk Kehittää 129. Kotka: Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu, 74–79. ISBN 978-952-344-291-7. Saatavissa: http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-952-344-291-7 [viitattu 15.2.2022].

Pelastussukellusohje 2007. Sisäasiainministeriön julkaisuja 48/2007. Helsinki: Sisäasiainmi-
nisteriö, pelastusosasto. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79329 
[viitattu 27.1.2022]

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-291-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-291-7
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79329


84 Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

KYMENLAAKSON PELASTUS-
LAITOS ALTAAN ENSIMMÄISESSÄ 
HARJOITUSPILOTISSA

Manu Kettunen 2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun öljyntorjunnan tutkimus- ja harjoitusympäristön 
perustamishankkeen tavoitteena oli järjestää kuusi erilaista tutkimus- ja testauspalvelua pilo-
toivaa tapahtumaa yhdessä yritysten ja muiden osallistuvien organisaatioiden kanssa. Ensim-
mäinen harjoituspalvelun pilotointi toteutui, kun koleana marraskuisena aamuna 25.11.2020 
altaalle saapui viisi Kymenlaakson pelastuslaitoksen esimiestehtävissä toimivaa viranhaltijaa 
tutustumaan testausympäristöön ja sen tarjoamiin harjoittelumahdollisuuksiin. Tässä ar-
tikkelissa kuvataan ensimmäisen harjoituspilotin kulku ja se, mitä harjoituksesta opimme.

Kuva 1. Pelastuslaitoksella käytössä olevaa voimakonetta esitellään ensimmäiseen 
harjoituspilottiin osallistuneille (kuva: Justiina Halonen 2020).

HARJOITUSPILOTIN TAVOITE

Ensimmäisen harjoituspilotin tavoitteena oli antaa tietoa pelastuslaitoksen esimiestehtävissä 
toimiville öljyntorjunnan testialueen mahdollisuuksista koulutusalustana. Samalla annettiin 
koulutusta pelastuslaitoksella käytössä oleviin öljyntorjuntalaitteistoihin, imeytystuotteisiin 
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ja öljynkeräysmenetelmiin. Harjoittelu- ja testausympäristön kehittäjällä ja pilotin järjestä-
jällä oli tarve saada myös rakentavaa palautetta pilottiin osallistujilta harjoitteluolosuhteiden 
kehittämiseksi, sillä öljyntorjunnan harjoitusympäristön pitkäaikaisena tavoitteena on 
tarjota pelastusviranomaiselle turvalliset olosuhteet harjoitella ja ylläpitää öljyntorjunta-
taitoja sekä kaluston maksimaalista hyödyntämistä. Ensimmäisen harjoituspilotin aikana 
ympäristö oli vielä keskeneräinen, ja pilotista saadulla palautteella oli siten merkittävä arvo 
alueen kehittämiselle.

Kuva 2. Esittelyvuorossa erityyppiset imeytystuotteet (kuva: Justiina Halonen 2020).

HARJOITUKSEN KULKU

Harjoitusrupeama käynnistyi testaus- ja harjoitusympäristön ja sen moninaisten käyttö-
kohteiden esittelyllä. Harjoittelualueen kiinteiden rakenteiden esittelyn jälkeen käytiin 
läpi turvallisuusasiat sekä henkilösuojausten että ympäristöturvallisen toiminnan osalta. 
Varsinaisten esittelyjen ja luento-osuuden jälkeen osallistujat pukeutuivat harjoitteluym-
päristössä tarvittaviin suojavarusteisiin. 

Osallistujille oli harjoitukseen kutsun yhteydessä lähetetty suunniteltu ohjelma harjoituksen 
kulusta. Ohjelma on nähtävissä tämän artikkelin liitteenä 1. Ohjelmassa oli huomioitu 
osallistujien toivomus käydä läpi samoja rajauspuomi- ja imeytystuotteita, joita pelas-
tuslaitoksella itsellään on käytössä. Erilaisten imeytystuotteiden esittely johti runsaaseen 
keskusteluun, ja tulevaa käytännön imeytystuotteiden käyttödemonstraatiota kohtaan 
syntyi paljon odotuksia. 
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Seuraavana vuorossa oli polttomoottorikäyttöisten voimakoneiden (Lamor LPP 6 C75) 
ominaisuuksien läpikäyntiä sekä käyttöönottokoulutusta. Jokainen sai vuorollaan kokeilla 
laitteen käyttökuntoon laittamista ja käynnistämistä. Samassa yhteydessä voimakoneeseen 
liitettiin voimansiirron hydrauliikkaletkut sekä nesteen imu- ja poistoletkut öljynkeräi-
miin, joina käytettiin harjakeräimiä eli kelluvia skimmereitä ja kannettavaa Rock Cleaner 
-kivipuhdistinta.

Harjoitteluallas oli rajattu pienellä puomilla noin viiteen neliömetriin, ja altaassa oli vettä 
60 senttimetrin syvyydeltä (kuva 3). Puomilla rajatulle alueelle laskettiin noin 60 litraa 
hydrauliikkaöljyä S32 noin 10 millimetrin paksuiseksi kerrokseksi. 

Kuva 3. Harjoituspilotissa kerätiin hydrauliikkaöljyä kahdella eri harjakeräimellä, 
kuvassa vasemalla Minimax 12 ja oikealla Rock Cleaner (kuvat: Manu Kettunen 2020).

Öljyn kerääminen aloitettiin kelluvalla Minimax 12 -harjakeräimellä (kuva 3). Kerättyä 
öljymäärää ja öljyn ja veden suhdetta optimoitiin harjojen pyörimisnopeutta säätelemällä ja 
lopputulosta havainnoitiin tarkkailemalla keräysastiana toimivaan IBC-konttiin kertyvän 
öljy-vesiseoksen koostumusta. Kerätty neste jätettiin IBC-konttiin kerrostumaan. Pyöri-
misnopeudella oli vaikutusta kerätyn nesteen öljy-vesisuhteeseen varsinkin loppuvaiheessa 
öljykalvon ohentuessa. Ohutta öljykalvoa kerättiin Rock Cleaner -keräimellä. Syynä tähän 
ratkaisuun oli näiden kahden laitteen ero keräyssyvyyden säätömahdollisuuksissa. Alku-
vaiheessa käytössä olleessa kelluvassa Minimax 12 -skimmerissä harjayksikön korkeuden-
säätömahdollisuutta ei ollut, kun taas Rock Cleanerissa, jota kannatellaan käsin, voidaan 
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keräyssyvyyttä ja siten keräystehokkuutta säädellä portaattomasti. Siten keräin soveltui 
paremmin ohuen kalvon poistamiseen. Esimerkiksi Minimax 25 -keräimessä voidaan 
harjayksikön korkeutta säätää noin sentin välein, kaikkiaan 4–5 senttiä.

Mekaanisilla menetelmillä keräämättä jäänyt öljy imeytettiin harjoituksen lopuksi erilai-
siin imeytystuotteisiin. Imeytystuotteiden toimivuus hydrauliikkaöljylle oli kylmyyden 
takia haastavaa, mutta tuotteen kyky imeä pelkästään öljyä veden sijasta yllätti osallistujat 
positiivisesti. Loppuun suunnitellut kaluston puhdistus- ja huoltotoimet, öljyyntyneiden 
jätteiden siivoamiset sekä niiden oikeaoppinen lajittelu jäivät osallistujien aikataulukiirei-
den vuoksi testialueen henkilökunnan suoritettavaksi, mikä olisi kuitenkin ollut oleellinen 
harjoitusosa-alue todellista öljyvahinkotilannetta ajatellen. 

OSALLISTUJIEN PALAUTE ENSIMMÄISESTÄ PILOTISTA

Ensimmäiseksi sessioksi harjoitus sujui jokseenkin jouhevasti. Sujuvuuteen ja hyvään ilma-
piiriin harjoituksen aikana vaikutti suuresti motivoitunut osallistujakunta. Harjoitukseen 
osallistujilta pyydettiin palautetta, ja se on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Raken-
tavalla palautteella oli ja on vastaisuudessakin suuri arvo alueen kehittämisessä. 

Palautteen perusteella harjoitusta pidettiin yleisesti onnistuneena. Osallistujien mielestä 
oli oikein hyvä, että he pääsivät tutustumaan suunniteltuun harjoitusohjelmaan etukäteen 
ja pystyivät näin valmistautumaan aiheisiin kysymyksillä. Palautteessa toivottiin ennen 
käytännön harjoittelua pidettävää kattavampaa teoriaosuutta, joka erityisesti huonolla 
ilmalla pidettäisiin sisätiloissa. Lisäksi toivottiin erilaisten keräinten vertailua keskenään. 
Suurempikokoisten keräyslaitteiden kanssa harjoittelua pidettiin myös tarpeellisena jo logis-
tisten haasteidenkin takia, joten on hyvä, että alueelta löytyisi suuri kalusto omasta takaa. 
Palautteesta nousi esiin halukkuus saada havainnoida öljyn käyttäytymistä vedessä, sen 
sekoittumista, pohjaan vajoamista ja esimerkiksi kalvopaksuuden muutoksia joko altaaseen 
tehdyn ikkunan läpi tai vedenalaisen kameran (sukellusdronen tai ROVin) avulla. Palaut-
teessa huomioitiin myös öljyntorjunta-altaan monikäyttöisyys: pelastuslaitos on käyttänyt 
allasta onnistuneesti sukellusharjoituksissaan ja muissa vedenalaisissa toiminnoissaan. 

YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT

Ensimmäinen harjoitus saatiin pidettyä osapuilleen suunnitellusti. Ainoastaan aikatau-
lullisesti tuli pientä säätöä, ja ohjelmaa jouduttiin karsimaan loppupäästä. Harjoituksen 
loppusaldona voidaan järjestäjien kannalta pitää osallistujilta saatua vahvaa viestiä siitä, että 
kyseisen kaltaisille harjoituksille on todellakin tarvetta. Öljyntorjuntaviranomaisen ammat-
titaidon lisäämisen ja ylläpitämisen elinehtona on säännöllinen harjoittelu ja kaluston käyttö. 
Käytännön osaamisessa viranomaisella havaitut pienet puutteet johtunevat varmastikin 
siitä, ettei suuria öljyvahinkoja vesistöissä ole sattunut alueella pitkiin aikoihin. Tämä on 
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luonnollisesti hyvä asia, mutta samalla käytännön taidot väistämättä hiipuvat. Säännölliset, 
määräajoin toteutetut kertauskurssit pitäisivät myös viranomaisen osaamisen parempana. 

Kehittämiskohteena tulevia harjoituksia ajatellen tunnistettiin, että yhdellä harjoituskerralla 
käsiteltävän asian määrää olisi hyvä rajata jo oppimistulostenkin kannalta. Muutaman 
tunnin harjoitukset voitaisiin pilkkoa vielä pienempiin aihepiireihin, jotta yhdellä kertaa ei 
tulisi liiaksi pureskeltavaa ja jokainen ehtisi kokeilla asioita rauhassa ja tarvittaessa useaan 
kertaan. Osallistujien määrä (5 henkilöä) tuntui näin ensikokemuksena sopivankokoisel-
ta ryhmältä. Tässä harjoituksessa pois jäänyt kaluston puhdistaminen ja vahinkojätteen 
asianmukainen käsittely ovat tärkeä osa kokonaisuutta, ja ne tulee sisällyttää tulevaisuuden 
harjoituksiin yhtä tärkeänä kuin itse öljynkeräyskin. 

Saatu palaute on arvokasta, ja se huomioidaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Eh-
dotukseen havainnointimahdollisuuksien lisäämiseksi altaalla olikin jo ratkaisu: hyllyssä 
odotteli käyttämätön sukellusdrone, ja se oli tarkoitus ottaa käyttöön harjoituksissa, jahka 
saamme rohkeutta ja taitoa sen käyttämiseen.



89Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

LIITE 1

Öljyntorjunta-altaan harjoituskortti

Harjoitus Harjoituspilotti 1

Paikka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun öljyntorjunnan tutkimus- 
ja testausympäristö, Sunilantie 10

Aika 25.11.2020 

Osallistujat
Xamk/Antero Myrén, Manu Kettunen, Justiina Halonen
Kymenlaakson pelastuslaitos/Simo Norema, Juha Tiitinen, Asko 
Rouhiainen, Esa Järvisalo, Lauri Hanski

Harjoitusohjelma
Testialueen toiminnan esittely
Toiminnan ympäristöturvallisuusasiat
Testialueella toimivien henkilöiden turvallisuusasiat
Tutustuminen erilaisiin öljynimeytystuotteisiin
Käyttökoulutus Lamor LPP 6 75C -voimakoneeseen
Käyttökoulutus Minimax 12-, Rock Cleaner- ja Minimax 25 -keräimiin
Öljynkerääminen skimmereillä
Öljyn imeyttäminen
Käytettyjen laitteiden huolto
Öljyyntyneen jätteen ja varusteiden hävittäminen

Pilotinaikaiset testiolosuhteet
Sää pilvinen, lämpötila 0 astetta
Pilotti suoritettiin 12 neliön testialtaassa, jossa 6 000 litraa vettä
Pinta-ala rajattiin öljynrajauspuomilla 5 neliöön.
Altaaseen pumpattiin 60 litraa hydrauliikkaöljyä 10 millin öljykalvon 
saamiseksi.

Harjoituspilotissa käytetty kalusto
Lamor LPP 6 75C power pack 
Minimax 12
Minimax 25
Rock Cleaner
Nauhapuomia
Imeytysliinoja
Rannansuojamattoa
IBC-kontti

Pilotin kulku
Alueen esittelyä, turvallisuusasiat ja suojavarusteisiin pukeutuminen.
Käytiin läpi pelastuslaitoksilla olevia erityyppisiä imeytys- ja rajaus-
puomeja.
Power packin ominaisuudet ja käyttöönottokoulutus.
Kivipuhdistimen ja kelluvan keräimen toimintakuntoon laittaminen. 
Keräimien käytön havainnointi ja harjanopeuden vaikutus keräys-
tehokkuuteen.
Imeytystuotteiden käyttö ja öljyn imeytymisen havainnointi.
Kerätyn ainemäärän ja vesisuhteen havainnointi IBC-kontista.
(Pilotin loputtua huolto- ja puhdistustoimia ei ehditty ajan puut-
teessa käydä läpi.)
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LIITE 2

Harjoittelijoiden palaute ensimmäisestä pilotista

Kiitos harjoituksesta sinulle ja muulle Xamkin henkilökunnalle. Harjoitus oli kai-
ken kaikkiaan hyvä ja tarpeellinen. Öljynimeytystuotteiden esittely oli mielen-
kiintoinen ja niiden käyttökohteita olisi hyvä miettiä ja harjoitella enemmän 
meillä Kympessä. Lisäksi varautumista suurempiin öljyonnettomuuksiin, vaikka 
siirtolavakontilla ja liikuteltavan öljyntorjuntakaluston parempaa hyödyntämistä 
koko Kymenlaakson alueella? 

Harjoitus havainnollisti hyvin, miten laite kerää öljyä todellisuudessa. Ilokseni 
sain todeta, että varsin mallikkaasti. Esittelyssä tuli suurin osa harjoitusohjel-
massa olevista asioista käytyä läpi. Öljyntorjuntalaitteista sen verran, että olisi 
minun mielestäni hyvä järjestää Kympen henkilöstölle vastaava demo ja tämän 
lisäksi ottaa suurempi LAM-50 laite esittelyyn. Tämä sen takia että LAM-50 lait-
teen keräyskapasiteetti 20 m3/h on sama kuin öljyntorjunta-aluksillamme pois 
lukien RKY 828 jossa on 30 m3/h kapasiteetti. Tällöin nähtäisiin todellisuudessa, 
minkälaiseen kapasiteettiin meidän kalustollamme pystyy ja herättäisi samalla 
ajatuksia öljynkeräämisen logistiikasta.

Anteron kanssa olikin jo puhetta, että demoaltaaseen olisi hyvä saada ikkuna, 
josta näkisi öljykerroksen paksuuden. Lisäksi tästä voisi seurata miten nopeasti 
eri öljylaadut sekoittuvat veteen ja miten nopeasti vajoaa pohjaan, jos vajoaa. 
Saisiko tätä demottua harjoituksessa, jos siinä olisi se ikkuna?  

Harjoituksen alkuun olisi aikataulun puitteissa mielekästä lisätä joku pieni 
teoriaosuus. Onko mahdollista alueella olevissa sisätiloissa? Ulkona talvella 
vähän haasteellista.  

Muuten allas soveltuu hyvin esimerkiksi pintapelastusharjoitteluun mm. ve-
teen hyppääminen, taittaminen, suorakaide-etsintä. Miksei allasta voisi käyttää 
myös sukeltajan narumerkkien harjoittamiseen sukelluskurssin tavoin sokkona 
”mehukattiratana”. Lisäksi auton vedenalaisen pilkkomisen harjoituspaikkana 
allas oli hyvä. Riittävä rauha harjoitella ja varmasti niin suurta paniikkia auton 
siirtämiselle ei ole kuin vähän julkisemmilla paikoilla. 
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YLI SATA PELASTUSVIRAN OMAISTA 
TESTAA ÖLJYNTORJUNTA-ALTAAN 
KÄYTETTÄVYYTTÄ 

Manu Kettunen 2021

Toinen öljyntorjunnan harjoitteluympäristössä järjestetty harjoituspalvelun pilotointi pidet-
tiin altaan herätessä talviunilta 3.–6.5.2021. Tämä öljyntorjunta-altaalla järjestetty neljälle 
päivälle jaettu harjoitussessio oli osa suurempaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen eli Kympen 
öljyntorjunnan rastikoulutusviikkoa. Harjoituksiin osallistui koko Kympen operatiivinen 
henkilöstö. Työvelvoitteessa oleville järjestettiin vastaava harjoitus myöhemmin.

Kuva 1. Pelastushenkilöt ensimmäisellä rastilla harjoitukseen valmistavan aloituspala-
verin jälkeen (kuva: Justiina Halonen 2021).

Harjoitukseen osallistui yhteensä 117 palomiestä kaikilta Kympen asemilta. Osallistujat 
jakautuivat 12 pienryhmään, ja altaalla kävi harjoittelemassa kolme ryhmää päivässä neljänä 
päivänä. Ryhmien koko oli 6–15 henkilöä. Haastetta harjoitusten jouhevaan läpiviemiseen 
toi ryhmien koon lisäksi tiukka aikataulu: koulutuksen vetoon oli vain kaksi tuntia aikaa 
ryhmää kohti.
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TOISEN HARJOITUSPILOTIN TAVOITE

Pelastajille suunnatun harjoituspilotin tavoitteet olivat samansisältöiset kuin aiemmin 
syksyllä Kympen päällystölle järjestetyssä ensimmäisessä harjoituksessa. Öljyntorjunta-
osaaminen arvioitiin vaihtelevaksi näin suuren osallistujajoukon ja eri asemien (myös sisä-
maan) henkilöstön keskuudessa, joten harjoituksen sisältö koostettiin kattamaan seuraavat 
perusteemat: 

 – pelastuslaitoksella olevan kaluston käyttöönottokoulutus
 – voimakoneiden käyttöönotto
 – öljynkeräimien käyttö ja öljynkeräystekniikat
 – imeytystuotteiden ominaisuudet ja niiden hyödyntäminen öljyntorjunnassa. 

Kuten aikaisemminkin myös tämän pilotin yhtenä tavoitteena oli saada järjestävän tahon 
käyttöön palautetta harjoitusolosuhteista ja itse harjoituspäivän sisällöstä ja toteutustavasta.

HARJOITUKSEN KULKU

Harjoitus käynnistyi jokaisen ryhmän osalta osallistujien rekisteröimisellä ja öljyntorjun-
taympäristön esittelyllä. Osallistujat ohjeistettiin käyttämään alueella vaadittavia suojava-
rusteita sekä huomioimaan toiminnassa ympäristö- ja työturvallisuus. Ohjeistus oli myös 
järjestäjille ensimmäisiä tilaisuuksia soveltaa alueelle laadittua turvallisuusperehdytystä. 
Suojavarusteisiin pukeutumisen jälkeen siirryttiin pelastuslaitoksella käytössä olevien öl-
jyntorjunnan rajaus- ja imeytyspuomien sekä muiden imeytystuotteiden pariin.

Kuva 2. Voimakoneita eli tuttavallisemmin power packeja käytetään imupumppuina ja 
voimanlähteinä öljynkeräimille (kuva: Justiina Halonen 2021).
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Ensimmäisen varsinaisen käyttöönottokoulutuksen kohteena oli Lamor LPP 19L/16CC 
-voimakone (kuvassa 2 taka-alalla). Voimakoneen ominaisuuksien läpi käymisen jälkeen 
tehtävänä oli laittaa voimakone käyttökuntoon. Edelleen opastettiin yhdistämään voima-
kone Multimax LAM 50 -harjakeräimeen (kuva 3), joka taas yhdistettiin letkulla viiden 
kuution suursäkkiin. Voimakone käynnistettiin ja harjakeräintä pyöräytettiin sen verran, 
että todettiin järjestelmän toimivan ja harjojen pyörivän oikein päin. Harjoitusohjelman 
sisältöön ei kuulunut öljynkeräys kyseisellä järjestelmällä, ainoastaan käyttöönottokoulutus.

Kuva 3. Säät suosivat harjoituspäivinä, ja aurinko kilpaili osallistujien huomioista 
kalustoesittelyssä. Voittajaksi selviytyi kuitenkin harjakeräin Multimax LAM 50 ja 
kelluva välivarastointisäiliö (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Seuraavassa vaiheessa siirryttiin pienemmän testausaltaan ympärille. Altaaseen laskettiin 
50 litraa hydrauliikkaöljyä noin viiteen neliömetriin rajatulle pinta-alalle tavoitteena saada 
altaaseen noin 10 millimetrin paksuinen öljykerros. Vesisyvyys tässä 12 neliön altaassa oli 
0,5 metriä, eli vettä oli noin kuusi kuutiometriä. 

Tulevassa harjoitteessa käytettävään kalustoon tutustuminen aloitettiin toisen voimakoneen 
Lamor LPP 6 C75 (kuvassa 2 etualalla) esittelyllä ja käyttöönottokoulutuksella. Seuraavaksi 
tutustuttiin öljynkeräinten eli Minimax 25 -skimmerin ja Rock Cleaner -keräimen raken-
teeseen ja niiden keräyskuntoon laittamiseen. Rock Cleaneriin lisävarusteena kuuluvan 
kivenerottimen (kuva 4) esittely kuului myös ohjelmaan.

Kuva 4. Öljynkeräinten letkustojen väliin asennettava kivenerotin (kuvat: Manu 
Kettunen 2021).
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Öljyn välivarastointisäiliöksi otettiin IBC-kevytsuurpakkaus, johon voimakoneen pois-
toletku yhdistettiin. Öljyn kerääminen aloitettiin Minimax 25 -keräimellä. Keräimen 
kierrosnopeuden säädön ja kelluntasyvyyden vaikutusta kerätyn öljyn ja veden suhteeseen 
havainnoitiin silmämääräisesti IBC-kontista. Konttiin kertyvä neste ja nesteiden kerros-
tuminen näkyvät hyvin kontin seinämän lävitse.

Kun öljykalvo oli ohentunut niin paljon, että skimmerillä kerättävästä nesteestä valtaosa 
alkoi olla vettä, otettiin käyttöön imeytyspitko. Pitkolla nuotattiin öljyisen alueen reunoja 
pitkin rauhallisesti siten, ettei öljyä pääsisi karkaamaan pitkon alitse. Nuottauksella ai-
kaansaatuun pienipinta-alaiseen, paksuksi rikastettuun öljykerrokseen otettiin avuksi Rock 
Cleaner -keräin (kuva 5). Fyysiseltä kooltaan ja keräysteholtaan pienempi Rock Cleaner on 
omiaan juuri ahtaissa paikoissa, kuten kivien koloissa, ja laitteen havaittiin olevan myös 
syvyyden portaattoman säädön ansiosta loppupoistossa kätevämpi.

Kuva 5. Harjakeräin Minimax 25 nostaa hydrauliikkaöljyä vasemmalla. Oikealla 
imeytyspitkolla nuotattua öljyä kerätään Rock Cleanerilla (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Jäljelle jäänyt öljy, joka ei enää koneellisesti ollut kerättävissä, otettiin talteen imeyttämällä. 
Nuottauksessa käytetyn imeytyspitkon lisäksi käyttöön otettiin imeytysliinoja. Suhteellisen 
lämpöisten ilmojen ansiosta pieniviskositeettinenkin hydrauliikkaöljy imeytyi (absorboitui) 
nyt käytössä oleviin imeytystuotteisiin melko hyvin verrattuna kylmempiin olosuhteisiin, 
jotka vallitsivat ensimmäisen pilotin aikana (ks. edellinen artikkeli). Näin toimien testialtaan 
vesi saatiin suhteellisen puhtaaksi.
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Kuva 6. Viimeiset öljyn rippeet imetyspitkon rajaamalta alalta imeytettiin 
imeytysliinaan (kuva: Manu Kettunen 2021).

MITEN MEILLÄ MENI

Kerätty öljy ja öljyisen veden kokonaismäärä vaihtelivat eri harjoitusryhmissä noin 20 % 
suurimman ja pienimmän määrän välillä. Kerättävän haitta-aineen (öljyn) määrä oli kaikilla 
12 ryhmällä sama, noin 50 litraa. 

Silmämääräisesti havainnoidut keskimääräiset tulokset olivat seuraavia:
 – Harjakeräimillä (Minimax 25 ja Rock Cleaner) kerättiin öljy-vesiseosta IBC-konttiin 

noin 90 litraa, josta erottautui seisotettaessa 20–30 litraa öljyä, 30 litraa vettä ja 
loput muodostuivat öljy-vesiemulsioksi. 

 – Imeytystuotteisiin imeytyi arviolta maksimissaan 5 litraa öljyä. Loput jäivät harjoi-
tusaltaan veteen, joka myöhemmässä vaiheessa ajettiin öljynerotinlaitteiston läpi. 

Kuvassa 7 on havainnollistettu, miten kokonaisnestemäärä jakautui eri nestekoostumusten 
välillä yhdessä harjoitusryhmässä.
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Kuva 7. Alkuperäinen öljymäärä ja kerätty nestemäärä. Kuviossa on esitetty yhden 
öljynkeräysharjoituksen keskimääräisiä tuloksia, kuinka kerätty kokonaisnestemäärä 
jakautui eri nestekoostumusten välillä.

TOISEN HARJOITUSPILOTIN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Kymenlaakson pelastuslaitos teetti osallistujille koko harjoitusviikkoa koskevan palaute-
kyselyn, johon sisältyi muutaman kysymys myös altaan käytettävyydestä ja toteutetuista 
harjoituksista. Allasympäristöä koskevia vastauksia osallistujilta saatiin 98–99 kappaletta 
(vastausprosentti 83,8). Osallistujat arvioivat allasympäristön toimivuuden öljyntorjuntahar-
joitteluun kiitettäväksi keskiarvolla 4,46 (asteikolla 1–5). Allasta koskeva palaute esitetään 
kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kommentteja ja rakentavaa palautetta harjoittelun sisällöstä ja harjoittelutiheydestä saatiin 
yhteensä 38 vastauksessa. Altaan harjoitusrastia pidettiin vastausten perusteella tiiviinä, 
kattavana ja havainnollistavana. Muutamat kommentoivat myös altaan keskeneräisyyttä. 
Vastauksista ja palautteesta oli nähtävissä, että keräyslaitteiston ja imeytystuotteiden te-
hokkuus oikeassa öljynkeräystilanteessa yllätti positiivisesti suurimman osan osallistujista. 
Valtaosa vastaajista toivoisi samanlaisen toimintapäivän järjestettäväksi vuosittain ja loput 
vähintään kolmen vuoden välein. Yllättävän suuri osa osallistujista tunnusti näkevänsä 
ensimmäisen kerran, miten öljynkeräyslaitteita käytetään.

Myös muutamia toiveita tulevaisuuteen on palautteesta poimittavissa. Pelastushenkilöstö 
haluaisi tulevaisuudessa harjoitella ”isommin” koko öljyvahinkotehtävän kaarta alusta 
loppuun hälytystehtävänä. Tarvetta olisi myös teoriapohjaiselle koulutukselle ja erityisesti 
aineistolle, kuten videoille, joihin voisi itsenäisesti palata.
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YHTEENVETO

Järjestyksessään toinen altaalla vedetty pilotointijakso oli huomattavan massiivinen. Suuren 
osallistujamäärän ja harjoituksiin käytettävissä olevan ajan vuoksi harjoitukset tuli vetää 
kiireessä. Tiukka aikataulu johti verenmaku suussa juoksemiseen, jolloin harjoituksiin 
olennaisesti liittyvä kommentointi ja analysointi – sekä työn lomassa että harjoituksen 
jälkeen – jäivät aivan liian vähälle. Sekalaisen kokoiset ryhmät eivät ainakaan parantaneet 
sujuvuutta. Harjoitusryhmien koko kannattaakin tulevaisuudessa pitää neljässä–viidessä 
osallistujassa kerrallaan.

Tästä järjestäjän kokemasta kiireestä huolimatta osallistujat olivat tyytyväisiä harjoitukseen. 
Oli positiivista huomata, miten suurin osa oli aidosti kiinnostunut aiheesta. Oli myös yllät-
tävää, kuinka heikosti osa pelastajista tunsi laitteita ja niiden toimintaa. Omien havaintojen 
ja osallistujien antaman palautteen perusteella öljyntorjunnan harjoittelu allasympäristössä 
voisi olla säännöllistä. Onkin enemmän kuin suotavaa, että öljyntorjuntaharjoittelu oikeilla 
aineilla sisältyisi torjuntatehtävästä vastaavien viranomaisten koulutukseen ja säännönmu-
kaiseen harjoitteluohjelmaan. 

Tämän kuten ensimmäisenkin pilotin yhteenvetona voidaan todeta, että öljyntorjunta-altaan 
henkilökunta sai itsekin uutta oppia. Menetelmät kehittyivät harjoituskertojen karttuessa 
mutta myös vierailijoiden kokemusten ansiosta. Koko öljyntorjunnan harjoitteluympäristö 
oli pilotin aikaan vielä keskeneräinen. Siksikin saadut kokemukset ja palaute olivat erittäin 
arvokkaita.
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LIITE 1

Öljyntorjunta-altaan harjoituskortti

Harjoitus Harjoituspilotti 2

Paikka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun öljyntorjunnan tutkimus- 
ja testausympäristö Sunilantie 10

Aika 3.–6.5.2021

Osallistujat
Xamk/Antero Myrén, Manu Kettunen
Kymenlaakson pelastuslaitos/ Viikon aikana operatiivista henkilös-
töä 12 ryhmää ja ryhmän koko vaihteli 6 ja 15 pelastushenkilön välillä. 
Yhteensä 117 osallistujaa.

Harjoitusohjelma
Testialueen toiminnan esittely
Toiminnan ympäristöturvallisuusasiat
Testialueella toimivien henkilöiden suojavarustus ja turvallisuusasiat
Tutustuminen erilaisiin öljynimeytystuotteisiin
Käyttökoulutus Lamor LPP 6 C75- ja Lamor LPP 19L/16CC -voima-
koneisiin
LAM 50 -harjakeräimen ja suursäkin käyttökoulutus
Käyttökoulutus Minimax 25- ja Rock Cleaner -skimmereihin
Öljyn kerääminen skimmereillä
Öljyn imeytys imeytyspitkoihin ja rannansuojamattoon
Nuottausharjoitus öljyntorjuntapuomilla ja imeytyspitkolla 
Käytettyjen laitteiden puhdistus ja huolto
Öljyyntyneen jätteen ja varusteiden oikeaoppinen hävittäminen

Harjoituksessa käytetty kalusto
12 neliön testiallas
Lamor LPP 6 C75 Power Pack
Lamor LPP 19L/16CC Power Pack
Multiskimmer LAM 50
Öljynkeräyssuursäkki/hinaussäilö 5 kuutiota
Minimax 25 -skimmeri
Rock Cleaner
Nauhapuomia
Imeytysliinoja
Rannansuojamattoa
IBC-kontti 
Painepesuri

Pilotin aikaiset testiolosuhteet 
Sää aurinkoinen ja puolipilvinen koko viikon, lämpötila 10–20°C.
Öljynkeräysharjoitus suoritettiin 12 m2:n testialtaassa, jossa 6 000 
l vettä.
Vesipinta-ala rajattiin öljynrajauspuomilla 5 m2:iin.
Altaaseen pumpattiin 50 litraa hydrauliikkaöljyä 10 mm:n öljykalvon 
saamiseksi.
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Harjoituksen kulku (toteutunut)
Alueen turvallisuusasiat ja suojavarusteisiin pukeutuminen.
Käytiin läpi pelastuslaitoksilla olevia erityyppisiä imeytys- ja rajaus-
puomeja.
Power pack -voimakoneiden ominaisuudet ja käyttöönottokoulutus.
Keräimien käytön havainnointi, keräimen syväyksen ja harjanopeu-
den vaikutus keräysnopeuteen.
Imeytyspitkon käyttö nuottaamisessa ja öljykalvon kasvattaminen 
keräyksen helpottamiseksi sekä öljyn imeytymisen havainnointi.
Kerätyn aineen havainnointi IBC-kontista.
Kaluston puhdistaminen käytön jälkeen.
Likaantuneiden varusteiden ja jätteiden oikeaoppinen lajittelu.
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LIITE 2

Harjoittelijoiden palaute toisesta pilotista

(Kymenlaakson pelastuslaitos 2021)

Rasti 3 Aiheen sisältö ja sen sopivuus omaan työtehtävään (asteikolla 1–5)

4,33 (n = 99)

Rasti 3 Kouluttajan osaaminen, ammattitaito ja esitys (asteikolla 1–5)

4,59 (n = 98)

Ka. 4,46

Rasti 3 kommentteja ja toiveita harjoittelun sisältöön ja harjoittelun 
tiheyteen allasympäristössä

Ainutlaatuisen hyvä demo. Nyt oikeasti näki mitä näillä laitteilla tehdään ja 
kuinka oikeasti öljyä kerätään.

Allas harjoittelu riittää 5 v. välein. Ko. kaluston teoreettinen läpikäynti ker-
ran siinä välissä.

Allas harjoitus oli hyvä… näki oikeasti mikä määrä öljyä on kerättävissä 
veden pinnalta

Allas keskeneräinen, mutta hyvä alku. 

Eri öljylaatujen käyttäytyminen vedessä ja uhkakuvat toiminta-alueella. 

Erinomainen nähdä simuloituna, kuinka öt-laitteet toimivat. Videomate-
riaalimahdollisuus tästäkin ei olisi haitaksi, jotta voisi näyttää aina uusille 
miehille, kuinka laitteet toimivat (öt-koulutushan on aika ohutta Pelastus-
opistolla). 

Esittelyssä olleiden kerääjälaitteiden toimintaa käytännössä en ollut näh-
nyt ennen. Tehokkuus yllätti positiivisesti

Harjoittelu ok. 

Hienoa päästä harjoittelemaan tuollaiseen varta vasten rakennettuun 
ympäristöön.

Hyvin toimii

Hyvä paikka ja hyvin havainnollistama.

Hyvät puitteet harjoitella.

Jos uusia systeemeitä tai keräysmuotoja niin tietoa niistä.

Kerran vuoteen öljynkeräysharjoitus. 

Kolmenvuoden välein. Sisältö on hyvä.

Kunhan alue tulee valmiiksi, niin oivallinen paikka harjoitella öt-hommia.

Käpistelyä lisää

Näimme demoja laitteiden toimivuudesta. Voisi olla myös ”keikkaluontei-
nen” harjoitus, jossa pääsisi toteuttamaan porukalla koko öljyntorjunnan 
alusta loppuun.
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Oli mukava nähdä keräimiä oikeasti toiminnassa, öljyntorjuntaa melko 
hankala harjoitella muualla, jos ei oikeasti nää öljyn käyttäytymistä

Onnistunut kokonaisuus voisi käyttää muutaman vuoden välein kertauk-
sena, olisi parempi kuin kuivaharjoittelu 😊
Paikka keskeneräinen

Perusasioiden harjoittelua säännöllisesti

Päivän harjoitus oli hyvä eikä olisi pahitteeksi samankaltainen harjoitus 
vuosittain.

Pääsi oikeesti kokeilemaan öljyn keräystä uusilla laitteilla livenä.

Rastilla esitellyt kerääjät voisi treenata vuosittain, nämä varmaan sellaisia 
laitteita, jotka herkästi tulee käyttöön vahingon sattuessa ja jokaisen pitäi-
si hallita käyttö.

Rastilla pääsi järkevästi näkemään käytännössä, kuinka öt-keräyskalusto 
toimii

Voisi joskus tehdä ”keikka”-luontoisia harjoituksia altaalla.

Vapaa palaute rastista 3

Ei valittamista

Esitys olisi voinut olla vähän ytimekkäämpi.

Hyvin kattava kokonaisuus.

Hyvä havainnollistaminen.

Hyvä ja tiivis sisältö, käytännön tekeminen hyvää oppia.

Hyvä ruoka parempi mieli

Hyvä setti.

Hyvää havainnollistavaa harjoittelua. 

Kiitos 👍
Oli hyvä nähdä keräyslaitteiden toimivuus oikean öljyn kanssa, seuraavas-
sa harjoituksessa voi harjoitella “isommin”.

Oli hyvä nähdä miten kyseiset öt-keräyslaitteet keräsivät öljyä.

Olisi hyvä, että nämä koulutukset löytyisi teoriamuodossa esim. työpaikan 
tietokoneelta, josta voi halutessaan kerrata asioita.

👍

👍

👍
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VAPAAEHTOISET KEHITTÄMÄSSÄ 
RANTAKERÄYKSEN 
HARJOITTELUPUITTEITA 
ÖLJYNTORJUNTA-ALTAALLA

Manu Kettunen 2021

Öljyvahingoissa viranomaisten apuna toimivat vapaaehtoisista koostuvat öljyntorjunta-
joukot on perustanut ensimmäisenä maailmassa WWF Suomi vuonna 2003. Nykyään 
vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu noin 9 000 jäsentä. Öljyntorjuntajoukot 
ovat osa vapaaehtoista pelastuspalvelua, Vapepaa. (WWF 2019; Rautio-Runeberg 2021.) 
Öljyntorjunnan tutkimus- ja harjoitteluympäristön on tarkoitus tarjota myös vapaaehtois-
toimijoille heidän tarpeisiinsa sopivat ja turvalliset harjoitteluolosuhteet.

WWF Suomen vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen ryhmänjohtajat ja vapaaehtois-
kouluttajat saapuivat 19.5.2021 tutustumaan Xamkin vielä rakenteilla olevaan öljyntor-
junnan tutkimus- ja harjoitteluympäristöön. WWF:n öljyntorjuntajoukkojen kouluttajia 
oli matkassa yhdeksän heidän koordinaattorinsa, suojeluasiantuntija Teemu Niinimäen 
lisäksi. Öljyntorjuntajoukkojen ensimmäisen harjoituksen pääasiallisena tarkoituksena oli 
tutustua piakkoin valmistuvaan harjoitusympäristöön, nähdä sen potentiaali sekä arvioida, 
millaisia asioita vapaaehtoiset voisivat alueella tulevaisuudessa tarvita. Teemu Niinimäki 
WWF Suomen edustajana hankkeen ohjausryhmässä oli tuonut harjoitustarpeita esille jo 
suunnitteluvaiheessa, ja nyt käytännön kokeilun yhteydessä kartoitettiin seuraavat askeleet. 

Öljyntorjuntaympäristön ja samalla Xamkin henkilökunnan toimenkuva harjoituspäivän 
aikana oli pääasiassa turvallisuuden varmistaminen, kaluston ja välineiden kanssa avusta-
minen sekä harjoitusten seuraamisen ohella palauteen ja kehitysehdotusten kuunteleminen. 
Altaan henkilökunta ei puuttunut harjoitussisältöön vaan pyrki luomaan mahdollisimman 
toimivan ympäristön harjoittelulle. Aikaisemmin keväällä Teemu Niinimäki kävi antamassa 
vinkkejä puitteiden rakentamiseksi. Päivän harjoitussisältö oli öljyntorjuntajoukkojen oman 
toimintamallin mukainen. 

HARJOITUKSEN ETENEMINEN

Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ovat harjaantuneet erityisesti avustamaan viranomaisia 
öljyyntyneiden rantojen puhdistuksessa. Siten harjoituskin keskittyi rannalla hyödynnet-
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tävien öljynkeräys- ja rantapuhdistusmenetelmien käyttöön. Tätä tarkoitusta varten har-
joitusalueella on oma, 12 neliön matalareunainen allas. Altaaseen rakennettiin rantaviivaa 
jäljittelevä alue, johon tuotiin hiekkaa ja suuria kiviä (kuva 1). Harjoitusaltaaseen laskettiin 
noin 500 litraa vettä, josta muodostui noin viiden senttimetrin vesikerros, ja sekaan lasket-
tiin 50 litraa hydrauliikkaöljyä. Altaan pienen koon vuoksi ja siellä turvallisen toimimisen 
varmistamiseksi ryhmä jakaantui kolmeen osaan kolmen hengen puhdistusryhmiksi. Ryh-
mät harjoittelivat keräystoimintaa vuorollaan siten, että yksi ryhmistä toimi aina keräävän 
ryhmän huoltojoukkoina, niin sanottuina puhtaina henkilöinä. 

Kuva 1. WWF:n öljyntorjuntajoukot valmiina tositoimiin (kuva: Justiina Halonen 2021).

Vapaaehtoisten toimintamallissa yleisimpiä keräysmenetelmiä ovat manuaalinen keräys 
lapioilla ja äyskäreillä sekä öljyn imeyttäminen. Näiden menetelmien lisäksi ryhmänjoh-
tajat pääsivät kokeilemaan konevoimaa: öljyn keräämisessä kivien välistä käytettiin Rock 
Cleaner -keräintä. Keräystyön edetessä ja öljymäärän vähentyessä öljyä nuotattiin kokoon 
imeytyspitkolla (kuva 2), jolloin öljykerrosta saatiin paksummaksi ja taas mekaaniselle ke-
räämiselle otollisemmaksi. Öljynkeräystyö on fyysisesti raskasta työasentojen mutta etenkin 
hengityssuojaimen ja muiden suojavarusteiden vuoksi, ja siitä syystä harjoituksen aikana 
vuoroja vaihdettiin tiheään tahtiin. Harjoituksessa käytetyistä öljyistä, välineistä, kalustos-
ta, imeytystuotteista sekä harjoitusten kulusta on yhteenvetona Harjoituskortti 3 (liite 1). 
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Kuva 2. Rantavettä imeytyspitkon avulla nuottaamalla saatiin öljykalvoa paksummaksi 
niin että öljyä voitiin lapioida pienillä kauhoilla suoraan ämpäreihin (kuvat: Justiina 
Halonen 2021).

Kuva 3. Öljyn imeytykseen käytetty imeytysliina toimi erittäin hyvin myös moneen 
kertaan kuivattuna ja uudelleen imeytettäessä (kuvat: Justiina Halonen 2021).

Imeytysliinat ja -tyynyt osoittautuivat tehokkaiksi öljyn keräämiseen (kuva 3), mutta kankei-
den suojakäsineiden vuoksi niiden käsittely ja etenkin öljyn puristaminen imeytystuotteesta 
keräysastiaan osoittautui vaikeaksi (Myrén 2021). Altaalle hankittiin myöhemmin säädettävä 
mankeli, jolla imeytystuotteista voidaan puristaa öljyä pois jätemäärän pienentämiseksi ja 
imeytystuotteiden hankintatarpeen vähentämiseksi. 
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OPPIA HARJOITUKSESTA

Koska harjoitussessio ranta-altaassa oli lajissaan ensimmäinen, päivän aikana huomattiin 
paljonkin kehitettävää. Erityisesti keräystyössä syntyneiden öljyisten jätteiden optimaalisem-
paan lajitteluun tulee kiinnittää huomiota, ettei kerätä nestettä ja kiinteää jätettä samoihin 
astioihin tai suursäkkeihin. Jätteiden lajittelua myös öljyisyyden mukaan olisi hyvä tehostaa. 

Kuva 4. Pukeutumistilat olivat vielä jokseenkin vaatimattomat WWF Suomen 
öljyntorjuntajoukkojen ensimmäisen vierailun aikana (kuva: Manu Kettunen 2021).

Harjoitusta varten aluetta oli suojattu rannasuojamatolla turhan säästeliäästi vain työsken-
telytasanteen alueelta. Koska työskentelytasanteelle johtivat vain yhdet portaat, niihin ei 
ollut mahdollista erottaa puhtaan ja likaisen liikenteen kulkukaistaa (ks. SÖKÖSuomen-
lahti-manuaalin vihko 9C). Erityisesti portaan kaide öljyyntyi, mikä teki sen liukkaaksi 
mutta johti myös öljyn kulkeutumiseen hanskoissa eteenpäin. Seuraavissa harjoituksissa 
tuleekin kiinnittää huomiota likaisten ja puhtaiden kulkureittien selkeämpään erotteluun 
ja merkitsemiseen. Tästä saatiin kimmoke hankkia myös toiset portaat, jotka sijoitetaan 
tasanteen karkeapuhdistuksen pesualtaalta suoraan viimeistelypuhdistukseen käytettävälle 
pesu- ja valuma-altaalle (ks. artikkeli Ympäristöturvallinen toiminta öljyntorjunta-altaalla ja 
siinä kuva 1). Näin tulevaisuudessa vältytään puhtaan ja likaisen puolen liikenteen risteä-
miseltä. Pukeutumis-, peseytymis- ja taukotiloihin sekä saniteettitiloihin on panostettava 
myös. Henkilöstöhuollon tilat WWF Suomen öljyntorjuntajoukkojen ensimmäisen vierailun 
aikana olivat puutteelliset (kuva 4).
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PALAUTE JA YHTEENVETO

Harjoituksen loppukeskusteluissa saatu palaute oli pääasiassa positiivista, ja allasympäristöä 
pidettiin toimivana. Harjoitukseen osallistujat näkivät hyväksi sen, että käyttöön on viimein 
saatu harjoitusympäristö, jossa voidaan turvallisesti rakentaa realistisia harjoitusskenaarioita 
todellisuutta vastaavissa olosuhteissa oikealla öljyllä. Positiivisena nähtiin, että harjoituksissa 
voidaan käsitellä kattavasti koko torjuntatehtävän kokonaisuutta sekä erilaisia keräys- ja 
puhdistusmenetelmiä. Oikean öljyn vuoksi välineiden ja torjujienkin puhdistautuminen 
tulee nyt kiinteämmäksi osaksi harjoittelua. 

Harjoituspuitteista ranta-alueella harjoittelevilta saatiin palautetta, että altaassa maapinta-ala 
saisi olla paljon suurempi vesipinta-alaan nähden. Maa-alaa lisäämällä ja perustamalla 
maa-alue altaan pitkälle sivulle altaaseen mahtuisi enemmän puhdistajia kerrallaan. Lisäksi 
toivottiin ranta-alueelle enemmän erilaisia maalajeja, muun muassa kalliopintaa, isompia 
kiviä ja kaislikkoa. Yhtenäisen kivi- tai kalliopinnan avulla arvioitiin olevan helpompaa 
harjoitella Rock Cleanerin käyttöä; tässä harjoitusasetelmassa kivet eivät tahtoneet pysyä 
paikoillaan niitä puhdistettaessa. Palautteessa toivottiin myös öljyntorjuntaharjoittelua 
erilaisilla öljylaaduilla.

Osallistujille annettiin vielä sen verran kotiläksyjä, että palautetta toivottiin kirjallisena, 
kunhan osallistujat ovat rauhassa pureskelleet ja analysoineet käyntiään öljyntorjunta-al-
taalla. Niinimäen kokoama kirjallinen palaute oli samansisältöistä kuin harjoitusten jälkeen 
pidetyssä loppuyhteenvedossa. Kirjallisessa palautteessa korostuivat alueella liikkumisen 
turvallisuus sekä henkilöstöhuoltoon liittyvät tilat ja toiminnot. Arvokkaana kommenttina 
nostettiin esille, että allasalueen korkeuserojen vuoksi portaita ja askelmia tarvitaan lisää. 
Pääaltaan työskentelytasanteella sijaitsevien rantatorjunnan harjoitusaltaan ja pesualtaan 
päälle nousemiseksi tarvitaan lisäaskelmia (nousua esimerkiksi 0,4 ja 0,5 metriä). Korkeus-
erot korostuvat varsinkin täysissä suojavarusteissa (suojalasit, naamarit, huput) liikuttaessa, 
kun näkyvyys ja etäisyyksien havainnointikyky (stereonäkö) eivät ole parhaat mahdolliset. 
Lisäksi ehdotettiin rannansuojamattoa portaisiin sekä liukuesteteippiä kulkureiteille ja 
altaiden metallireunoille. (Niinimäki 2021.)

Sosiaalitilojen ja muiden fasiliteettien puute sai ansaittua kritiikkiä. Vähintä, mitä toivottiin, 
oli suoja pukeutumiseen ja eväiden syömiseen edes sateelta (Niinimäki 2021). Pukeutumis-, 
peseytymis- ja taukotilojen tarve oli tiedostettu jo aiemmin ja nyt palautteen vauhdittamana 
asiaa lähdettiin korjaamaan. 

Esitetyt kehittämisehdotukset toimivat pohjana seuraavan, elokuussa järjestettävän vapaa-
ehtoisten öljyntorjuntajoukkojen harjoituksen suunnitellulle. Iso osa opeista vei myös koko 
öljyntorjuntaympäristön toimivuutta eteenpäin. 
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LIITE 1

Harjoituskortti 3

Harjoitus Harjoituspilotti 3 Öljyntorjunta rantaolosuhteissa

Paikka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun öljyntorjunnan tutkimus- 
ja testausympäristö, Sunilantie 10

Aika 19.5.2021

Osallistujat
Xamk/Antero Myrén, Manu Kettunen
WWF Suomi/Teemu Niinimäki ja WWF Suomen Vapaaehtoisten 
öljyntorjuntajoukkojen kouluttajia 9 henkilöä

Harjoituksessa käytetty kalusto
Testiallas 12 m2 (rantaharjoitteluun)
Öljyn imeytystuotteita: imeytysliina, imeytyspitko, rannansuoja-
matto
Rock Cleaner
Harjoja
Lapioita
Ämpäreitä
Öljyjätteen keräyssäkit

Pilotinaikaiset testiolosuhteet 
Sää aurinkoinen ja puolipilvinen, lämpötila +17°C
Ranta-alueiden öljyntorjuntademonstraatio suoritettiin 12 m2:n ky-
seiseen tarkoitukseen rakennetussa altaassa, jossa n. 5 cm (500 l) 
vettä, 3 m2 rakennettua rantaa; kivikkoa, hiekkaa ja rantakasvilli-
suutta.
Altaaseen laitettiin kerättäväksi noin 50 litraa hydrauliikkaöljyä.

Harjoitusohjelma ja harjoituksen kulku
Öljyntorjunta-alueen esittely
Alueen ympäristöturvallisuus
Testialueella toimivien henkilöiden suojavarustus ja turvallisuusasiat
Turvallisen ja ympäristöä suojaavan kulkureitin rakentaminen tor-
junta-alueen ja puhdistautumispaikan välille
Erilaisten imeytystuotteiden läpikäynti ja toimivuuden testausta 
(kuivaus ja uusiokäyttö)
Harjojen toimivuus muuttuvajakeisessa maa-aineksessa
Rock Cleanerin käyttöä paksummalla kalvolla sekä kivien välissä
Imeytyspitkon käyttö nuottaamisessa ja öljykalvon kasvattaminen 
keräyksen helpottamiseksi keräimelle ja lapioimiselle
Kaluston puhdistaminen käytön jälkeen
Likaantuneiden varusteiden ja jätteiden oikeaoppinen lajittelu
Todettiin saaduksi noin 95 % öljystä talteen eri muodoissa ja loppu 
jäi öljyvesiemulsioksi ja imeytyneeksi hiekkaan
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ÖLJYNTORJUNNAN LAITE-
TESTAUSTA JA TUOTEKEHITYSTÄ 
YRITYSYHTEISTYÖSSÄ

Manu Kettunen 2021

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö sai vieraita myös yksityiseltä sektorilta ke-
hittämishankeen aikana. Ensimmäiset yritysvieraat suorittivat laite- ja imeytystuotetestejä 
kesäkuussa ja syyskuussa 2021. Yhteydenottoja on ollut enemmänkin, mutta vallitseva 
koronatilanne siirsi käytännön toimia tulevaisuuteen. Kiinnostusta vielä keskeneräistäkin 
öljyntorjuntaympäristöä kohtaan lisännee se, että lähimmät vastaavat öljyntorjuntaan keskit-
tyvät harjoituskeskukset sijaitsevat Norjassa ja Ranskassa. Norjassa 100 kilometriä Oslosta 
etelään Hortenissa sijaitsee 200 neliömetrin Kystverketin harjoitteluallas aaltokoneineen, 
joka tarjoaa koti- ja ulkomaisille laitetoimittajille sekä tutkimuslaitoksille mahdollisuuden 
öljyntorjuntakalustojen testaamiseen (Norwegian Coastal Administration 2021). Ranskan 
Brestissä sijaitsee Cedren tutkimuskeskus 2,5 hehtaarin harjoittelualueineen, jossa koulu-
tetaan vuosittain yli 1 300 ihmistä ympäri maailmaa vesistöjen saastumisen ehkäisyyn. 
Harjoittelijat tulevat Ranskan ja ulkomaan viranomaisista, paikallisviranomaisista ja yk-
sityisistä yrityksistä. (Cedre 2021.)

Kuva 1. Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristön pääallas soveltuu 
täysmittakaavan laitetestaukseen (kuva: Manu Kettunen 2021).
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Tässä artikkelissa kuvataan kaksi hankeaikana toteutettua testaus- ja tutkimuspalvelun 
pilottia. Ensimmäinen pilotti koski öljyn mekaanista keräystä ja toinen imeytysmateriaaleja.

ALTAASEEN ÖLJYNTORJUNTA-ALUS

Suomalainen ympäristöteknologiaan erikoistunut yritys Clewat Oy Kokkolasta kehittää ja 
valmistaa monikäyttöisiä vesistöjen puhdistusaluksia. Yksi yrityksen päämääristä on kehittää 
myös tehokkaampia öljynkeräysmenetelmiä muiden ympäristöä suojelevien ratkaisujen, 
kuten muovin ja haittakasvien vesistöistä keräämisen ohella. (Clewat Oy 2021.)

Clewat Oy saapui runsaan moniosaajajoukkonsa kanssa Kotkaan öljyntorjunta-altaalle 
kahdeksi päiväksi 1.–2.6.2021 testaamaan öljyntorjuntakalustoaan. Mukanaan he toivat 
öljyntorjuntaan kehittämänsä kahdeksanmetrisen Cleansweep-vesistönpuhdistusaluksen 
(kuvat 1 ja 2).

Kuva 2. Öljyntorjunta-alusta valmistellaan altaaseen laskua varten (kuvat: Manu 
Kettunen ja Antero Myrén 2021).

Yrityksen avainhenkilöt olivat jo aikaisemmin keväällä käyneet katsastamassa testauspuit-
teita sen varmistamiseksi, että heidän kalustoaan on yleensäkin mahdollista käyttää altaalla. 
Ennakkoon sovitun mukaisesti heille tarjottiin allasympäristö testaukseen sekä käyttöön 
altaalla olevaa kalustoa ja tarvikkeita mukaan lukien öljyä, puomeja ja imeytystuotteita, 
ettei heidän tarvinnut kaikkea kuljettaa mukanaan. 

Tärkeintä oli tarjota osallistujien ja ympäristön kannalta turvalliset testausolosuhteet. 
Yrityksen testausohjelma ja aikataulut olivat heidän omiaan. Allasalueen henkilökunnan 
rooli oli auttaa testausten läpiviemisessä ja muokata tarvittaessa olosuhteita testaustarpeisiin. 
Yritys hoiti omilla kuvauslaitteillaan testipäivien dokumentoinnin. Öljyntorjunta-aluksen 
toimintaa lintuperspektiivistä kuvattiin altaan kalustoon kuuluvalla dronella. Kertyneet 
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kuvausmateriaalit (kuvat ja videot) jaettiin myös asiakkaalle. Yrityksen johtohenkilöt lai-
nasivat altaan toimistovaunua palaverointiin ja kirjallisiin töihin. 

Testauksen tavoitteena oli kokeilla meriliikenteen dieselöljyn keräystä Cleansweep-aluksella. 
Clewat Oy oli jo pitkään etsinyt sopivaa paikkaa, missä he voisivat testata kalustoaan öljyn-
torjuntaan oikeilla öljyillä. Tähän mennessä lähin ja suunnilleen vastaava ympäristö sijaitsee 
Norjassa, joten Kotkan öljyntorjuntaan keskittyvä allasympäristö oli heidän tarpeisiinsa 
ehdottoman tarpeellinen. Yritys toteaakin palautteessaan: ”käytännössä aluksen kehitystyötä 
ei voi tehdä, jos Kotkan altaan tapaista aluetta ei ole” (Myllykoski 2021; Vaulio 2021).

Kuva 3. Clewat Oy:n Cleansweep-alus öljyntorjuntatoimissa isossa harjoitusaltaassa 
(kuvat: Justiina Halonen ja Manu Kettunen 2021).

Palautteen mukaan yritys pääsi testauksissa tavoitteisiinsa ja alueen todettiin soveltuvan 
heidän kalustolleen. Yhteistyö henkilökunnan kanssa testausten aikana koettiin toimivaksi. 
Kehitys- ja yhteistyötä pidettiin myös jatkoa ajatellen tärkeänä, sillä muuttuvat öljytuotteet 
haastavat toimintakenttää. Clewat Oy:n näkemys on, että toimiva öljyntorjunta tarvitsee 
Kotkan altaan tapaista aluetta. Kehitysehdotuksena nostettiin esille keräämättä jääneen 
öljyn poistossa mekaanisen keräyksen osuuden kasvattaminen, ettei imeytystuotteita kuluisi 
niin paljon. (Myllykoski 2021; Vaulio 2021.) Testijakson loppusiivousten kustannuksiin 
voitaneen tulevaisuudessa ratkaisevasti vaikuttaa yhteistyössä paremmalla suunnittelulla 
sekä väljemmillä aikatauluilla.

LUONNONMATERIAALISEN  
IMEYTYSTUOTTEEN TESTAUS

Vierailu- ja testauspäivä keskisuomalaisen Woimet Oy:n kanssa sovittiin nopealla aika-
taululla. Woimet Oy on suomalainen innovaatioyritys, joka kehittää ja valmistaa tuotteita 
luonnonmateriaaleista (Woimet 2020). Oman öljynimeytystuotteen kehittänyt yritys saa-
pui altaalle kahden asiantuntijan ja omien imeytysmateriaalien kanssa 22.9.2021. Altaan 
henkilökunnasta oli poikkeuksellisesti fyysisesti paikalla vain yksi edustaja, ja toinen asian-
tuntijoista osallistui osan aikaa päivän ohjelmaan videoyhteyden välityksellä. 
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Woimet Oy:n tavoitteena oli testata heidän luonnonmateriaaleista kehittämänsä imeytys-
materiaalin toimivuutta öljyn tai öljyjen kanssa isommassa mittakaavassa ja siihen tarkoi-
tetussa ympäristössä. Kehitystyön loppuvaiheessa olevaa tuotetta oli testattu aikaisemmin 
ainoastaan pienimuotoisesti laboratorio-olosuhteissa. Itse imeytysaineen koostumus on vielä 
kehitteillä ja salainen. Kuten muidenkin yritysten kanssa öljyntorjunnan tutkimusaltaan 
rooli testauspäivän aikana oli tarjota testaukseen mahdollisimman realistiset käyttöolosuh-
teet oikeilla öljyillä ja huolehtia siitä, että kaikki sujuu ympäristöturvallisesti sekä asiakkaan 
toiveiden mukaan. Altaan kalustoon kuuluva vaaka oli myös suurena apuna testien suorit-
tamisessa. Vastavuoroisesti toivoimme hankeaikana altaalla kävijöiltä rakentavaa palautetta 
kehittääksemme toimintaa ja parantaaksemme olosuhteita. 

Kuva 4. Kehitysvaiheessa oleva imeytyspitko ja luonnonmateriaalinen imeytysrouhe 
testattavana (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Testipäivän aikana Woimet Oy:n kehittämää imeytysmateriaalia testattiin sekä irrallisena 
että neljässä eri imeytyspitkovariaatiossa (kuvat 4 ja 5). Yrityksellä oli mukanaan myös 
markkinoilla saatavilla olevia, synteettisistä materiaaleista valmistettuja öljyntorjuntatuot-
teita vertailua varten. 

Testeissä käytettävät öljyt olivat kevyt polttoöljy, meriliikenteen dieselöljy MDO (marine 
diesel oil) ja hydrauliikkaöljy S68. Testissä tutkittavia ja mitattavia asioita olivat muun 
muassa imetyskapasiteetti, absorbointinopeus, absorboidun veden määrä, tuotteen öljyn-
pidätyskyky imeytyksen jälkeen sekä nuotattavuus (Keinänen 2021).
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Kuva 5. Testeissä tutkittiin tilavuudeltaan erikokoisten imeytystuotteiden kykyä imeä 
kevyttä polttoöljyä (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Testien tulokset ja muut dokumentit jäivät asiakkaan käyttöön hyödynnettäviksi tuotteiden 
jatkokehityksessä. Asiakkaalta saadun palautteen mukaan testien tulokset olivat odotetun 
kaltaisia ja vahvistivat oletukset tuotteen potentiaalista.

Woimet Oy:ltä (Keinänen 2021) saadusta palautteesta päätellen osallistujat olivat tyytyväisiä 
testipäivän antiin:

”Testaus sujui loistavasti meidän puoleltamme. Testipaikan ympäristö soveltui haettuihin 
konkreettisiin käyttökokeisiin mitä parhaimmin ja kaikki tarvittavat laitteet, tilat ja 
varusteet olivat helposti saatavilla. Testauksen turvallisuus sekä ympäristönäkökulmat 
oli otettu erinomaisesti huomioon, eikä asiakkaan näkökulmasta ollut mitään huolta 
järjestelyistä. Asiakkaan näkökulmasta tällaisen laitoksen käyttömahdollisuus ja tuki 
henkilöstöltä on korvaamaton apu uusien tuotteiden kehittämisessä öljyntorjuntaan. 
Uskon myös, että vastaavaa tarvetta on paljon koulutuspuolella ja laitoksen [testaus- ja 
harjoitusalueen] avulla valmiutta öljyvahinkojen torjuntaan Suomen lähivesistöillä 
voidaan merkittävästi parantaa.”
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YHTEENVETO

Kuvatut laite- ja tuotetestaukset sisältyivät hankkeen tavoitteisiin arvioida ympäristön 
käytettävyyttä testaus- ja tutkimuspalvelua pilotoimalla. Kokemukset osoittivat, että öl-
jyntorjunta-allas ympäristönä soveltuu hyvin myös öljyntorjuntatekniikan tutkimukseen 
ja kehittämiseen sekä tuotekehityksen kanssa painiville yrityksille muun muassa eri kehi-
tysvaiheissa olevien tuotteiden testausalueeksi.

Testauspilottien perusteella on odotettavissa myös jatkoa. Esimerkiksi Woimet Oy on 
testauspäivän jälkeen ollut yhteydessä ja toivoi yhteistyön jatkuvan erilaisten testausten 
merkeissä myös tulevaisuudessa. Suunnitelmissa on testata mankeloinnin soveltuvuutta 
heidän luonnonmateriaaliseen imeytystuotteeseensa. Samalla heillä oli ideoita yhteistyöstä 
muiden imeytystuotteita tarjoavien yritysten kanssa.

Jatkossa yrityksiä on mahdollista houkutella yhä monipuolistuvilla puitteilla ja kalustova-
likoimalla. Pääaltaaseen on tulossa muun muassa laivan kylkeä simuloiva rakenne. Uuden 
kehityshankkeen ansiosta alueelle saadaan myös maaöljyvahinkoihin varautumiseen tar-
koitettu, kaadolla varustettu betonikouru simuloimaan luonnon ojaa ja virtaavaa vettä. 

Myös vedenalaista dokumentointia voisi markkinoida eri alojen toimijoille laajemmin. 
Öljyntorjunta-altaalla tapahtuvia toimintoja kannattaakin kehittää muun muassa doku-
mentoinnin osalta. Tarvetta olisi esimerkiksi harjoitusten ja testaussessioiden jatkuvalle 
videokuvaukselle, videoiden editoinnille tai vaihtoehtoisesti ulkopuoliselle osaajalle aina 
tarpeen mukaan. Myös henkilöstön vähyys osoitti tässä pilotissa riskinsä. Alueelle tulee saada 
lisää öljyntorjuntataitoista henkilökuntaa, jotta esimerkiksi sairaustapauksissa harjoitteita 
ei jouduta perumaan vaan tekijöitä riittää tuuraamaan toisiaan turvallisen työskentelyn 
edellyttämällä tavalla.

Yhteenvetona todettakoon, että tarve ympäristölle, jossa laitteita ja tuotteita voidaan testata 
mahdollisimman todenmukaisessa käyttöympäristössä, vahvistui entisestään. Ilman laite- ja 
tuotekehitystä tukevaa täysmittakaavan testausta on kehitystyötä hankalaa viedä eteenpäin. 
Uusien innovaatioiden vientiä markkinoille helpottanevat huomattavasti tutkimus- ja testa-
ustulokset, joiden avulla voidaan saada tukevampaa jalansijaa kovassa markkinatilanteessa.
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BALEX DELTA -HARJOITUS TOI 
VAPAAEHTOISET UUDELLEEN 
ÖLJYNTORJUNTA-ALTAALLE 

Manu Kettunen & Justiina Halonen 2021

WWF Suomi osallistui toistamiseen Xamkin öljyntorjunnan testaus- ja harjoitteluympäris-
tön kehittämiseen, kun WWF:n öljyntorjuntajoukkojen 30 vapaaehtoista kolmen ryhmän-
johtajan johdolla osallistuivat ranta-alueen pilotoinnin toiseen vaiheeseen 24.–25.8.2021. 
Kaksipäiväinen öljyntorjuntaharjoitus rantaolosuhteissa järjestettiin osana kansainvälistä 
ympäristövahinkoihin varautuvaa Balex-harjoituskokonaisuutta, joka järjestetään vuosit-
tain eri Itämeren rantavaltioissa Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksen 
(HELCOM) mukaisesti. Tänä vuonna Suomessa järjestettyä Balex Delta 2021 -harjoitusta 
johti Rajavartiolaitos. (Rajavartiolaitos 2021.) WWF:n öljyntorjuntajoukot osallistuvat 
harjoitukseen Kymenlaakson pelastuslaitoksen alaisuudessa, ja pelastuslaitos oli osoittanut 
heidän yhdeksi harjoituspaikakseen öljyntorjunta-altaan. Tässä artikkelissa kuvataan Balex 
Delta 2021 -harjoituksen öljyntorjunta-altaalle sijoittunut toiminta.

Kuva 1. Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot Xamkin öljyntorjunnan testaus- ja 
harjoitusalueella (kuva: Justiina Halonen 2021).
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USEITA HARJOITUSRASTEJA

Kaksipäiväisessä Balex Delta 2021 -harjoituksessa vapaaehtoiset osallistuivat öljyyntyneiden 
rantojen tiedusteluun saaristossa, rantakeräysharjoitukseen altaalla ja öljyyntyneiden eläinten 
hoitopisteen toimintaan. Vapaaehtoisten joukko oli jaettu näiden rastien välille siten, että 
osallistujat saivat keskittyä yhteen harjoitusteemaan vuorollaan. Öljyntorjunnan testaus- ja 
harjoitteluympäristössä öljyntorjuntaharjoittelun rinnalle oli järjestetty muuta ohjelmaa, 
kuten ensiapukoulutusta, jotta kaikki aika saatiin tehokkaasti hyödynnettyä. Samalla pai-
kalla olleet Suomen Punaisen Ristin Kotkan ja Turun osastot toimivat harjoituksen ajan 
testausympäristön ensiapuryhmänä. Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusalueella toimiva 
päiväkohtainen 15 hengen ryhmä jaettiin näiden kahden rastin kesken allastoimintoihin 
ja ensiapukoulutukseen.

Kuva 2. Vapaaehtoiset suojavarusteissa (kuvat: Justiina Halonen 2021).

KAHDESSA OSASSA VUOROTELLEN

Puhdistusryhmien ja keräystoiminnan johtamisesta vastanneet ryhmänjohtajat olivat käy-
neet tutustumassa harjoitusalueeseen jo toukokuussa (ks. artikkeli Vapaaehtoiset kehittä-
mässä rantakeräyksen harjoittelupuitteita öljyntorjunta-altaalla aiemmin tässä julkaisussa). 
Öljyntorjunnan harjoitteluvuorossa ollut ryhmä organisoitui jakautumalla ”likaisiin” ja 
”puhtaisiin” henkilöihin. Puhtaat henkilöt avustavat likaisella alueella toimivia, jotka tekevät 
varsinaista öljynkeräystä. Puhtaat henkilöt auttavat keräystyötä tekeviä suojavarusteisiin pu-
keutumisessa ja riisuutumisessa. Heidän tehtäviinsä kuuluvat lisäksi muun muassa kerätyn 
jätteen siirrot, jottei likaisten henkilöiden tarvitse poistua öljyyntyneeltä alueelta kesken 
työrupeaman. Yhdessä puhdistusryhmässä on ryhmänjohtajan lisäksi vähintään kaksi 
puhdasta henkilöä. (Lehmuskoski 2013, 11.) Tässä harjoituksessa ryhmä jakaantui siten, 
että altaalla toimi samanaikaisesti kolmesta neljään kerääjää ja harjoitusryhmiä muodostui 
kahdeksan. Työtä tehtiin noin puoli tuntia kerrallaan, ja sitten rooleja vaihdettiin. 
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Kuva 3. Suojavarusteisiin pukeuduttiin yhdessä ja harjoitusalueelle siirryttiin suojattua 
kulkureittiä pitkin (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Kuva 4. Ryhmänjohtaja ja puhtaat henkilöt tukevat, kun likaiset henkilöt suorittavat 
rannanpuhdistusta (kuvat: Justiina Halonen & Manu Kettunen 2021).

Kuva 5. Likaiselta alueelta poistutaan vain puhdistautumispisteen kautta. 
Keräysrupeaman jälkeen on vuorossa ensin karkea puhdistautuminen, varusteiden 
riisuminen, hienopuhdistus, huolto ja pakkaaminen varastoitavaksi taas seuraavaa 
koitosta varten (kuvat: Manu Kettunen 2021).
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Harjoittelupäivä ja keräystoiminta etenivät WWF:n oman harjoitusohjelman mukaisesti. 
Harjoituksessa käsiteltiin suojautumista, keräystyömaan perustamista ja kulkureittien raken-
tamista (kuva 3), keräystyössä hyödynnettäviä menetelmiä (kuva 4) sekä puhdistautumista 
ja varusteiden riisumista (kuva 5) puhdistautumispisteellä. 

Harjoitusympäristönä toimi 12 neliömetrin rantakeräysallas (kuva 6). Altaaseen oli ra-
kennettu kolmea eri rantatyyppiä simuloivaa kallio-, kivikko- ja hiekkarantaa, jotka olivat 
likaantuneet meriliikenteen dieselöljystä (MDO, marine diesel oil). Ranta-alueen koko 
oli tässä toisessa pilottivaiheessa kahdeksan neliötä ja vesisyvyys noin kahdeksan senttiä. 

Kuva 6. Rantapuhdistusalue rakentui erilaisista rantamateriaaleista (kuva: Justiina 
Halonen 2021).

Vapaaehtoiset pukeutuivat suoja-asuihin puhtaalla alueella, josta he siirtyivät määrättyä, 
suojattua reittiä pitkin keräystyömaalle. Rantapuhdistusta tehtiin 3–4 henkilön ryhmissä 
30–45 minuuttia kerrallaan. Keräystyö täysissä suojavarusteissa on fyysisesti raskasta. Yh-
täjaksoinen työskentelyaika riippuu myös työympäristön vaativuudesta. (Myrén 2021, 18.) 
Öljyyntyneen ranta-alueen puhdistamiseen on useita menetelmiä, joista tässä harjoituksessa 
hyödynnettiin manuaalista keräystä harjoilla, kauhoilla ja imeyttämällä.

HARJOITUKSEN ÖLJYNKÄYTTÖ JA JÄTTEENTUOTTO

Harjoituksessa rannalta ja rantavedestä kerättävä öljy oli Suomenlahdella yleisesti laiva-
polttoaineena käytettävää meriliikenteen dieselöljyä (MDO). MDO:ta käytettiin kahden 
päivän aikana yhteensä noin 200 litraa (kuva 7), ja jokaiselle keräysryhmälle tuli kerättäväksi 
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noin 50 litraa öljyä. Ennen harjoitusta öljyn tarpeeksi oli laskettu 400 litraa, mutta koska 
osa kerätystä öljystä saatiinkin takaisin kiertoon ja uudelleen kerättäväksi, harjoituksissa 
säästettiin noin 200 litraa öljyä.

Jätettä syntyi koko kahden päivän aikana ja kahdeksan puhdistusryhmän työn tuloksena 
200 litraa öljy-vesiemulsiota, noin 50 kiloa (60 litraa) öljyllä kyllästytettyjä imeytystuotteita, 
noin 50 litraa öljyistä sekajätettä sekä öljyyntymätöntä sekajätettä noin 150 litraa. Öljyn 
imeytykseen imeytysliina toimi erittäin hyvin myös useampaan kertaan käytettynä: liinas-
ta puristettiin pois öljyä ja imeytettiin uutta. Imukyvyn hiipuessa imeytysliina laitettiin 
kiinteään öljyjätteeseen. Jätteen suhdetta alkuperäiseen öljymäärään on havainnollistettu 
kuvassa 7.

Kuva 7. WWF Suomen vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen rantakeräysharjoituksen 
(kahdeksan keräysryhmää) öljynkulutus ja siitä syntyneen öljyjätteen määrä jaettuna 
öljyiseen ja öljyyntymättömään jätteeseen.

SUOMEN PUNAINEN RISTI TUKEMASSA 
HARJOITUSTURVALLISUUTTA

WWF Suomen vapaaehtoisille oli öljyntorjunta-altaalla öljynkeräysharjoittelun lomaan 
järjestetty myös Suomen Punaisen Ristin koulutusrasti. Öljyntorjuntaharjoituksesta lepo-
vuorossa olevien vapaaehtoisten ohjelmassa oli vuorollaan osallistua Suomen Punaisen Ristin 
Kotkan ja Turun osastojen järjestämälle luennolle. Rastilla käsiteltiin ensiaputoimintaa 
öljyntorjuntatilanteissa ja öljyntorjuntatyön terveydellisiä riskejä. Rastin koulutuspaketti 
oli laadittu osana Oil Spill -hanketta (Hyvärinen 2021, 15).
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Kuva 8. Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutus- ja luentopiste Balex Delta 2021 
-harjoituksessa. Samalla SPR oli ensiapuvalmiudessa (kuvat: Justiina Halonen 2021).

PALAUTE HARJOITUKSESTA

Harjoituspilotista saatiin palautta WWF:n ryhmänjohtajilta (liite 2). Harjoitusalueen koet-
tiin kehittyneen toimivammaksi kahden eri harjoituksen välissä. Etenkin harjoitusaltaan 
sijainti ja ranta-alue olivat nyt toimivampia kuin kevään ensimmäisellä harjoituskerralla. 
Myös kulkureitit todettiin helppokulkuisemmiksi ja turvallisemmiksi, mutta rappusille 
kaivattiin edelleen parempaa liukkauden estoa. Osallistujat huomasivat, että osin alueelle 
oli jo saatu parannuksia, mutta edelleen toivottiin parannusta oheistoimintoihin, kuten 
vaatteiden vaihto- ja säilytystiloihin, saniteettitiloihin sekä alueelle opastaviin kyltteihin. 
Alueen asfaltointi ja painepesurin käyttö puhdistautumisessa sekä myös Xamkin palvelualtis 
henkilökunta saivat kiitosta. (Niinimäki 2021.)

Harjoittelualueen merkittävyyttä lisää mahdollisuus käyttää autenttisia vahinkoaineita. 
Näin ne osa-alueet, jotka kuivaharjoittelussa tai turvetta maaliaineena käytettäessä jäävät 
pimentoon, tulevat konkreettisesti esille. Näitä ovat muun muassa vaaraominaisuuksien 
huomiointi, öljyn tahraavuus ja leviäminen sekä suojavarusteiden käyttö. Harjoituksissa 
käytetty öljy oli tahraavuudeltaan helpoimmasta päästä. Tuleviin harjoituksiin esitettiinkin 
toive raskaan polttoöljyn kanssa harjoittelusta. (Niinimäki 2021.)

WWF Suomen suojeluasiantuntija Teemu Niinimäen (2021) mukaan ”kokonaisuudessaan 
testaus- ja harjoitusympäristö soveltuu WWF:n öljyntorjuntajoukkojen koulutuspaikaksi erit-
täin hyvin ja olemme valmiita jatkamaan hyvää yhteistyötä Xamkin kanssa. Koulutuspäivistä 
koituvien kustannusten tulee kuitenkin pysyä kohtuullisena, jotta WWF pystyy hyödyntämään 
allasta jatkossa.” Kustannuskysymys on huomioitu oleellisena myös hankkeen piirissä. 
Tavoite on, että allas pysyy saavutettavana myös vapaaehtoistoimijoille.
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BALEX TOI MYÖS KANSAINVÄLISIÄ VIERAITA

Delta Balex 2021 -harjoitus houkutteli öljyntorjunnan tutkimus- ja harjoitusympäristöön 
harjoitusten lomassa altaalla pistäytyviä kansainvälisiä vierailijoita. Eurooppalaisten öljyn-
torjunta-alan asiantuntijoiden oppaana ja isäntänä toimi harjoituksen pääorganisaattori 
Rajavartiolaitos. Ammattikorkeakoulun ja allasalueen puolesta vieraille hankkeen taustaa 
ja edistymistä sekä altaalla tapahtuvaa toimintaa esitteli merenkulun lehtori Antti Lanki 
(kuva 9).

Kuva 9. Vierailijoita saapui läheltä ja kauempaa (kuva: Manu Kettunen 2021).

Balex Delta -harjoituksen kutsuvieraille järjestettiin myös pieni öljynkeräysdemonstraa-
tio. Alumiiniseen harjoitusaltaaseen laskettiin öljyntorjuntapuomeilla rajatuille alueille 
samaa meriliikenteen dieseliä (MDO), jota WWF:n harjoituksessakin käytettiin (kuva 
10). Muutaman minuutin esittelyssä voimakoneisiin yhdistetyt harjakeräimet Multimax 
LAM 50 ja Minimax 25 eri keräinmoduuleilla saivat yleisön esittämään kiinnostuneena 
näkemyksiään aiheesta.
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Kuva 10. Etualalla yleisön toivomuksesta esittelyssä Minimax 25 -rumpukeräin työn 
touhussa. Taka-alalla Multimax LAM 50 -harjakeräin yhdistettynä öljyntorjuntapuomil-
la rajattuun alueeseen (kuva: Manu Kettunen 2021).

JOHTOPÄÄTÖKSET

Ranta-alueen öljyntorjuntaa pilotointiin kahdessa vaiheessa, keväällä ja syksyllä 2021 yhdessä 
WWF Suomen vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen kanssa. Nyt tässä artikkelissa kuvatun 
toisen harjoituspilotin jälkeen voidaan todeta, että alueesta on kehittynyt rantatoimintoja 
monipuolisesti ja turvallisesti demonstroiva ympäristö. Kaikkia kehittämiskohteita ei har-
joituskertojen välillä ehditty toteuttaa, mutta palaute otetaan huomioon tulevaisuudessa. 
Palautteen mukaan WWF on halukas jatkamaan tiivistä yhteistyötä vapaaehtoisten öljyn-
torjuntajoukkojen torjuntaharjoitusten muodossa ja antamaan kehitysideoita alueen ja sen 
toimintojen parantamiseksi.
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suus-edistaa-merellisiin-monialaonnettomuuksiin-ja-ymparistovahinkojen-torjuntaan-va-
rautumista-itamerella [viitattu 29.1.2022].
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https://raja.fi/-/kansainvalinen-balex-2021-harjoituskokonaisuus-edistaa-merellisiin-monialaonnettomuuksiin-ja-ymparistovahinkojen-torjuntaan-varautumista-itamerella
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LIITE 1

Harjoituskortti 4

Harjoitus Pilotti 4 Öljyntorjunta rantaolosuhteissa osana kansainvälistä Balex 
Delta 2021 -öljyntorjuntaharjoitusta

Paikka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun öljyntorjunnan tutkimus- 
ja testausympäristö

Aika 24.–25.8.2021

Osallistujat
Antero Myrén, Manu Kettunen, Xamk
WWF Suomen vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot: 30 osallistujaa, 3 
ryhmänjohtajaa. Harjoitus suoritettiin 3–4 henkilön ryhmissä.

Harjoituksessa käytetty kalusto
12 m2:n testiallas (rantaharjoitteluun)
öljyn imeytystuotteita: imeytysliina, imeytyspitko, rannansuojamatto
harjoja
lapioita
ämpäreitä
öljyjätteen keräyssäkit

Pilotin aikaiset testiolosuhteet
Sää toisena päivänä aurinkoinen ja puolipilvinen, lämpötila +17 °C ja 
toisena päivänä sadekuuroja koko päivän, lämpötila +15 °C
Ranta-alueiden öljyntorjuntademonstraatio suoritettiin 12 m2:n ky-
seiseen tarkoitukseen rakennetussa altaassa, jossa oli 8 cm vettä 
ja 8 m2 rakennettua rantaa: kivikkoa, hiekkaa, kalliota ja rantakas-
villisuutta.
Jokaiselle ryhmälle laitettiin noin 4 m2:n vesialueelle noin 50 litraa 
laivapolttoainetta (MDO). Kerättyä öljyä käytettiin uudelleen seu-
raavilla ryhmillä.

Pilotin kulku
Harjoituksen kulku samantyyppinen kuin keväällä ryhmänjohtajille 
järjestetty harjoitus
Öljyntorjunta-alueen toiminnan ja toimintatapojen esittely (ruokai-
lut, saniteettitilat)
Toiminta-alueen ympäristöturvallisuusasiat
Testialueella toimivien henkilöiden suojavarustus ja turvallisuusasiat
Turvallisen ja ympäristöä suojaavan kulkureitin rakentaminen tor-
junta-alueen ja puhdistautumispaikan välille
Erilaisten imeytystuotteiden läpikäynti ja toimivuuden testausta; 
kuivaus ja uusiokäyttö
Harjojen toimivuus erijakeisissa maa-aineksissa
Imeytyspitkon käyttö nuottaamisessa ja öljykalvon kasvattaminen 
keräyksen helpottamiseksi 
Kaluston puhdistaminen käytön jälkeen
Likaantuneiden varusteiden ja jätteiden oikeaoppinen lajittelu
Osallistujien puhdistautuminen kahdessa vaiheessa; karkea- ja vii-
meistelypuhdistus
Kahden päivän ja 200 öljylitran lopputuloksena muodostui 100 litraa 
nestemäistä jätettä ja 50 kg kiinteää öljyjätettä sekä noin 200 litraa 
sekajätettä.
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LIITE 2

Harjoituspalaute

Öljyntorjunnan testausaltaan käyttökokemuksia
WWF Suomi
Teemu Niinimäki

WWF:n öljyntorjuntajoukkojen vapaaehtoiset harjoittelivat öljynkeräystä al-
taalla Balex Delta -harjoituksen yhteydessä 24.–25.8.2021. Harjoitukseen osal-
listui kumpanakin päivänä n. 15 vapaaehtoista. Ohjelmaan kuuluivat torjun-
tavarusteisiin tutustuminen, turvallisen öljynkeräyksen harjoittelu, erilaisten 
keräysvälineiden testaaminen sekä ensiaputoiminnan harjoittelu. Harjoitus 
toteutettiin siten, että ryhmä jaettiin kahdelle rastille: 1. harjoittelu altaalla ja 
2. ensiapu öljyntorjuntatilanteessa. Harjoituksen kouluttajina toimivat WWF:n 
vapaaehtoiskouluttajat ja SPR:n ensiapukouluttajat. Keräsimme etenkin kou-
luttajilta palautetta harjoitusalueen toimivuudesta, ja alla on listattu positiivisia 
ja kehitettäviä asioita.

Positiivista:
• Erittäin hyvä harjoittelupaikka, joka tarjoaa autenttisen kokemuksen 

öljyn käsittelystä. Oikean öljyn kanssa toimittaessa esimerkiksi puhdis-
tautuminen ja varusteista riisuutuminen muuttuu aivan toisenlaiseksi 
kuin turpeen kanssa toimittaessa.

• Oikean öljyn kanssa alueen suojaus ja ohjeiden noudattamisen tärkeys 
korostuu.

• Henkilökunta auttavaista ja hyväntuulista.
• Paikka soveltuu hyvin peruskurssin käytännön osuuksien pitämiseen.
• Todella ammattitaitoinen Xamk-henkilökunta, iso apu heidän toiminnas-

taan. Yhteistyö toimi hyvin.
• Alueen esittely Xamk:n puolesta erittäin hyödyllinen.
• Laite-esittelyt mielenkiintoisia ja hyödyllisiä osallistujille.
• Harjoitusaltaan sijainti ja ranta oli nyt toimivampi kuin kevään tutustu-

miskerralla.
• Alueen lisäasfaltointi koettiin hyväksi.
• Painepesuripuhdistus altaasta tulijoille oli tarpeen.
• Parkkitilaa oli todella hyvin.
• Kokonaisuutena alue toimi hyvin.

Kehitettävää:
• Opasteet voisivat olla paremmat. Isolta tieltä kyltti.
• Öljyyntyneelle alueelle mahtuu kerrallaan hyvin rajallinen määrä kerääjiä, 

mutta tämä on ymmärrettävää.
• Saniteettitilat ja vaatteidenvaihtotilat voisivat olla paremmat.
• Altaan läheisyydessä ei ole pysyvää katosta.
• Lukolliset säilytystilat olisivat hyvät, mutta konttejakin voi hyödyntää.
• Tupakka-alue voisi olla kauempana.
• Liukuesteet portaisiin.
• Raskaan polttoöljyn kanssa harjoittelu olisi hyödyllistä.
• Kokonaisuudessaan testaus- ja harjoitusympäristö soveltuu WWF:n öl-

jyntorjuntajoukkojen koulutuspaikaksi erittäin hyvin, ja olemme valmiita 
jatkamaan hyvää yhteistyötä Xamkin kanssa. Koulutuspäivistä koituvien 
kustannusten tulee kuitenkin pysyä kohtuullisena, jotta WWF pystyy 
hyödyntämään allasta jatkossa.
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PELASTUSLAITOKSET 
AKTIIVISINA ÖLJYNTORJUNTA-
ALTAAN YHTEISKEHITTÄMISESSÄ

Manu Kettunen 2021

Vesistö-öljyntorjunnan harjoituspalvelua pilotoitiin hankkeen aikana kuudesti. Kaksi en-
simmäistä pilotointia vietiin läpi paikallisen pelastuslaitoksen kanssa. Koronarajoitteiden 
hieman hellitettyä päästiin rästiin jääneitä öljyntorjuntaharjoituksia toteuttamaan myös 
pitkämatkalaisten kanssa syys-lokakuussa 2021. Näin viimeisetkin pilotoinnit ehdittiin 
järjestää vielä hankeaikana ja ennen talven tuloa. 

Terveysturvallisuuden salliessa altaalle saapui erillisinä päivinä vierailijoita neljältä eri pelas-
tuslaitokselta: Varsinais-Suomesta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Savosta ja Itä-Uudeltamaalta. 
Osallistujaryhmien kokoonpano vaihteli neljästä yhdeksään ja harjoitusrupeaman pituus 
reilusta puolesta päivästä kahteen päivään.

Harjoituspilottien pohjalta vesistötorjunnan harjoituspalvelun sisältö muotoutui kattamaan 
kolmen erityyppisen ja -viskositeettisen öljytuotteen torjunta- ja keräysmenetelmiä. Tuotteet 
valittiin ympäristövahingoissa todennäköisimpien vahinkoaineiden joukosta. Perussisältö 
myös näissä neljässä viimeisessä harjoituspilotissa oli siten samankaltainen, vaikkakin pieniä 
vivahde-eroja syntyi huomioitaessa kunkin osallistujakunnan toiveet. Harjoitukset toteutet-
tiin osallistujien aikataulujen mukaan. Näin osan kanssa asioita ja tekniikoita voitiin käydä 
läpi yksityiskohtaisemmin, ja toisten kanssa oli tyydyttävä pintapuolisempaan tarkasteluun. 
Tässä artikkelissa kuvataan neljä viimeistä hankkeen aikana toteutettua harjoituspalvelun 
pilotointia. Pilotit kuvataan toteutusjärjestyksessä ja lopuksi esitetään johtopäätökset.

ONNISTUI SE HARJOITUS TURUN MURTEELLAKIN, 
SIMMOTTIS

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen öljyntorjunnan harjoittelusessio järjestettiin kaksipäi-
väisenä 27.–28.9.2021. Pilottiin osallistuivat palomestari ja neljä pelastajaa. Kaikki palo-
henkilöt olivat pelastuslaitoksen eri asemilta, jotta he voivat jakaa harjoituspäivistä saatuja 
kokemuksia mahdollisimman laajasti pelastuslaitoksen sisällä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vierailu altaalla liittyi osaltaan myös kansainväliseen 
Oil Spill -hankkeeseen. Euroopan unionin Itämeren alueen ohjelman (Interreg Baltic Sea 
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Region) rahoittaman hankkeen tavoitteena oli vahvistaa rannikkoalueiden öljyntorjunta-
valmiutta Itämeren alueella yhteistyössä vastuuministeriöiden, viranomaisten, kansalais-
järjestöjen ja petrokemikaaliteollisuuden kanssa. (Varsinais-Suomen pelastuslaitos 2019.) 
Ryhmän esimies palomestari Riku Koskinen laati vierailusta ja harjoituksesta kattavan 
raportin, johon voi tutustua liitteessä 1. Raportista on luettavissa yksityiskohtaisesti har-
joituksen kulku yhteenvetoineen.

Kuva 1. Ennen varsinaisia öljyntorjuntaharjoituksia vaihdettiin ajatuksia kalustosta ja 
sen käytöstä (kuva: Manu Kettunen 2021).

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen harjoituksen tavoitteena oli kerätä tietoa harjakeräinten 
ja imeytysaineiden öljynkeräystehosta vesistössä oikeilla aineilla. Esittelyjen ja kuulumisten 
vaihdon jälkeen osallistujille esiteltiin rakennettua ympäristöä. Käytäntöjen ja turvalli-
suusasioiden läpi käymisen jälkeen kuunneltiin asiakkaiden toiveet harjoituksen sisällöstä. 
Olosuhteet ja aikataulut huomioiden laadittiin yhdessä toiveiden mukainen toimintasuunni-
telma harjoitusten läpi viemiseksi. Voimakoneisiin, erilaisiin keräimiin ja imeytystuotteisiin 
tutustumisen jälkeen siirryttiin itse pääteemaan, operatiiviseen öljyntorjuntaan. 
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Kuva 2. Palohenkilöt odottavat kuumeisesti päästäkseen keräämään kevyttä 
polttoöljyä Minimax 25 -skimmerillä (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Harjoituksissa käytettiin kolmea eri öljylaatua: kevyttä polttoöljyä, meriliikenteen diese-
löljyä (MDO) ja hydrauliikkaöljyä. Harjoituksissa oli kaksi osaa. Ensin kaikkia kolmea 
öljylaatua kerättiin kelluvalla Minimax 25 -harjakeräimellä. Toiseksi havainnollistettiin 
imeytystuotteiden käyttöä kevyellä polttoöljyllä ja MDO:lla. Samalla tarkasteltiin niiden 
kykyä imeä öljyä itseensä. Imeyttämiseen käytettiin noin 13 senttimetrin paksuista imey-
tyspitkoa, nauhapuomia ja rannansuojamattoa. (Koskinen 2021.)

Ensimmäiseksi harjoitusaltaaseen puomilla rajatulle noin kymmenen neliömetrin alueelle 
muodostettiin noin neljän millimetrin paksuinen kerros polttoöljyä. Polttoöljyn keräämi-
nen tästä kerrospaksuudesta harjakeräimellä onnistui, mutta kerättävän öljyn mukana tuli 
myös kohtalaisesti vettä. Tämä ongelma ratkaistiin rikastamalla öljykalvon paksuutta. 
Rikastaminen tehtiin nuottaamalla öljyä kasaan imeytyspitkoa apuna käyttäen (kuva 2). 
Näin saatiin muodostumaan noin 15 millimetrin kerrospaksuus, jolloin harjakeräimen ke-
räysteho kasvoi. Keräystulosta havainnoitiin IBC-konttiin kertyvän keräysnesteen määrästä 
ja laadusta. Loput polttoöljyt imeytettiin rannansuojamattoon. (Koskinen 2021.)

Harjoitus toistettiin meriliikenteen dieselöljyn (MDO) kanssa siten, että kerrospaksuus oli 
tällä kertaa kolme millimetriä. Minimax 25 -harjakeräimen keräysteho oli viskoosimmalla 
meriliikenteen dieselöljyllä polttoöljyä suurempi. Kerrospaksuutta kasvatettiin kymmeneen 
millimetriin, jolloin keräysteho kasvoi. Myös hydrauliikkaöljyllä keräystulos oli saman-
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kaltainen kerrospaksuuden ollessa noin 10 millimetriä. Havaittiin, että keräimen harjan 
kierrosnopeus vaikutti keräystulokseen: suuremmalla kierrosnopeudella kerätyssä nesteessä 
oli enemmän vettä ja öljy myös emulgoitui herkemmin. (Koskinen 2021.)

Imeytysmateriaalien imeytyskykyä testattiin MDO:lla ja kevyellä polttoöljyllä altistamalla 
ne öljytuotteille yhdestä kolmeen tuntiin joko testausaltaassa tai saavissa. Testausaltaassa 
imeytyspuomi oli kahden tunnin kuluttua imenyt itseensä kevyttä polttoöljyä noin viisi 
litraa metriä kohden. Vastaavasti rannansuojamatto imeytti noin seitsemän litraa ja nauha-
puomi noin neljä litraa metriä kohden. Huomionarvoista oli, että MDO imeytyi ainoastaan 
pitkon pintakerrokseen ytimen jäädessä puhtaaksi. (Koskinen 2021.)

TULOKSIA VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN 
HARJOITUSPÄIVISTÄ

Harjoitusten tuloksena voidaan jälleen yksiselitteisesti todeta, että harjakeräin nostaa tor-
juttavaa öljyä sitä paremmin, mitä suurempi on öljyn viskositeetti. Harjakeräimellä kerät-
täessä päämääränä on, että vahinkoaineen ohella kerätään mahdollisimman vähän vettä. 
Keräystehoon (litraa/tunnissa) ja vedenmäärän osuuteen vaikuttavat öljylaatu ja vallitsevat 
olosuhteet, kuten lämpötila. Keräystehoon vaikuttaa lisäksi olennaisesti käyttäjien ammat-
titaito: käyttäjän tehtävänä on rikastaa öljykalvon paksuutta sekä säätää harjan pyörimisno-
peutta – ja keräyssyvyyttä, silloin kun säätö on mahdollista – kyseiseen keräystilanteeseen 
optimaaliseksi. Näiden toimien onnistuminen on öljyntorjunta-altaan olosuhteissa suhteel-
lisen yksinkertaista verrattuna todellisen vahinkotilanteen olosuhteisiin. Todenmukaisissa 
olosuhteissa keräystä hankaloittaa esimerkiksi öljylautan fragmentoituminen laajalle alueelle 
tai muu veden pinnalla kelluva aines, joka saattaa tukkia keräimen, ja siksi usein päästään 
vain murto-osaan laitetoimittajien ilmoittamista, optimiolosuhteissa saavutetuista keräys-
tuloksista. (Halonen 2018, 381.)

Imeytyspitkot toimivat öljyn nuottaamisessa ja keruualueiden rajauksessa hyvin kaikilla 
öljylaaduilla. Imeytystuotteiden imeytyskyky yleisesti oli suurinta pieniviskositeettisten 
öljytuotteiden kanssa. Kevyt polttoöljy imeytyi hyvin kaikkiin imeytysmateriaaleihin. 
Halkaisijaltaan 13 senttimetrinen imeytyspitko saatiin kyllästymään täysin kevyellä polt-
toöljyllä: imeytyskyky vastasi noin viittä kiloa metrille, kun valmistajan testeissä oli saavu-
tettu 5,7–6,1 kiloa metrille (Hintsala 2021). Polttoöljyllä imeytyskapasiteetissa saavutettiin 
yli 80 % valmistajan ilmoittamasta kapasiteettiarvosta. MDO:n imeytyminen samaiseen 
pitkotyyppiin ei ollut yhtä menestyksekästä (kuva 3). Molemmat öljyt imeytyvät hyvin 
nauhapuomiin ja rannansuojamattoon, kun aikaa annettiin riittävästi eli muutamia tunteja. 
(Koskinen 2021.)
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Kuva 3. Imeytyspuomi, johon on imeytetty MDO:ta (vasemalla) ja kevyttä polttoöljyä 
(kuvat: Riku Koskinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos 2021).

Öljyä käytettiin harjoituspäivien aikana yhteensä noin 150 litraa eli 50 litraa jokaista kolmea 
laatua. Harjakeräimellä kerättyä öljy-vesiseosta saatiin IBC-kontteihin (hydrauliikkaöljy 
erikseen) yhteensä noin 300 litraa, josta vesittämällä erottui noin 70 litraa öljyä ja reilu sata 
litraa vettä. Öljyllä kyllästyneitä imeytystuotteita kertyi noin 50 kiloa.

Järjestäjän näkökulmasta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen harjoituspäivät sujuivat jou-
hevasti. Myös osallistujat lähtivät tyytyväisinä ja uutta oppineina kotimatkalle – uhkasivat 
myös tulla uudelleen altaalle harjoittelemaan erilaisilla kokoonpanoilla. Osallistujille jäi 
tarvetta mitata silmämääräistä tarkemmin keräinten keräystehoa sekä kierrosnopeuden ja 
öljyn kerrospaksuuden merkitystä (Koskinen 2021), ja tämän mahdollistamiseksi tulee 
altaan mittalaitevalikoimaa laajentaa.

Pienen siivoamisen ja paikkojen kunnostamisen jälkeen valmistauduttiin ottamaan vastaan 
seuraavat vieraat, jotka saapuivat jo seuraavana päivänä.

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS  
VIIMEINKIN ALTAALLA

Keväältä matkustusrajoitusten takia peruttu pohjoiskarjalaisten vierailu öljyntorjunta-altaal-
le päästiin viimein toteuttamaan 29.–30.9.2021. Kahden päivän reissulle oli lähtenyt kaksi 
autollista pelastusalan ammattilaisia suojavarusteineen. Yhteensä tulijoita oli kahdeksan, 
joista kolme oli esimiehiä. Pitkän matkustusajan vuoksi he saapuivat vasta iltapäiväkahvin 
aikaan, joten ensimmäisen päivän harjoitus laitettiin rivakasti käyntiin.
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Kuva 4. Esittelyt ja kuulumisten vaihdot hoidettiin varusteiden vaihdon lomassa (kuva: 
Manu Kettunen 2021).

Suojavarusteisiin pukeutumisen jälkeen vuorossa oli alueen pikainen esittely ja altaan 
käytäntöjen sekä turvallisuusasioiden läpikäynti. Harjoitusohjelmasta päästiin nopeasti 
yhteisymmärrykseen ja sovittiin, että suoritetaan öljyntorjuntaharjoitukset niin sanotun 
perussetin mukaisesti kolmella eri öljylaadulla. Ajan rajallisuuden ja ryhmän suurehkon 
koon vuoksi sekä paremman harjoituskokemuksen saamiseksi ensimmäisen päivän harjoi-
tuksissa jakauduttiin kahteen ryhmään. 

Ensimmäisen päivän torjuttava öljy oli kevyt polttoöljy. MDO ja hydrauliikkaöljy jätettiin 
seuraavaan päivään. Polttomoottorisen voimakoneen ja altaalle mittatilaustyönä rakennetun, 
käyntiääneltään hiljaisemman sähkökäyttöisen LPP 7,5E/XV100-640M -voimakoneen 
(kuva 5) käyttökoulutusten jälkeen molemmat ryhmät aloittivat öljynkeräysharjoittelun. 

Kuva 5. Vasemmalla käyttäjältä kuulonsuojaimet vaativa dieselkäyttövoimainen voi-
makone ja oikealla hiljainen sähkökäyttöinen voimakone (kuvat: Manu Kettunen 2021).
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Toinen ryhmistä keskittyi käsikäyttöisen Rock Cleaner -keräimen käyttöön ja ominaisuuk-
siin. Harjoitusrasti oli sijoitettu rantaharjoittelupaikalle pieneen muoviseen valuma-altaaseen 
(kuva 6). Harjoitus tehtiin suunnitelmista poiketen meriliikenteen dieselöljyllä (MDO) sen 
suuremman viskositeetin vuoksi. 

Kuva 6. Muovinen valuma-allas soveltuu hyvin pienimuotoiseen harjoitteluun ja 
pienten laitteiden testauksiin (kuva: Antero Myrén 2021).

Toinen ryhmä keräsi kevyttä polttoöljyä kelluvalla Minimax 12 -keräimellä. Harjoitusrasti 
oli sijoitettu alumiiniseen harjoitusaltaaseen. Keräyksen edetessä ja öljykalvon ohentuessa 
öljykalvoa paksunnettiin nuottaamalla rajoituspuomia apuna käyttäen. Öljykalvon paksuu-
den kehittymistä tarkkailtiin siihen suunnitellulla omatekoisella mittalaitteella (kuva 7).

Kuva 7. Öljykalvoa nuotataan ja kerrospaksuutta seurataan kelluvan mittalaitteen 
avulla (kuvat: Manu Kettunen 2021).
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Seuraavana aamuna harjoittelu aloitettiin aikaisin hyvin kymiläisessä ilmanalassa, jotta 
pitkämatkalaiset pääsivät hyvissä ajoin kotimatkalle. Päivän tavoitteeksi asetettiin me-
riliikenteen dieselöljyn ja hydrauliikkaöljyn kerääminen. Keräysharjoitteet toteutettiin 
alumiinisessa harjoitusaltaassa koko ryhmän voimin. Harjoituksen lähtötilanne oli suurin 
piirtein samanlainen kuin aikaisemmissa piloteissa eli noin viiden neliömetrin alalle las-
kettiin noin 50 litraa torjuttavaa öljyä kymmenen millimetrin öljykerroksen aikaansaami-
seksi. Harjakeräimeksi valikoitui osallistujien toiveesta Minimax 25. Molemmilla öljyillä 
toimittiin samalla tekniikalla: tarpeen vaatiessa kasvatettiin öljykalvoa harjakeräimelle 
nuottaamalla öljylauttaa pienemmäksi. Öljyn nuottaamisessa ja rajaamisessa käytettiin 
myös imeytyspitkoa (kuvat 8 ja 9). 

Kuva 8. Imeytyspitkoa käytetään MDO:n nuottauksessa (kuvat: Manu Kettunen 2021). 
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Kuva 9. Hydrauliikkaöljyä on rajattu skimmerin ympärille imeytyspitkolla. Skimmerin 
harjaosa öljykylvyssä (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Harjakeräimen käytön jälkeen testattiin öljyn imemistä Rock Cleanerin imuputkella ilman 
keräinosaa. Harjoituksessa mukana olleiden imeytystuotteiden imeytyskyvytkin tuli tes-
tattua molemmilla öljyillä (kuva 10). 

Kuva 10. Öljyntorjuntaa koneellisella imulla ja erityyppisillä imeytystuotteilla (kuvat: 
Manu Kettunen 2021).
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Kuva 11. Harjoitusten lopuksi oli laitteiden puhdistuksen vuoro. Pesu suoritettiin 
painepesurilla pesualtaalla (kuva: Antero Myrén 2021).

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN PALAUTE

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen harjoituksen jälkeen oli aikaa vielä pienelle loppupalave-
rille ennen pitkämatkalaisten lähtöä kotimatkalle. Harjoitukset sujuivat oikein jouhevasti, 
ilmat suosivat molempina päivinä ja osallistujat olivat öljyntorjuntaan motivoituneita. 
Osallistujat pitivät hyvänä erityisesti kahteen ryhmään jakautumista, jolloin kaikki pääsivät 
osallistumaan toimintoihin. 

Kuva 12. Pohjois-Karjalan valiojoukko valmiina päivällisen kautta kotimatkalle (kuva: 
Antero Myrén 2021).
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Ryhmänjohtajat laittoivat myös myöhemmin kirjallista palautetta vierailusta harjoitusal-
taalla. Palautteen mukaan ympäristö ja puitteet kyseisille harjoituksille olivat toimivia ja 
altaalla oli riittävästi kalustoa erilaisten torjuntamenetelmien testaamiseen. Lisäksi koulutus 
oli asiantuntevaa ja selkokielistä. Pohjoiskarjalaiset olivat erittäin tyytyväisiä ”etelänreis-
suun” ja saivat palautteen mukaan sitä, mitä olivat lähteneet harjoituksista hakemaan. 
Öljynkeräinten ja imeytysaineiden käytöstä oikean öljyn kanssa heillä ei ollut aikaisempaa 
kokemusta, joten kaikki oppi oli erittäin tervetullutta. Palautteen mukaan Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitoksen suunnitelmana olisi, että yksi ryhmä kävisi vuosittain hakemassa Kotkasta 
öljyntorjuntaoppia. Palautteessa huomioitiin katosten puute, joka haittaisi toimintaa huonon 
sään sattuessa. Kehityskohteeksi nostettiin myös ennen varsinaista käytännön harjoittelua pi-
dettävä teoriaosuus. Lisäksi ehdotettiin aiemmin Xamkin SCAROIL-hankkeessa (S20604) 
luodun öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksen yhdistämistä allasharjoitteluun niin sanotun 
torjuntatyön johtamisen koulutuksen tarjoamiseksi tulevaisuudessa. 

VÄLIHUOLTO

Ennen seuraavia vierailijoita suoritettiin alumiinisen harjoitusaltaan pesu ja veden vaihto. 
Samalla harjoitusaltaan vedestä otettiin kaksi näytettä sen selvittämiseksi, kuinka paljon 
veteen on jäänyt öljyhiilivetyjä näiden neljän päivän mekaanisten öljyntorjuntatoimien 
jälkeen. Neljän eri harjoituspäivän ja noin 300 öljylitran kanssa puuhastelun jälkeen vedestä 
otettujen näytteiden öljyhiilivetypitoisuudet olivat 3,9 mg/l ja 82 mg/l. Jälkimmäinen näyte 
otettiin veden pinnalta ja ensimmäinen noin 30 senttimetrin syvyydestä. Vertailun vuoksi 
myös pääaltaasta otettiin vesinäyte, jonka öljyhiilivetypitoisuudeksi osoittautui 0,35 mg/l.

Kuva 13. Harjoitusaltaan vedenvaihto sekä näytteet harjoitusten jälkeisestä vedestä 
(kuvat: Manu Kettunen 2021).
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ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS SAAPUI  
OMALLA KALUSTOLLAAN

Etelä-Savon pelastuslaitoksen edustajat saapuivat 11.10.2021 voimakkaan tuulen tuivertaessa 
päiväksi tutustumaan öljyntorjunnan harjoitusaltaan käyttö- ja koulutusmahdollisuuksiin. 
Neljän henkilön kokoonpanossa oli kolme palomestaria ja yksi miehistön edustaja sekä 
kuorma-auton lavallinen pelastuslaitoksen omaa öljyntorjuntakalustoa.

Kuva 14. Suojavarusteiden pukemisen jälkeen keskusteltiin erilaisista imeytystuotteis-
ta (kuva: Manu Kettunen 2021).

Pelastuslaitoksen harjoitustavoitteena oli testata erilaisia imu- ja keräyslaitteita. Samalla 
pelastuslaitos arvioi erilaisten suojavarusteiden toimivuutta. (Tuovinen 2021.) 

Päivän ohjelma aloitettiin jo aikaisemmista öljyntorjuntapiloteista tutuksi tulleella kaavalla. 
Turvallisuusperehdytyksen ja työkäytäntöjen läpi käymisen jälkeen sovittiin, että harjoituk-
sissa käytetään pääasiassa altaan omaa kalustoa. Voimakoneeksi valittiin sähkökäyttöinen 
voimakone, jonka hiljaisempi äänenvoimakkuus mahdollistaa sujuvamman kommunikoin-
nin. Savonpojilla oli mukanaan letkupumppu ja muutama erilainen suulake imuletkuihin, 
joita myös käytettiin harjoitusten aikana. Harjoitukset tehtiin kireän aikataulun vuoksi 
vain kahdella eri öljytuotteella: kevyellä polttoöljyllä ja meriliikenteen dieselöljyllä (MDO). 
Harjoitusprotokollan mukaan altaaseen rajattiin taas noin viiden neliömetrin alue, johon 
muodostettiin noin kymmenen millimetrin öljykerros. Näin toimittiin molempien öljy-
laatujen kanssa.
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Yksi pelastushenkilöistä keskittyi videoimaan päivän harjoitukset, ja osallistujat tekivät 
päivästä kattavan raportin, joka on luettavissa liitteessä 2. Harjoituksen tuoksinassa huo-
mattiin, että yhden henkilön keskittyessä pelkästään dokumentointiin muodostui öljyn-
torjuntaharjoitusten läpivieminen haasteelliseksi kolmelle muulle osallistujalle. Kyseisissä 
tilanteissa altaan reipas ja joustava henkilökunta paikkasi miehistövajetta. 

Kuva 15. Vasemmalla Minimax 12 -harjakeräin kerää kevyttä polttoöljyä, oikealla 
Minimax 25 meriliikenteen dieselöljyä (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Kuva 16. Öljykalvoa nuotataan imeytyspitkolla. Nuottaamisen rikastama öljykerros 
kerätään koneellisesti Rock Cleanerilla. Huomaa nuottaustulos imeytyspitkon 
ulkopuolella (kuvat: Manu Kettunen 2021).
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ETELÄ-SAVON TULOKSIA JA TULKINTAA

Etelä-Savon pelastuslaitoksen harjoituksesta ei kirjattu numeraalisia keräystuloksia, vaan 
kaikki havainnot tehtiin aistinvaraisesti ja ennakkokäsityksiä uhmaten. Harjakeräimet 
Minimax 12 ja Minimax 25 nostivat öljyä hyvin yhden senttimetrin kerrospaksuudesta, ja 
osallistujien arvion mukaan Minimax 12 näytti silmämääräisesti nostavan paremmin kuin 
Minimax 25 (Tuovinen 2021).

Kuva 17. Kuvasarjassa esitetään yhdenlainen harjoitusvariaatio: Öljylautta rajataan 
pienemmäksi ja paksummaksi mekaanisten keräinten keräystehon kasvattamiseksi. 
Kerrospaksuutta lisätään vielä loppuvaiheessa nuottaamalla imeytyspitkoa apuna 
käyttäen. Tässä harjoituksessa öljyä poistetaan pienelle pinta-alalle rajatulta alueelta 
imusuulakkeilla. Viimeisenä loput öljyt imeytetään imeytystuotteisiin (kuvat: Manu 
Kettunen 2021).

Keräysharjoitusten yhteydessä pelastuslaitokselle tarjoutui mahdollisuus havainnoida myös 
imeytysmateriaalien käyttöä, sillä se tulee mekaanisen keräystyön kylkiäisenä automaatti-
sesti. Havaintojen mukaan imeytyspuomit toimivat hyvin nuottauksessa ja imeytyksessä, 
eivätkä ne olleet kahden tunnin imeytysajan jälkeenkään imeneet lainkaan vettä. Sähkö- ja 
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dieselkäyttöisiä voimakoneita sekä ELRO M300 -letkupumppua käytettiin imusuulakkeiden 
voimanlähteinä erikseen, ja kaikki osoittivat toimivuutensa imupumppuina. (Tuovinen 
2021.) 

Harjoituspäivän aikana nostetun öljy-vesiseoksen määrä oli melko suuri, noin 600 litraa 
(kuva 18), mikä johtui erilaisten imusuulakkeiden ja imupumppujen testauksesta. Lopul-
linen nestemäisen jätteen määrä selviää ajan myötä kerrostumisen edetessä. Muiden jäteja-
keiden määrää ei rekisteröity. Harjoituksen perusteella voidaan sanoa, että imusuulakkeita 
käytettäessä veden osuus nousee moninkertaiseksi harjakeräimien käyttöön verrattuna. 
Imusuulakkeet toimivat parhaiten paksussa öljykalvossa, ja niiden käyttäjällä on oltava 
herkkä ote asennon ja syvyyden säädössä. (Tuovinen 2021.)

Kuva 18. Harjoitusten lopuksi oli vuorossa kaluston puhdistus ja nestemäisen 
vahinkojätteen havainnointi (kuvat: Manu Kettunen 2021).

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALAUTE

Harjoituspäivän antia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia käytiin läpi harjoituspäivän jälkeen 
loppupalaverissa myöhäisellä lounaalla ennen vieraiden lähtöä kotimatkalle. Lisäksi saimme 
kirjallista palautetta. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palautteen mukaan harjoitusympäristö 
soveltui hyvin öljyntorjunnan harjoitteluun. He näkivät tärkeäksi mahdollisuuden päästä 
kokeilemaan turvallisesti öljyntorjuntakaluston toimivuutta oikeilla öljyillä, sillä vahingon-
torjuntatehtävissä kokemusta tähän ei juurikaan saa. Harjoituspäivä antoi osallistujilleen 
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uudenlaista tuntumaa ja näkemystä öljyntorjuntatyöhön. Myös Etelä-Savon pelastuslaitoksen 
tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää Xamkin hallinnoimaa öljyntorjuntaympäristöä pe-
lastuslaitoksen henkilöstön ympäristövahinkojen torjunnan koulutuksessa. (Tuovinen 2021.) 

VUODEN VIIMEISET HARJOITTELIJAT SAAPUIVAT 
PORVOOSTA

Syksyn ensimmäisenä yöpakkasten jälkeisenä aamuna 14.10.2021 saapuivat Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen ja Neste Oyj:n öljynjalostamon edustajat puolen päivän mittaiselle visiitille 
tutustumaan öljyntorjuntaympäristöön. Porvoosta saapui yhteensä seitsemän öljyntorjun-
ta-asiantuntijaa: kaksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta sekä viisi Nesteen tehdaspalokun-
nasta ja Kilpilahden satamasta. Heillä oli mukanaan myös öljyntorjunnan kalustokontti, 
mutta yhteisellä päätöksellä päädyttiin käyttämään päivän harjoituksissa altaalla olevaa 
vastaavaa kalustoa. Intensiivisessä harjoituksessa keskityttiin kevyen polttoöljyn ja MDO:n 
koneelliseen keräykseen käyttäen altaan Minimax 12 -harjakeräintä ja Minimax 25 -run-
koa, johon muutaman ruuvin irrottamisella on harjojen paikalle vaihdettavissa rumpu- tai 
levymoduuli (kuva 21). Lisäksi käytettiin Nesteen öljyntorjuntaosaston itse kehittämää 
kelluvaa keräintä (kuva 22). 

Kuva 19. Neste Oyj:llä oli altaalla vieraillessaan mukanaan lavallinen omaa 
öljyntorjuntakalustoa (kuva: Manu Kettunen 2021).
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Öljyntorjuntaympäristön esittelyn sekä käytäntöjen ja turvallisuusasioiden läpi käymisen 
jälkeen herrat jaettiin kahteen ryhmään. Toiset pukivat suojavarusteet ja laskeutuivat har-
joittelualueelle keräämään kevyttä polttoöljyä. Toinen ryhmänpuolikas jäi ylätasanteelle 
seuraamaan harjoituksen etenemistä ja antamaan kollegoilleen rakentavia kommentteja. 
Toisen ryhmän vuoro tuli ruokatunnin jälkeen, ja heidän tehtävänään oli samanlainen 
keräyssuorite meriliikenteen dieselöljyn (MDO) kanssa. 

Kuva 20. Öljynkeräimiä työn touhussa. Vasemmalla Minimax 12 ja oikealla Minimax 25 
(kuvat: Manu Kettunen 2021).

Kuva 21. Minimax 25 -öljynkeräimeen on harjayksikön tilalle vaihdettavissa myös 
rumpu- ja levymoduulit. Oikealla levykeräin ohuen polttoöljykalvon kimpussa (kuvat: 
Manu Kettunen 2021).
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Tehdasvalmisteisten öljynkeräinten jälkeen Neste Oilin väki testasi itse kehittämäänsä 
keräintä (kuva 22). Nesteen keräin osoitti toimivuutensa testinaikaisissa olosuhteissa. Ha-
vaittiin, että keräimen imukaukalon säätö vaatii tarkkuutta, jos halutaan pitää öljyn mukana 
nousevan veden määrä kohtuullisena.

Kuva 22. Neste Oyj:n tehdaspalokunnan öljyntorjuntaosaston kehittämä kelluva 
öljynkeräin testauksessa (kuvat: Manu Kettunen 2021).

Öljyn mekaanisen keräyksen jälkeen, kun harjoitusaltaasta saatu kaikki keräyslaitteilla saa-
tavissa oleva öljy pois, imeytettiin öljyä vielä imeytystuotteisiin. Näiden toimien jälkeenkin 
altaaseen jäi öljystä pientä väri- ja rasvakalvoa. Tämän ohuen öljykalvon poistamiseen kokeil-
tiin asiakkaan toiveesta levymoduulilla varustettua Minimax 25 -keräintä (kuva 23). Lyhyen 
kokeellisen keräysjakson tulokset olivat lupaavia, joten asian tutkimista pitänee jatkaa.

Kuva 23. Minimax 25 -keräin levymoduulilla poistamassa viimeisiä öljyn rippeitä veden 
pinnalta (kuva: Manu Kettunen 2021).
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Reilun puolen päivän mittainen harjoitus sujui jouhevasti yhdessä motivoituneiden öl-
jyntorjunnan ammattilaisten kanssa. Osallistujista huomasi, että heistä muutamat olivat 
perehtyneet aiheeseen aiemminkin ja tunsivat öljyntorjuntakalustoa hyvin.

YHTEENVETO JA PALAUTE PORVOOLAISILTA

Kaikilta harjoitusaltaalla öljyntorjuntaharjoituksissa vierailleilta pyydettiin kirjallista pa-
lautetta, niin myös vuoden viimeisiltä kävijöiltä. Palautteet Itä-Uudenmaan ja Nesteen 
edustajilta tulivatkin ennätysajassa, muutamassa päivässä.

Palautteen mukaan päivä oli onnistunut ja järjestelyt sujuivat hyvin sekä turvallisesti. Har-
joituksen tavoitteet täyttyivät, ja osallistujat kokivat tärkeäksi päästä testaamaan käytössä 
olevaa tuttua öljyntorjuntakalustoa aidoilla aineilla. Koettiin hyödylliseksi myös havainnoida 
öljynkeräinten keräyskykyä eri aineilla ja näin saada tietoa keräimen soveltuvuudesta tie-
tyntyyppisille aineille. Altaalla sijaitsevan öljyntorjuntakaluston monipuolisuutta pidettiin 
hyvänä. (Valtonen 2021; Lyttinen 2021.)

Kuva 24. Itä-Uudenmaan harjoituksen yhteenvetoa ja tulevaisuuden näkymiä käytiin 
läpi ennen vierailijoiden poistumista. Kirjalliset palautteet tulivat ennätysnopeasti 
perässä (kuva: Manu Kettunen 2021).
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Kehitettäviksi ja parannettaviksi asioiksi palautteista nousivat jo tutuksi tulleet ehdo-
tukset: sosiaalitilat varusteiden vaihtoa ja peseytymistä sekä koulutustilat harjoituksiin 
valmistautumista ja palautetilaisuuksia varten. Palautteessa mainittiin myös selkeämmät 
liikenneopasteet ja merkityt parkkipaikat. Lisäksi kehitysehdotuksissa nousi esiin öljyyn-
tyneen kaluston koneellinen pesu. Pesua tulisi kehittää niin, että altistuminen roiskeille ja 
öljyhöyryille voitaisiin minimoida. (Valtonen 2021; Lyttinen 2021.)

Harjoituksen loppupalaverissa sekä myös kirjallisessa palautteessa tuli esiin Neste Oyj:n 
toive kehittää harjoitusallasta siten, että isossa harjoitusaltaassa olisi laivan kylkeä jäljittelevä 
teräsrakenne. Näin voitaisiin harjoitella öljyn puomittamista ja keräämistä ”laivan” välittö-
mässä läheisyydessä (Valtonen 2021; Lyttinen 2021). Viesti otettiin vakavasti ja haveristia 
ruvettiin heti suunnittelemaan ja toteuttamaan.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Toteutettujen harjoituspilottien perusteella harjoitukset kannattaa jatkossa suunnitella 
kaksipäiväisiksi. Yhden päivän aikana harjoitus jää hieman pintapuoliseksi, eikä asioiden 
analysoinnille jää aikaa. Ryhmän optimikooksi havaittiin neljä henkeä. Silloin toiminta 
sujui turvallisesti ja jouhevasti ja kaikille riitti mielekästä tekemistä. 

Harjoitusten dokumentointi oli myös eri ryhmien kanssa vaihtelevaa. Toiset videoivat 
kaikki tapahtumat, ja toiset saivat materiaalia kotiin viemiseksi valokuvien muodossa. Al-
lashenkilökuntakin sai materiaalia talteen vaihtelevasti. Osassa harjoituksia kiire piti öljyiset 
käpälät pois kameran liipaisimelta. Tämä on kehittämiskohde, joka altaan henkilökunnan 
tulee ratkaista. Harjoitusten suunnitelmallisempi dokumentointi edellyttänee lisähenkilöitä 
tai teknistä, automatisoitua ratkaisua. Myös investoiminen monipuolisiin mittalaitteisiin 
tarkemman tutkimusaineiston kerryttämiseksi on työlistalla.

Jatkossa harjoitusten suunniteluun tulee kiinnittää enemmän huomiota. Nyt kun myös 
osallistujilla on käsitys allasalueen käyttömahdollisuuksista, on heidänkin todennäköisesti 
helpompaa esittää omia sisältö- ja kalustotoiveitaan ennakkoon. 

Kaikkien neljän vierailijakunnan suhteellisen nopeallakin tempolla toteutetut vierailut ja 
harjoitteet sujuivat jouhevasti. Osallistujat olivat liikkeellä avoimella ja motivoituneella asen-
teella. Palautetta saatiin pyydettäessä ja runsaasti. Positiivista palautetta ja kannustusta oli 
mielekästä ottaa vastaan, mutta myös kehittämisehdotuksia toiminnan monipuolistamiseksi 
ja mainintoja pienistä puutteistakin tuli kiitettävästi. Kaiken kaikkiaan yhteiskehittäminen 
pelastuslaitosten kanssa on ollut antoisaa. Yhteistyö on ollut jopa välttämätöntä – ovathan 
altaan tärkein käyttäjäryhmä myös tulevaisuudessa pelastuslaitokset öljyntorjunnasta vastaa-
vina viranomaisina. Kaikkien hankeaikana suoritettujen pilottien perusteella uskaltaa sanoa, 
että yhteisharjoittelu on ollut myös tarpeellista. Kaluston käytön harjoittelulle on tarvetta 
myös jatkossa, ja tätä korostavat entisestään nopealla tahdilla muuttuvat vahinkoaineet.
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksessa haluttiin havainnoida eri imeytysmateriaalien ja harjakeräinten käyttäytymistä eri 

öljytuotteiden kanssa. Suurin osa pelastuslaitoksen henkilöstöstä ei ole käyttänyt harjakeräimiä 

oikean öljyn poistamiseen. Tämä on omiaan kasvattamaan epäilyjä harjakeräinten käyttökelpoi-

suudesta. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa pelastuslaitoksen henkilöstölle faktoja keräimen 

tehosta ja luoda toimintatapoja keräimen käytölle.  

Näin ollen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Oil Spill -hankkeen sekä Xamkin avustuksella 

toteutettiin tutkimushanke selvittämään harjakeräimen ja imeytysaineiden tehoa vesistössä – oi-

keilla aineilla. Tutkimukseen osallistui jokaisesta neljästä vuorosta yksi henkilö, joka jalkautti 

hankkeesta tulleet havainnot työvuorolle. Tutkimuksessa käytettävät materiaalit olivat pelastuslai-

toksen käytössä olevia öljynimeytysmateriaaleja. 

Tutkimuksessa käytettävä imeytysmateriaali otettiin öljyntorjuntavarastosta. Seuraavia öl-

jynimeytysmateriaaleja testattiin: rannansuojamatto, nauhapuomi ja imeytyspitko. Xamkilla oli 

käytössä sama siirrettävä harjakeräin kuin Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella, joten käytimme 

sitä testauksessa. Tästä eteenpäin harjakeräimmestä käytetään nimitystä skimmer. 

Tutkimuksessa käytetyt aineet olivat moottoripolttoöljy, MDO ja hydrauliöljy HYDRO ISO 68.  

 

2 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Ensimmäiseksi tutkittiin, miten skimmer sopii kevyen polttoöljyn keräämiseen veden pinnalta. 

Testialtaan koko supistettiin 10 neliömetrin kokoiseksi. Tälle alueelle valutettiin polttoöljyä siten, 

että pinnalle muodostui 4 millimetrin kalvo polttonestettä. Skimmeri sai kerättyä tästäkin poltto-

öljyä, mutta veden osuus oli kohtalainen. Polttoöljyn kalvon paksuutta kasvatettiin 15 millimetriin 

nuottaamalla. Tällöin skimmerin keruuteho kasvoi huomattavasti. Keruuteho skimmerillä perus-

tuu näköhavaintoihin, emmekä tehneet varsinaista mittausta. Harjoitusallas saatiin lähes öljyttö-

mäksi, kun lopuksi imeytimme loput öljyt rannansuojamatolla. 
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Kuva 1. Skimmerillä kerätään polttoöljyä, jonka paksuus oli 4 millimetriä. 

 

 

Kuva 2. Polttoöljyn paksuudeksi saatiin nuottaamalla 15 millimetriä. 

 

Sama testi tehtiin myös MDO:n kanssa. Altaaseen (12 m²) laskettiin MDO:ta siten, että kalvon 

paksuus oli 3 millimetriä. Skimmerin keruuteho oli tällä ainepaksuudella parempi kuin polttoöl-

jyssä. Tämä johtui aineiden viskositeettierosta. MDO:ta nuotattiin siten, että sen ainepaksuus oli 

noin 10 millimetriä. Tällöin skimmerin keruuteho kasvoi huomattavasti. 



151Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

5 
 

 

Kuva 3. MDO nuotattuna 10 mm:n paksuiseksi kerrokseksi. 

 

Hydrauliikkaöljyllä saatiin kerättyä lähes puhdasta öljyä, kun ainepaksuutta kasvatettiin noin 10 

millimetriin. Harjan kierrosnopeudella oli merkitystä myös tässä kokeessa. Suuremmalla kierros-

nopeudella aine lähti emulgoitumaan ja kerätyssä öljy-vesiseoksessa oli enemmän vettä kuin hil-

jaisella nopeudella kerättäessä.  

Imeytysmateriaaleista testattiin imeyttämistehoa. Materiaalit testattiin harjoitusaltaassa MDO:n 

ja kevyenpolttoaineen kanssa. Imeytyspuomin kanssa tehtiin myös yksi koe, jossa yhden metrin 

mittainen puomi asetettiin saaviin, jossa oli 15 litraa kevyttä polttoöljyä. Materiaaleja pidettiin 

öljytuotteissa yhdestä kolmeen tuntiin.  

 

Kuva 4. Imeytyspuomi on halkaisijaltaan 15 senttimetriä. 
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Harjoitusaltaassa testattu imeytyspuomi oli kahden tunnin kuluttua imenyt itseensä kevyttä polt-

toöljyä noin viisi litraa metriä kohden. Vastaavasti rannansuojamatto oli imenyt noin seitsemän 

litraa metriä kohden.  

  

Kuva 5. Rannansuojamaton leveys on 1,45 metriä. 

 

Nauhapuomi oli imenyt 4 litraa metriä kohden noin kahden tunnin altistumisen aikana. 

  

Kuva 6. Nauhapuomin leveys on 48 cm. 

 

  



153Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

7 
 

Kuvassa 7 imeytyspuomi oli ollut harjoitusaltaassa noin kaksi tuntia MDO:n kanssa. Vain pinta-

kerros oli imenyt ainetta. Puomin ydin oli täysin puhdas.  

 

Kuva 7. Imeytyspuomi, johon on imeytetty MDO:ta. 

 

Seuraavista kuvista näkyy viimeisiä kokeita imeytyspuomin kanssa. Yhden metrin mittainen 

imeytyspuomi asetettiin saaviin, jossa oli 15 litraa kevyttä polttoöljyä. Puomin annettiin olla saa-

vissa noin kaksi tuntia. Puomia käänneltiin välillä, jotta saataisiin tasainen kyllästyminen. Puomi 

oli imenyt 10 litraa kevyttä polttoöljyä.  

 

Kuva 8. Imeytyspuomi asetettiin testisaaviin, jossa on kevyttä polttoöljyä. 
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Kuva 9. Imeytyspuomi oli täysin kyllästynyt polttoöljyllä. 

 

3 POHDINTA 

Skimmerin käytöstä oikeilla öljytuotteilla ei ollut Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen henkilös-

töllä aikaisempaa kokemusta. Näillä harjoituspäivillä saatiin käytännönkoemusta eri öljytuotteista. 

Skimmerillä kerättyä öljytuotetta ei mitattu, vaan keskityimme tekniseen suoritukseen ja silmä-

määräiseen havainnointiin. Merkittävimpiä havaintoja oli se, miten suuri merkitys ainepaksuudella 

on keräystuottoon. Saatujen havaintojen perusteella harkitsen matalan verhopuomin sijoittamista 

peräkäryyn, jossa skimmer on. Näin saataisiin vietyä nuottauskalustoa skimmerin mukana. Aion 

myös käyttää skimmeriä herkemmin, kun näin, mihin se pystyy. Seuraavassa tutkimuksessa täy-

tyisi mitata skimmerin keräysteho. Mittauksessa tulisi kokeilla kierrosnopeuden ja ainepaksuuden 

vaikutusta keräystehoon. 

Imeytysmateriaalien testauksessa ei tullut varsinaisia yllätyksiä. Imeytyspuomit ovat pelastuslai-

toksella yleisesti käytössä niin pienemmissä kuin isommissakin onnettomuuksissa. Rannansuoja-

matto ja verhopuomit ovat taas harvemmin käytössä.  

Pelastuslaitoksen käyttöä ajatellen emme saa imeytyspuomia täysin kylläiseksi. Täten suosin hal-

kaisijaltaan pienempää imeytyspuomia. Rannansuojamatto on nimensä mukaisesti tarkoitettu ran-

tojen suojelemiseen, mutta sitä voitaisiin käyttää myös muussa torjunnassa. Rannansuojamatto 
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osoittautui erittäin tehokkaaksi imeytysmateriaaliksi. Rannansuojamattoa ja nauhapuomia ei tule 

unohtaa torjuntatöissä.  

Ehdotan, että Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tulisi käyttää torjuntatyöhön osallistuvaa hen-

kilöstöä Xamkin harjoitusaltaalla kokeilemassa skimmeriä. Siten saamme henkilöstön ymmärtä-

mään skimmerin hyödyn ympäristövahinkojen torjunnassa.  
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Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöön tutustuminen 
 

Etelä-Savon pelastuslaitokselta oli neljän työntekijän joukko tutustumassa Xamkin 
öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöön Kotkassa 11.10.2021. Pelastuslaitoksen 
tavoitteena oli testata omaa kevyttä keräyskalustoa altaalla ja tutustua altaan 
käyttötarkoituksiin ja koulutusmahdollisuuksiin.  

 

Suojavarusteet 

Työntekijöillä oli mukana erilaisia paloasemien kalustossa olevia öljyntorjunnan 
suojavarusteita. Päällimmäisenä kerroksena kaikilla oli kertakäyttöinen kevytsuoja-asu, 
öljynkestävät kumisaappaat, nitriilikäsineet ja suojalasit sekä FFP3-hengityssuojain. Yhdellä 
työntekijällä oli päällimmäisen kerroksen alla puuvillainen suojahaalari, jonka alla oli 
asemavaatetus. Toisella työntekijällä päällimmäisen kerroksen alla oli sammutusasun 
housut ja asemavaatetuksen takki. Kolmannella työntekijällä päällimmäisen kerroksen alla 
oli asemavaatetus. Nitriilikäsineiden alla kaikilla oli kertakäyttöiset puuvillahansikkaat.  

Neljän tunnin harjoittelun jälkeen päällimmäisenä ollut kevytsuoja-asu oli tahriutunut öljystä 
ja öljynsekaisesta vedestä, suojakäsineet olivat likaiset ja saappaat öljyiset. Nelituntisen 
työskentelyn aikana päällimmäisen suojakerroksen läpi muihin vaatteisiin ei juurikaan 
päässyt öljyä, joten suojaustaso oli sopivasti mitoitettu tämäntyyppiseen työhön.  

Vaihtoehtona kertakäyttöiselle suoja-asulle öljyntorjuntatehtävässä omassa kalustossamme 
ovat roiskesuojapuvut ja ”sadetakit” öljyntorjuntakalustossa, mutta valtaosaan tehtävistä 
aiemmin mainittu varustus soveltuu hyvin.  

 

Keräyskalusto 

Pelastuslaitoksen kalustoa päivään otettiin mukaan Puumalan ja Mikkelin paloasemilta. 
Testauksessa oli kevyttä, käsivoimin siirreltävää keräyskalustoa. Puumalasta matkaan lähti 
lava, jolla oli kaksi Lamorin Power Packia, Minimax 12 -harjakeräin, Rock Cleaner ja 
imusuulakkeita. Mikkelistä mukana otetiin ELRO M300 -letkupumppu.  
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Testipäivän aikana ei kuitenkaan Puumalan Power Packeja käytetty, sillä niissä olleet 
hydrauliletkut olivat halkeilleet, eikä pumpuista löytynyt merkintöjä huolloista. 
Harjoituspaikalla oli käytössä vastaava laite, jota pystyttiin hyödyntämään. ELRO M300 -
letkupumppua testattiin.  

 

Keräysmenetelmät ja kerättävät aineet 

Öljyn keräämistä harjoiteltiin kahdella erilaisella öljytuotteella. Ensimmäisenä käytettiin 
tavallista polttoöljyä ja toisena tuotteena oli meriliikenteen dieselöljy (marine diesel oil, 
MDO). MDO on koostumukseltaan paksumpaa kuin polttoöljy, ja sen viskositeetti on samaa 
luokkaa hydrauliöljyn kanssa. 

Päivän aikana testattiin öljyn keräämistä viidellä eri menetelmällä: 

• Lamor Minimax 12 -harjakeräin 

Harjakeräin osoittautui mainettaan paremmaksi, sillä se keräsi öljyä hyvin. Yli 
senttimetrin paksuisesta öljykalvosta keräin ei juurikaan kerännyt vettä öljyn mukana, 
mutta alle senttimetrin kalvopaksuudella veden määrä keräysjätteessä kasvaa. 
Vaikutusta vesi-öljysuhteeseen on myös keräimen pyörimisnopeudella. Etelä-Savon 
pelastuslaitoksella on tällä hetkellä käytössä kyseisiä keräimiä yksi tai kaksi.  

• Lamor Minimax 25 -harjakeräin 

Keräin toimi paljolti Minimax 12 -keräimen tavoin, mutta se ei silmämääräisesti 
kerännyt öljyä yhtä hyvin ja sen keräämässä jätteessä veden määrä vaikutti olevan 
suurempi kuin Minimax 12 -keräimessä. Tähän keräimeen on saatavilla erilaisia 
keräysrumpuja, mutta niille ei ole Saimaan alueen öljyvahinkoriskien näkökulmasta 
käyttöä, sillä alueella raakaöljyn tai raskaan polttoöljyn aiheuttaman vahingon 
todennäköisyys on todella pieni. 

• Halkaisijaltaan 13 senttimetrin imeytyspuomi ja imeytysmatto 

Harjoitusaltaassa nuotattiin öljykalvoa paksummaksi imeytyspuomilla ja samalla 
havainnoitiin puomin imutehoa käytännössä. Imeytyspuomi ja imeytysmatto eivät ime 
vettä itseensä ainakaan lyhyessä (1–2 h) ajassa ollenkaan, vaan tuotteisiin kertyy 
ainoastaan öljytuotteita. Kevyet öljytuotteet imeytyvät mattoon ja puomiin raskaampia 
tuotteita paremmin. Imeytyspuomi toimii hyvin pienten öljyvahinkojen ensisijaisena 
keräysmenetelmänä ja yhtenä keräämisen osa-alueena myös isommissa 
vahingoissa.  

• Lamor Rock Cleaner 

Rock Cleaner on varren päähän kiinnitetty pieni skimmeri, jota ei nimestään 
huolimatta ole tarkoitettu pelkästään kivien puhdistukseen, vaan sillä voi kerätä 
öljyistä jätettä myös vedestä, veneen pohjalta tai altaasta. Rock Cleanerin käyttö 
vaatii hyvin tuetun asennon, ja kerääminen on tarkkaa, jotta liian suuri osa 
kerättävästä aineesta ei ole vettä.  

  



158 Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

       
     
    
 
 

 

 

 
MIKKELIN PALOASEMARYHMÄ  
Mikkelin paloasema  
Jääkärinkatu 16 
50130 Mikkeli 

PIEKSÄMÄEN PALOASEMARYHMÄ 
Pieksämäen paloasema 
Selkiöntie 4 
76100 Pieksämäki 

 

SAVONLINNAN PALOASEMARYHMÄ 
Savonlinnan paloasema  
Savonkatu 2 
57100 Savonlinna 

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 
Sammonkatu 12 
50130 Mikkeli 

www.espl.fi 

3 

 

• Erilaiset imusuulakkeet 

Puumalasta mukaan otetun kontin varustukseen kuului myös erilaisia 
imusuulakkeita, joiden käyttöä altaalla testattiin. Imusuulakkeista kapea ja leveä eivät 
osoittautuneet toimiviksi, mutta ohut putkimainen kärki toimi käytännössä. Pelkällä 
imusuulakkeella imettäessä jätteen öljy-vesisuhde oli kuitenkin huonompi kuin 
skimmerillä kerättäessä.  

Voimanlähteenä käytettiin sekä Lamor Power Packia (sähkö- ja dieselkäyttöinen) 
sekä ELRO M300 -letkupumppua. Molempien laitteiden teho riitti hyvin nesteen 
imemiseen. ELRO-letkupumpulla on kuitenkin rajoitetumpi käyttöaika, sillä sitä voi 
käyttää yhtäjaksoisesti maksimissaan joitakin tunteja, ettei laite kuumene liikaa. 

 

 
Kuva 1. Puomin vasemmalla puolella on noin senttimetrin paksuinen kerros polttoöljyä. 
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Kuva 2. Harjoituksessa käytettiin Xamkin sähkökäyttöistä Power Packia imupumppuna ja 
hydrauliikan voimanlähteenä. 

 

 
Kuva 3. Tuulettomissa harjoitusolosuhteissa öljy saatiin kerättyä vedestä hyvin tarkasti 
käyttämällä erilaista imukalustoa ja imeytyspuomia. 
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Kuva 4. Keräyskaluston pesuun soveltuu esimerkiksi tämä Würthin yleispesuaine. 
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Kuva 5. Öljyä imettiin imeytyspuomin keskeltä Lamorin imusuulakkeen avulla ELRO M300 
-letkupumpulla.  

 

 
Kuva 6. Vasemmalla Minimax 25 -harjakeräin, keskellä kivenerotin ja oikeassa reunassa 
myös Etelä-Savon pelastuslaitoksen käytössä oleva Minimax 12 -harjakeräin. 
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Harjoitus- ja testauspäivän anti 

Harjoitus- ja testauspäivä oli opettavainen ja toi aivan uudenlaista tuntumaa ja näkemystä 
öljyntorjuntatyöhön. Todelliset isot öljyvahingot ovat harvinaisia, joten työtehtävissä harvoille 
kertyy rutiinia ja tuntemusta öljyn keräämisestä. Tutkimus- ja testausympäristö tarjoaa 
työntekijöille toimivat ja turvalliset puitteet harjoitella öljyntorjuntatehtäviä käytännössä ja 
mahdollisuuden testata öljyntorjuntakaluston toimivuutta. 

Tavoitteena on jatkossa hyödyntää ympäristöä pelastuslaitoksen henkilöstön 
ympäristövahinkojen torjunnan koulutuksessa.  
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TULOKSIA JA TULKINTAA 
ÖLJYNTORJUNTA-ALTAAN 
TOIMIVUUDESTA JA 
TOTEUTUNEISTA SUORITTEISTA 

Manu Kettunen, Justiina Halonen & Antero Myrén 2022

Tähän artikkeliin on koottu yhteenvetona tuloksia öljyntorjunnan tutkimus- ja testausym-
päristön kehittämishankkeen ja samalla koetoimintaluvan aikana öljyntorjunta-altaalla 
suoritetuista toiminnoista. Käyttöönottotestien, kuuden eri öljyntorjuntapilotin sekä pe-
lastuslaitosten erillisistä harjoittelupäivistä saatuja tuloksia tulkintoineen on haluttu koota 
samaan artikkeliin, jotta lukijan on helpompi saada kokonaiskuva hankeaikana suoritetuista 
toiminnoista. Artikkelissa kuvataan ensin järjestetyt pilotit ja sen jälkeen niistä saadut 
kokemukset öljynerotinlaitteistosta sekä eri keräys- ja imeytysmenetelmistä kolmea eri 
öljylaatua kerättäessä. Lopuksi esitetään johtopäätökset piloteilla saavutetuista tuloksista.

KOOSTE TOTEUTETUISTA TESTAUS-  
JA HARJOITUSPILOTEISTA

Hankeaikana järjestetyt pilotit voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: testaus- ja harjoituspi-
lotteihin. Harjoituspilotteja toteutettiin yhteensä yhdeksän ja testauspilotteja viisi (taulukko 
1). Testauspilottien osallistujat olivat pääsääntöisesti yksityisen puolen toimijoita, jotka 
halusivat testata öljyntorjuntalaitteitaan ja -tuotteitaan turvallisessa ympäristössä. Muita 
laitetestaajia olivat valtion liikelaitos Metsähallitus, joka suoritti vedenalaista kuvaamista 
ROV-laitteella, ja Merimiespalvelutoimisto, jonka edustaja allasympäristöön tutustumisen 
yhteydessä suoritti ilmakuvausta.

Harjoituspilotteihin osallistui pelastusviranomaisia viideltä pelastuslaitokselta ympäri Suo-
mea erilaisissa kokoonpanoissa. Pelastuslaitosten öljyntorjunnan harjoituspilotteja vedettiin 
läpi yhteensä kuusi (taulukko 1). Paikallinen Kymenlaakson pelastuslaitos testasi altaan 
toimivuutta myös pintapelastus- ja vesisukellusharjoituksiin ja käyttikin allasta tähän 
tarkoitukseen useaan otteeseen hankkeen aikana. WWF Suomen vapaaehtoiset öljyntor-
juntajoukot osallistuivat öljyntorjunta-altaalla kahteen erilliseen öljyn rantakeräykseen 
keskittyvään harjoituspilottiin, joista toinen oli osa suurempaa Balex Delta 2021 -harjoitusta.
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Taulukko 1. Kooste öljyntorjunta-altaalla hankeaikana 1.10.–28.2.2022 toteutetuista 
harjoitus- ja testauspiloteista. Pilotteja järjestettiin kuudesta teemasta.

Pilotin 
tyyppi

Teema Toteutettu pilotti Osal-
listujia

Testaus-
pilotit

Mekaaninen 
keräys

Clewat Oy 1.–2.6.2021 5

Neste Oyj 14.10.2021 (5)

Imeytys
tuotteet Woimet Oy 22.9.2021 2

Havainnointi
laitteet

Metsähallitus, ROV 14.10.2020 1

Merimiespalvelutoimisto, UAV 14.10.2020 1

Harjoitus-
pilotit

Vesistö 
öljyntorjunta

Kymenlaakson pelastuslaitos 25.11.2020 5

Kymenlaakson pelastuslaitos 3.–6.5.2021 117

EteläSavon pelastuslaitos 11.10.2021 4

VarsinaisSuomen pelastuslaitos  
27.–28.9.2021 5

PohjoisKarjalan pelastuslaitos  
29.–30.9.2021 8

ItäUudenmaan pelastuslaitos ja Neste Oyj 
14.10.2021 2 + 5

Rantatorjun
ta ja keräys

WWF Suomi 19.5.2021 10

WWF Suomi 24.–25.8.2021 33

Pintapelastus 
ja vesisukel
lus

Kymenlaakson pelastuslaitos jaettuna 
useammalle harjoituskerralle 14.9., 16.9. ja 
21.9.2020

28

Yhteensä 6 14 226

Hankkeen aikana pilotteihin osallistui yhteensä yksitoista Xamkin ulkopuolista toimi-
jaa, joista kolme oli yrityksiä ja kahdeksan muuta organisaatiota. Lisäksi pilotteja seuraa-
massa tai muuten öljyntorjunta-altaaseen tutustumassa vieraili niin viranomaisten kuin 
yritysmaailmankin edustajia. Viranomaisten puolelta öljyntorjuntaympäristöön kävivät 
hankeaikana tutustumassa pilotteihin osallistujien lisäksi muun muassa Rajavartiolaitos, 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Pelastusopisto, 
Kotkan ympäristökeskus, Kotkan kaupunki ja Helsingin pelastuslaitos. Yritysmaailmasta 
öljyntorjunta-altaan potentiaalia kävivät katsastamassa myös Lamor Corporation Ltd, 
Knorring Oy, Ikaros Finland Oy, Ympäristötukku, KK Module Oy, Hablexe Oy ja EHP 
Environment Oy. Kansainvälisiä vieraita Itämeren rantavaltioista, muun muassa Saksasta, 
Tanskasta, Puolasta, Ruotsista, Latviasta ja Virosta, kävi tutustumassa ympäristöön kan-
sainvälisen Balex Delta 2021 -harjoituksen yhteydessä. 
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KÄYTTÖKOKEMUKSET ÖLJYNEROTINLAITTEISTOSTA

Öljynerotinlaitteiston tehokkuutta erottaa öljyä vedestä testattiin hankkeen aikana moneen 
otteeseen sekä erillisellä käyttöönottotestillä että määrävälein pilottien lomassa. Tehokkuutta 
arvioitiin ottamalla näyte laitteiston puhtaan pään poistoputkesta. 

Hankeaikana otettiin eri ajankohtina kuusi erillistä vesinäytettä öljynerottimilta puhdis-
tustehon seurantaa varten. Näytteiden öljyhiilivetypitoisuuksien kasvaessa asiaan reagoitiin 
erottimien puhdistuksella (kuva 1). Öljynerotinlaitteiston läpi kulki pilottien aikana mitä 
erilaisimpia öljykoktaileja, ja seosvahvuudet vaihtelivat pesuvesistä öljylietteeseen. Hank-
keen aikana otettujen näytteiden tulokset öljynerotinlaitteiston I- ja II-luokan erottimien 
jälkeen öljyhiilivetyjen C10–C40 osalta olivat seuraavat: 1,4 mg/l, 3,4 mg/l, 2,4 mg/l, 8,5 
mg/l, 28 mg/l ja 25 mg/l. Öljyhiilivetyjen C10–C40 pitoisuuksien mediaani näytteissä oli 
5,9 mg/l. Tuloksista huomataan, että kaikki näytteet eivät ole päässeet standardin SFS-
EN-858-1 mukaiselle ja I-luokan öljynerottimen lupaamalle pitoisuustasolle 5 mg/l, jonka 
saavutettuaan vedet voitaisiin laskea luontoon tai sadevesiviemäriin. Öljyhiilivetyjen pitoi-
suuksien ylittäessä 5 mg/l ja ollessa alle 100 mg/l vedet voitaisiin laskea jätevesiverkkoon 
(VNa 314/2020, 7. §, 2. ja 3. mom.).

Kuva 1. Öljyhiilivetypitoisuuksien kehittyminen öljynerottimien puhtaan puolen 
näytteissä puhdistettavan öljyvesiseoksen määrän ja eri öljylaatujen aiheuttaman 
kuorman kasvaessa. Näytteenotolla seurattiin öljynerottimien puhdistustarvetta.

Altaalla saavutetut tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia laitetoimittajan laboratorio-olo-
suhteissa saatuihin, kyseisen I-luokan öljynerottimen puhdistuskykyä mittaaviin tuloksiin. 
Laboratoriotesteissä puhdistettavana nesteenä käytetään yleensä kevyttä öljyä (öljypitoisuus 
0,5 % eli 5 000 mg/l), mutta öljyntorjunta-altaan tulokset on saavutettu usealla öljytyypil-
lä, -laadulla ja niiden seoksilla. Öljynerottimen analyysitulokset ja tuotesertifikaatit ovat 
ladattavissa laitetoimittajan sivuilta. (TÜV Rheinland Group 2009; Wavin Finland 2021.)
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Puhdistustulokseen vaikuttavat olennaisesti erotettava öljylaatu ja -tyyppi, öljypitoisuus 
vedessä, öljy-vesiemulsion määrä ja suhde puhdistettavasta määrästä, virtausnopeus, epä-
puhtauksien määrä vedessä (hiekka, humus) sekä lämpötila. Siten edellä esitetyt lukuarvot 
eivät ole vertailukelpoisia testijaksojen välillä.

Tietyt öljylaadut, muun muassa hydrauliikkaöljy, emulgoituvat herkemmin kuin toiset 
ja näin tuovat haastetta öljy-vesiseosten hallintaan. Öljynerotuskyvyn parantamiseksi ja 
jätevesien minimoimiseksi pilottien jälkeen altaalle hankittiin yksi II-luokan erotin lisää 
liitettäväksi nykyiseen öljynerotinjärjestelmään. Lisäöljynerotin rauhoittaa erotusprosessia, 
ja näin öljy ehtii paremmin kerrostua laitteistossa. Tuloksia saadaan seuraavien harjoitusten 
yhteydessä.

PILOTTIEN TULOKSET ÖLJYNKERÄYSLAITTEIDEN  
JA IMEYTYSTUOTTEIDEN TOIMIVUUDESTA

Seuraavaksi kuvataan hankkeen piloteista kertynyttä tietoa eri keräinlaitteista ja niiden 
keräystehokkuudesta. Pilottien olosuhteet eivät olleet vakioidut, joten mekaanisten öljyn-
keräinten eli kelluvien skimmereiden ja Rock Cleaner -kivipuhdistimen öljynkeräystehoa 
kuvaavia tuloksia ei voi verrata laitevalmistajan ilmoittamiin, ASTM-standardin mukaisesti 
toteutettujen laitetestien tuloksiin. Keräyskapasiteetin (m3/h) mittaamisen sijasta testeis-
sä keskityttiin ensisijaisesti öljy-vesisuhteeseen koulutuksellisena tavoitteena eli pyrittiin 
maksimoimaan öljyn määrä ja minimoimaan veden määrä kerättävässä nesteessä. Tuloksia 
tarkasteltaessa on siten huomioitava, että käyttötilanteet olivat osa laitteiden käyttökou-
lutusta. Laitteen operoijan harjaantuneisuuden lisäksi keräystehoon vaikuttavia muuttujia 
on useita. Vaikka altaalla pidettyjen keräysharjoitusten lähtötilanne oli aina suunnilleen 
sama – torjuttavan öljykalvon paksuus reilut 10 mm öljylaadusta riippumatta – oli jokainen 
harjoitustilanne erilainen. Tässä esitetyt tulokset eivät siten kuvaa keräinten optimaalisinta 
öljyn ja veden keräyssuhdetta. 

Seuraavassa on kuvattu harjaskimmereiden Minimax 12 ja 25 harjoituksissa havaittuja 
keräysominaisuuksia kolmella öljytyypillä. Tulokset perustuvat keräystilanteisiin, joissa 
öljyä poistettiin ensin mekaanisella keräysmenetelmällä. Öljyn kerrospaksuuden ohentues-
sa alle millimetrin alkoi kerätyn nesteen vesipitoisuus nousta liian suureksi, jolloin loput 
öljyt poistettiin imeyttämällä. Johtopäätökset perustuvat viiteen harjoituspilottiin, joissa 
saavutetut tulokset on kuvattu taulukossa 2. Taulukko kokoaa piloteissa käytetyt öljynke-
räyslaitteet ja imeytystuotteet sekä listaa saadut tulokset öljylaaduittain. Lisäksi on esitetty 
keräystoimien jälkeinen veden puhtaustaso vesinäytteiden laboratoriotulosten perusteella. 
Harjaskimmereiden Minimax 12 ja Minimax 25 keräystehossa ja -kyvyssä ei huomattu 
juurikaan eroja kyseisissä altaalla suoritetuissa harjoitteissa. 



167Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

KEVYT POLTTOÖLJY

Harjaskimmerit Minimax 12 ja Minimax 25 keräsivät kevyttä polttoöljyä kahden milli-
metrin öljykalvon paksuuteen asti, kun harjojen pyörimisnopeus säädettiin optimaaliseksi 
kerättävään öljykalvoon nähden. 

Veden osuus kerätyssä nesteessä pysyi maltillisena (alle 50 %) silloin, kun öljykalvon pak-
suus oli noin 10 millimetriä, mutta öljykalvon ohentuessa veden osuus kasvoi nopeasti. 
Keskimäärin kevyt polttoöljy saatiin harjaskimmereillä talteen noin 70-prosenttisesti ennen 
imeytystuotteiden käyttöä, ja lopputuloksena nostetusta öljy-vesiseoksen nestemäärästä oli 
vesittymisen jälkeen erottunut polttoöljyä noin 30 %. Rumpu- ja levyskimmereillä ei hank-
keen aikana suoritettu vastaavia kokeita, vaan laitteille tehtiin vain käyttöönottoesittelyt.

MERILIIKENTEEN DIESELÖLJY

Harjaskimmereillä saadut keräystulokset paranivat meriliikenteen dieselöljyllä (MDO, 
marine diesel oil) verrattuna kevyen polttoöljyn kanssa saatuihin tuloksiin. Parempaan 
keräystulokseen samankaltaisissa keräysolosuhteissa vaikutti MDO:n suurempi viskositeetti. 
Jähmeämpi öljy kiinnittyy harjoihin paremmin, ja näin optimaalisella pyörimisnopeudella 
riittävästi rikastetusta öljykalvosta kerättäessä nostetun veden osuus oli erittäin vähäinen. 
Harjaskimmereillä MDO:n kokonaismäärästä saatiin pois noin 80 % ennen imeytystuot-
teiden käyttöä ja kerätyn öljy-vesiseoksen nestemäärästä oli IBC-kontissa seisottamisen 
jälkeen erottunut meriliikenteen dieselöljyä reilut 40 %.

HYDRAULIIKKAÖLJY S32 JA S68

Hydrauliikkaöljyä kerättäessä harjaskimmerit nostivat paksuimmalla, arviolta 10 millimet-
rin öljykalvolla käytännössä puhdasta öljyä. Öljynkalvon ohentuessa öljy alkoi pyörivistä 
keräinharjoista muodostuvien pyörteiden vuoksi emulgoitua, ja näin veden osuus lisääntyi 
kerätyssä nesteessä. Hydrauliikkaöljyä kerättiin skimmereillä noin 90 % harjoitusaltaan 
öljymäärästä. Kerätystä öljy-vesiseoksesta saatiin erotettua vettä noin 30 %, ja loput 70 % 
oli öljyä ja öljy-vesiemulsiota.

IMEYTYSTUOTTEISTA SAADUT KÄYTTÖKOKEMUKSET

Hankkeen piloteissa käytettiin eri valmistajien erikokoisia ja koostumukseltaan vaihtelevia 
imeytyspitkoja, -tyynyjä, -liinoja ja -mattoja sekä rannansuojamattoa. Toteutettujen pilottien 
perusteella imeytystuotteiden absorboimiskykyyn vaikutti merkittävimmin öljyn viskosi-
teetti. Mitä pienempi viskositeetti oli, sitä paremmin öljy imeytyi. Kevyellä polttoöljyllä 
imeytystuotteet saatiin pääsääntöisesti kyllästymään täysin öljystä, mikä tarkoittaa, että 
tuotteiden imeytyskapasiteeteissa saavutettiin 80–90-prosenttisesti valmistajan ilmoittamat 
kapasiteettiarvot.
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Kaikkien tuotteiden absorboimiskyky heikkeni öljyn viskositeetin kasvaessa. Tästä on 
hyvänä esimerkkinä halkaisijaltaan 13 senttimetrin imeytyspitko, jota liotettiin kevyessä 
polttoöljyssä ja vastaavasti MDO:ssa. Suurempiviskositeettinen MDO ei imeytynyt pitkoon 
kuin muutamia kymmeniä millimetrejä pinnasta, kun taas kevytpolttoöljyllä pitko kylläs-
tyi läpikotaisin, vaikka altistumisajat ja testiolosuhteet olivat molemmilla aineilla samat 
(lisätietoa artikkelista Pelastuslaitokset aktiivisina öljyntorjunta-altaan yhteiskehittämisessä). 
Myös hydrauliikkaöljyä ja muita viskositeetiltaan vastaavia öljyjä oli haasteellista saada 
imeytymään pintaa syvemmälle kyseisissä harjoitteissa käytettyihin imeytystuotteisiin.

Testiolosuhteissa imeytyspitkot soveltuivat hyvin myös öljyn rajaamiseen ja nuottaamiseen. 
Luonnonolosuhteissa, aallokossa ja tuulessa, öljylautan rajaamiseen soveltuu pääsääntöisesti 
vain nauhapuomi tai yhdistelmäpuomi, jossa on sekä imeyttävä että rajaava rakenneosa. 
Imeytyspitkoistakin saatava hyöty paranee yhdistämällä kaksi pitkoa rinnakkain, jolloin 
imeytymispinta-ala saadaan suuremmaksi ja vähennetään öljyn karkaamista pitkojen alta 
(Halonen 2018, 386).

Pilottien perusteella imeytystuotteista saatavaa hyötyä on mahdollista lisätä uudelleen 
käyttämällä. Muun muassa pieniarkkisia imeytysliinoja voi halutessaan käyttää useampaan 
kertaan puristamalla irtoavaa öljyä liinoista pois (kuva 2).

Kuva 2. Imeytysliinojen käyttökertoja voi lisätä puristamalla öljyä pois tuotteesta. 
Näin imeytysliinoja voidaan käyttää parhaimmillaan moneen kertaan (kuva: Justiina 
Halonen 2021).
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KERÄYSTULOSTEN YHTEENVETO

Kaiken kaikkiaan öljyntorjuntaharjoitteista saatiin lupaavia keräystuloksia: kerättäväksi tar-
koitettu öljy saatiin melkein kaikki talteen. Hyvä lopputulos saavutettiin kaikilla kokeilluilla 
öljytyypeillä mutta hieman toisistaan eroavilla mekaanisten keräinten ja imeytystuotteiden 
käyttösuhteilla. Taulukko 2 esittää lukuarvoina kolmella eri öljytuotteella tehtyjen kerä-
ys- ja imeytysharjoitteiden tulokset sekä öljynerotinlaitteiston puhdistustuloksen kunkin 
harjoitteen yhteydessä otetusta näytteestä. Onnistuneen puhdistuksen vuoksi samaa vettä 
voitiin käyttää harjoitusalustana useaan kertaan.

Mekaaniset öljynkeräinlaitteet saavuttivat parhaimman keräystuloksen ja olivat tehokkaim-
millaan öljyillä, joilla on suuri viskositeetti. Pienemmän viskositeetin öljyillä mekaanisten 
keräinten tehokkuutta voitiin parantaa muun muassa imeytyspitkojen yhteiskäytöllä: imey-
tyspuomit olivat tehokkaita nuotattaessa öljykalvoa paksummaksi. Pilottien aikana pystyt-
tiin myös hyvin havainnoimaan, kuinka paljon esimerkiksi kerättävän aineen viskositeetti 
vaikuttaa imeytystuotteiden absorbointikykyyn. Harjoitusolosuhteet eivät olleet vakioidut, 
ja tuloksissa on huomioitava, että ulkoiset olosuhteet, kuten lämpötila ja epäpuhtaudet, vai-
kuttavat huomattavasti imeytyvyyteen. Lämpötila vaikuttaa erityisesti öljyjen viskositeettiin. 
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Taulukko 2. Kooste kolmen öljytuotteen keräystuloksista öljyntorjunta-altaalla 
toteutettujen öljynkeräysharjoitusten (Kympe, ESPL, V-S Pela, P-K Pela ja IUPL & 
Neste Oyj) perusteella. Harjoitukset suoritettiin kolmella eri öljytyypillä, kahdella 
mekaanisella öljynkeräimellä ja yleisemmillä imeytystuotteilla. Taulukossa esitetyt 
arvot ovat harjoituksissa saavutettuja keskimääräisiä arvoja, jotka on saatu ei-
vakioiduissa olosuhteissa.

Torjuttava öljytyyppi Kevyt  
 polttoöljy
(4 toistoa)

Marine 
 diesel oil, 
MDO
(4 toistoa)

Hydrauliik-
kaöljy
S32 ja S68
(3 toistoa)

Torjuttava öljymäärä [l] 200 200 700

Torjuttavan öljykalvon 
 paksuus [mm] 10 10 10

Käytetyt keräimet Minimax 12
Minimax 25

Minimax 12
Minimax 25

Minimax 12
Minimax 25

Imeytystuotteet
Imeytyspitkot
Nauhapuomi
Imeytysliina

Imeytyspitkot
Nauhapuomi
Imeytysliina

Imeytyspitkot
Nauhapuomi
Imeytysliina

Keräimillä kerätty öljy-vesi-
seos [l] 600 400 1 000

Keräimillä kerätty öljymäärä [l] 150 170 620

Öljyn osuus kerätystä neste-
määrästä [%] 25–30 40–50 60–70

Imeytystuotteilla imeytetty 
öljy [l] 46 26 42

Keräimillä kerätty öljy koko-
naisöljymäärästä [%] 75 85 90

Imeytystuotteilla imeytetty 
öljy kokonaisöljymäärästä [%] 20–24 13 6

Keräämättä jääneen nesteen 
laskennallinen öljypitoisuus 
[mg/l]

821

240–450
3 0002

1 Arvo todennettu laboratoriossa, näyte otettu 200 mm:n syvyydestä 600 mm:n vesipat
saassa.
2 Arvo todennettu laboratoriossa, näyte on harjoitusviikon jälkeen harjoitusaltaan tyhjen
nyksen yhteydessä otettu altaaseen jääneestä öljylietteestä.

Testituloksista on lisäksi huomioitava, että testit ja pilotit olivat osa laitteiden käyttökou-
lutusta, joten tulokset eivät kerro keräyslaitteiden maksimitehokkuutta. Vaikka hankkeen 
aikana toteutettujen pilottien määrää voi kokonaisuutena pitää melko kattavana, perustu-
vat tässä esitetyt tulokset viiteen eri harjoituskertaan ja kolmeen neljään samamuotoisena 
toistettuun harjoitukseen. Tuloksista on siten huomioitava, että toistoja on suhteellisen 
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vähän ja itse toimintojen kestot ovat varsin lyhyitä, jolloin tuloksia tulee arvioida suuntaa 
antavina. Saadut tulokset toimivat kuitenkin koulutustarkoituksessa sekä vertailumateri-
aalina tuleviin koitoksiin. 

OSAAMINEN KASVOI

Pilotteihin osallistui yhteensä 141 henkilöä eri pelastuslaitoksista, ja osallistujilla oli eri-
laiset taustat ja kokemuspohja. Yleistäen voidaan sanoa, että osallistuneilla oli enemmän 
aiempaa käyttökokemusta imeytystuotteista kuin mekaanisesti öljyä keräävistä laitteista, 
sillä imeytystuotteita käytetään myös pienemmissä öljyvahingoissa. Voidaan kuitenkin 
todeta, ettei imeytystuotteiden todellisesta keräyskyvystä ja optimaalisesta käytettävyydestä 
ollut kaikilla tarkkaa tietoa. Mekaanisia keräimiä käytetään pääasiassa suurissa vesistöissä 
tapahtuvissa öljyvahingoissa, jotka ovat vahinkotyyppeinä harvinaisia, joten tarkkaa kuvaa 
niiden keräyskyvystä ja käytettävyydestä ei osallistujille ollut päässyt muodostumaan.

Kuva 3. Harjoituspilotin osallistujia (kuva: Justiina Halonen 2021).

Pidempikestoisten pilottien aikana osallistujien tuntemus öljyntorjuntalaitteistosta ja -tuot-
teista koheni huomattavasti ja niiden käyttö sujuvoitui. Öljyntorjuntatekniikoita itse ko-
keilemalla osallistujien käsitys öljyntorjuntakaluston käytännön toimivuudesta muuttui. 
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Pilottipäivät osoittivat, että lyhyelläkin harjoitusjaksolla voidaan huomattavasti kehittää 
luottamusta ja uskallusta käyttää öljyntorjuntakalustoa vahinkotilanteissa sekä lisätä öljyn-
torjuntaosaamista. Edellä kuvatun perusteella on olennaista, että jokaisella harjoitukseen 
osallistuvalla on mahdollisuus myös itse tehdä, kokeilla ja onnistua. Tämän saavuttamiseksi 
harjoitusryhmän koko voi olla maksimissaan 4–5 henkilöä yhtä toimintapistettä kohti. 
Minimimiehityksenä voidaan pitää kolmea henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Öljyntorjunnan testausaltaalla järjestetyissä testaus- ja harjoituspiloteissa mekaanisella 
keräyksellä ja öljynimeytyksellä saavutettiin hyvä veden puhtaustaso. Hyviä tuloksia oli 
havaittavissa myös torjuntaosaamisessa. Hankkeen pilotit osoittivat, että osallistujien kes-
kuudessa mekaanisesti öljyä keräävien laitteiden tuntemus ja tietämys niiden kyvystä kerätä 
erilaisia öljylaatuja oli melko vähäistä. Tämä on sinänsä luonnollista, sillä mahdollisuuksia 
käyttökokemusten hankintaan oikeilla öljytuotteilla ei aiemmin ole ollut. Piloteissa voitiin 
demonstroida laitteistojen keräyskykyä ja -kapasiteettia sekä sitä, miten olosuhteet ja käyt-
tötapa vaikuttavat keräystulokseen. Näinkin lyhyillä harjoituksilla voitiin konkreettisesti 
parantaa öljynkeräinten käyttötaitoa. 

Hankkeen aikana toteutetut testaus- ja harjoituspilotit antoivat hyviä kehittämisideoita 
tulevaan toimintaan. Kokemusten perusteella öljynkeräysharjoituksia kannattaa kehittää 
samankestoisiksi ja samansisältöisiksi. Silloin myös harjoitusten tuloksille saadaan enemmän 
painoarvoa, kun ne voidaan vahvistaa usealla määrämuotoisena toistetulla sarjalla. Näin 
hyödynnettävää dataa kertyisi muustakin kuin varsinaisista laite- ja menetelmätesteistä. 
Kehitettävää riittää myös toimintojen dokumentoinnissa. Tarpeen on tehostaa harjoitteiden 
mittaamista sekä yhdenmukaistaa kuvantamista esimerkiksi kiinteällä videokameralla nyt 
käytössä olevan dronekuvauksen rinnalla.
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ÖLJYNTORJUNTA-ALLAS ON 
VALMIINA KÄYTTÖÖN  
– HANKETYÖN TOTEUTUMISEN 
ARVIOINTI

Manu Kettunen, Justiina Halonen & Antero Myrén 2022

Yhteistyökumppaneiden myötävaikutuksella Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
öljyntorjunta-altaan kehitystyön ensimmäinen vaihe on nyt valmistunut ja allas ympä-
ristöineen on valmis palvelemaan öljyntorjunta-alan toimijoita. Kehittämis- ja investoin-
tihankkeen ansiosta öljyntorjunta-altaalla voidaan järjestää pienimuotoisten tutkimus- ja 
testaustoimintojen lisäksi myös täyden mittakaavan öljyntorjuntatoimia ja harjoituksia. 
Altaan kehittäminen harjoittelu- ja testausolosuhteiltaan sekä muilta toiminnoiltaan mo-
nipuolisemmaksi jatkuu seuraavassa vaiheessa. 

Tässä artikkelissa pohditaan, miten kehittämistyön läpiviennissä onnistuttiin. Onnistumista 
tarkastellaan itsearvioinnin ja hanketyön ohjausryhmältä saadun palautteen perusteella. 
Tavoitteen saavuttamista kuvaavat myös hankkeen harjoitus- ja testauspilotteihin osallistu-
neiden palautteet. Palautteet on esitetty kutakin harjoitetta kuvaavan artikkelin yhteydessä, 
joten tässä niistä esitetään vain lyhyt yhteenveto. Myös artikkelin lopussa kuvatut jatkoke-
hittämistoimet perustuvat osin pilotteihin osallistuneiden palautteeseen.

ITSEARVIOINTI – KUIS MYÄ PÄRJÄTTII

Hankkeen onnistumista arvioidaan peilaamalla toteutunutta toimintaa hankesuunnitel-
massa asetettuihin tavoitteisiin. Kuten kehittämishankkeille on ominaista, osalle toimista 
havaittiin hankkeen edetessä suunnitteluvaiheessa mietittyä tarkoituksenmukaisempi toteut-
tamistapa. Siten arvioinnissa huomioidaan myös nämä hankesuunnitelmasta poikkeamiset. 
Pääasiassa hanketyö toteutui kuitenkin suunnitelman mukaisena. Suurimmat haasteet 
koskivat yhteiskehittämisen laajuutta ja aikataulutusta, johon hankeaikaan osuneella ko-
ronapandemialla oli suuri vaikutus.

Hanketyön ensimmäisen työvaiheen tavoite oli määritellä tarkemmin yhdessä osallistuvien 
toimijoiden kanssa testiympäristön toiminnallisuus ja tekniset vaatimukset sekä varmistua 
kaikista varotoimista ympäristöturvallisuuden takaamiseksi (Halonen 2019, 8, 9). Hankkeen 
monialaiselta ohjausryhmältä saatiin runsaasti neuvoja ja ideoita, joiden pohjalta tulevan 
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testiympäristön suunnittelua ja toteutusta vietiin eteenpäin. Apuna olivat myös käyttötar-
veselvityksen tulokset. Määrittelyn tueksi laadittiin käsitekartta, jonka avulla yksittäisten 
osa-alueiden suunnittelua, kustannusarvioiden ja tarjouspyyntöjen laadintaa sekä toteutusta 
oli helpompi tehdä. Vaikka rakenteellisten muutostöiden määrä oli suuri, edettiin niiden 
toteuttamisessa jäsennellyn kaavion avulla hyvään vaiheeseen hankeaikana. Ympäristö-
turvallisen toiminnan varmistamiseksi altaan ympäristö ja altaan rakenteelliset ratkaisut 
varmistettiin. Myös altaan lisärakenteissa huomioitiin mahdollisten ympäristövahinkojen 
estäminen samoin kuin laadituissa toimintaohjeissa. 

Hankesuunnitelmasta poikettiin altaan kattamisen ja sisäpuolisten seinämien pinnoituksen 
osalta. Kattamiselle ei nähty tarvetta toiminnassa, jossa öljy kerätään miltei välittömästi 
pois. Pinnoituksen sijasta hyödynnettiin mekaanista puomisuojausta. Altaalla syntyvän 
öljyisen veden käsittelemiseksi hankittiin öljynerotinlaitteisto. Veden laatua tarkkaillaan 
säännöllisesti näytteenotolla ja laboratoriokokeilla ja sen öljypitoisuus pidetään öljynerotus-
laitteiston avulla luontoon laskettavan raja-arvon alapuolella. Toiminnalle saatiin koetoimin-
talupa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Koetoimintajakson loppuraportin perusteella 
viranomaiset arvioivat, ettei altaan toiminnalle ole tulevaisuudessa ympäristönsuojelulain 
mukaista lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintitarvetta (Laine 2021).

Toisen työvaiheen tavoitteena oli perustaa testiallas ja kerätä siitä käyttökokemuksia pienillä 
demonstraatioilla (Halonen 2019, 8, 9). Testialtaan perustaminen onnistui rakenteellisilta 
osiltaan hyvin. Altaaseen rakennettiin sisäpuolinen työskentelytaso sekä ulkoinen tur-
va-allas työkoneiden alustaksi. Pääaltaasta muokattiin puomisektoreilla muunneltava ja 
myös tuuli- tai vedenvirtausolosuhteiden muodostaminen mahdollistettiin. Suunnitelman 
mukaista aallotusta ei voitu toteuttaa, sillä se osoittautui arvioitua kalliimmaksi. Lisäksi 
testaustoiminnan havainnointiin ja dokumentointiin suunniteltu prosessikameratekniikka 
korvattiin drone- ja ROV-kameroilla. Pääaltaan rinnalle hankittiin pienempiä testialtaita. 
Altaat eivät olleet hankesuunnitelmassa, mutta niiden todettiin monipuolistavan harjoitus- ja 
testausmahdollisuuksia etenkin aineilla, joiden vuotokäyttäytymistä ei vielä hyvin tunneta. 
Lisäksi ne on helpompi ottaa käyttöön ja puhdistaa kuin pääallas, ja niiden ansiosta voidaan 
toteuttaa useampaa harjoitustoiminnetta samanaikaisesti.

Harjoitteiden ja testausten käyttöön altaalla on nyt tarjota kuusi erilaista öljykeräintä tar-
vittavine voimakoneineen. Tutkimus- ja mittaustekniikka saatiin kattamaan haitallisten 
pitoisuuksien mittaukset ja punnitukset. Mitta-analytiikkaa tuleekin kehittää. Käyttöönot-
totestejä tehtiin kahdella eri öljylaadulla, ja testien perusteella altaat toimivat suunnitellusti. 
Sekä työturvallisuus että ympäristöturvallisuus oli mahdollista toteuttaa halutulla tavalla. 
Myös öljyntorjunta- ja keräyskalusto sekä öljyisen jätteen hallinta toimivat asianmukaisesti. 

Kolmannen työvaiheen tavoitteena oli pilotoida tutkimus- ja testauspalveluja yhdessä yritys-
ten ja muiden osallistuvien organisaatioiden kanssa. Tavoitteena oli toteuttaa useita erilaisia 



176 Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

testaus-, tutkimus- ja harjoituspalvelupilotteja ja oppia niistä. (Halonen 2019, 8, 9.) Pilotit 
toteutettiin osallistujien toiveiden mukaisina. Tämän vuoksi piloteissa toistui kuudesti 
samansisältöinen vesistö-öljyntorjunnan harjoite. Vesistöharjoitteessa demonstroitiin sekä 
öljynkeräystekniikkaa että öljykalvon rikastamista puomituksella. Rantatorjunta ja -kerä-
ysharjoitetta pilotoitiin kahdesti, samoin havainnointilaitteiden ja mekaanisen keräyksen 
testauspilotteja. Imeytystuotteiden testauspilotti järjestettiin kerran. Lisäksi testattiin altaan 
soveltuvuutta pintapelastus- ja vesisukellusharjoitteluun. Pilotteja järjestettiin siten kuudesta 
teemasta yhteensä 14 eri kertaa. Tavoite pilotoida testaus- ja tutkimuspalvelua sekä harjoi-
tuspalvelua vähintään kuudella kokeiluilla toteutui siten hyvin. Osallistuvia organisaatioita 
oli yksitoista, joten määrä ylitti hankesuunnitelmaan kirjatun viiden osallistujaorganisaa-
tion tavoitteen. (Halonen 2019, 10–11.) Jääolosuhteissa tapahtuvaa öljyntorjuntaa ei ollut 
mahdollista pilotoida koetoiminta-ajan huonon jäätilanteen vuoksi. Pilottien perusteella 
pääallas, pienemmät testialtaat ja rantaharjoitusalue toimivat harjoittelu- ja testausympä-
ristöinä hyvin. Yrityksen kanssa toteutetun testauspalvelupilotin avulla todettiin pääaltaan 
soveltuvan myös suuremmalla aluksella suoritettaviin testeihin. Hankeaikana suoritetut 
pilotit osoittivat altaan tarpeellisuuden öljyntorjunnan harjoitteluun ja tuottivat sekä fyy-
siseen ympäristöön että toimintakonseptiin kehitysideoita. Koronarajoitukset kuitenkin 
muuttivat alkuperäistä aikataulusuunnitelmaa. 

Pilottien avulla päästiin pureutumaan paitsi altaan toiminnallisuuksien arviointiin myös hank-
keen sisällöllisiin tavoitteisiin öljytuotteiden vuotokäyttäytymisen, öljynerottelutekniikan ja 
kestävän jätteenkäsittelyn osalta. Piloteissa oli mahdollista käyttää vähärikkistä meriliikenteen 
dieselöljyä (MDO), jonka kerättävyydestä ei ollut aikaisempaa kokemusta. Vesistö-öljyntor-
junnan harjoituspilotissa voitiin demonstroida hyvin öljynkeräystekniikoiden, puomituksen ja 
imeyttämisen yhteisvaikutusta keräystuloksiin avovesiolosuhteissa. Todettiin, että ulkoaltaissa 
toteutettavat harjoitteet antavat todenmukaisen kuvan senhetkisten olosuhteiden vaikutuksesta 
vahinkoaineiden käyttäytymiseen sekä keräyslaitteiden ja imeytystuotteiden toimivuuteen. 
Pääallas antaa lisäksi realistisen kuvan öljyn leviämisestä laajalle alueelle, ja näin voidaan 
havainnollistaa ohuen öljykalvon kerättävyyttä ja keräyskykyä parantavia toimia.

Öljyisen jätteen loppukäsittelyn tehostamiseksi ja siitä muodostuvien ympäristövaikutusten 
pienentämiseksi altaalla kehitettiin menetelmiä kiinteän öljyisen jätteen minimointiin sekä 
öljynerottelutekniikan hyödyntämiseen. Testialtaalla on käytössä oma öljynerotinlaitteisto. 
Lisäksi suunniteltiin ja hankittiin pienen mittakaavan öljy-vesiseoksen tai emulgoituneen 
öljyn erotteluun tarkoitettu lämmitettävä erottelusäiliö. Öljyisestä ja öljykylläisestä kiinteästä 
jätteestä voidaan erottaa öljyä hankkeelle suunnitellulla ja hankitulla öljynerotusmankelilla. 
Näin nestemäinen öljy saadaan talteen, jolloin kiinteän öljyjätteen määrä vähenee. Lisäksi 
imeytystuotteiden uusiokäytön mahdollistuessa niiden hankintatarve ja myös jätteentuotto 
pienenevät. Altaan käyttökokemukset ovat siirrettävissä myös todellisiin vahinkotilanteisiin, 
joissa öljyisen jätteen määrät voivat olla satoja tuhansia tonneja (Asikainen 2009, 36–37, 
96–97). Siten pienelläkin jätemäärän vähentämisellä on merkittävät ympäristövaikutukset.
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Neljäntenä tavoitteena oli suunnitella tutkimusfasiliteetin pysyvä toimintakonsepti ja var-
mistaa toiminnan jatkuvuus. Tavoitteena on hankeaikana kehittää vähintään kaksi pal-
velutuotetta ja mahdollistaa kaksi uutta työpaikkaa. (Halonen 2019, 8, 11.) Hankeaikana 
luotiinkin kaksi palvelutuotetta: testaus- ja tutkimuspalvelu sekä harjoituspalvelu. Molempia 
palveluja pilotoitiin erisisältöisinä. Näiden pilotointien avulla voitiin arvioida toiminnasta 
aiheutuvia kuluja toimintakonseptin määrittelemiseksi. Palvelumyyntiä aiotaan kokeilla 
hankkeen päättymisen jälkeen. Toiminnasta on jo muodostunut kiinteä osa Xamkin logis-
tiikan ja merenkulun TKI-toimintaa, ja öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö on 
liitetty osaksi sen TKI-infraa. Jatkuvuutta tukee öljyntorjunnan valinta yhdeksi ammatti-
korkeakoulun strategisista kärjistä. Myös ammattikorkeakoulun hankkeen ulkopuolisiin 
mutta niitä tukeviin tavoitteisiin myöntämä strategiarahoitus on edistänyt altaan toimintei-
den monipuolistamista. Valmistunut öljyntorjuntaympäristö tulee palvelemaan asiakkaita 
kaupallisesti. Aluetta kehitetään ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti. 

Viides tavoite oli jakaa tuloksia ja tiedottaa testausmahdollisuudesta kansallisesti ja kansainvä-
lisesti. Hankesuunnitelman mukaisena tavoitteena oli kirjoittaa tuloksista sekä tieteellisiä että 
yleistajuisia tutkimusartikkeleja ja -raportteja sekä tuottaa menetelmäohjeita, mallinnuksia ja 
videoita. Tavoitteena oli saada näkyvyyttä vähintään kahdessa kansallisessa ja yhdessä kan-
sainvälisessä seminaarissa ja laatia yhteensä viisi julkaisua: artikkeleita sekä toiminnan tulokset 
kokoava loppuraportti. (Halonen 2019, 10–11.) Tiedottaminen konferensseissa osoittautui 
vaikeaksi koronan estettyä seminaarien järjestämisen. Hankkeen aikana oli mahdollista 
osallistua yhteen seminaariin. Hanketta esiteltiin Ympäristövahinkojen torjunnan neuvot-
telupäivillä 27.1.2021 noin 180 kuulijalle Teamsin välityksellä. Hanketta esiteltiin lisäksi 
pienemissä tilaisuuksissa, kuten Neste Oil Spill Preparedness -tiimin kokouksessa 14.12.2020 
ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen verkostolle 11.3.2021. Suunniteltua 
kevyemmälle toteutukselle jäi menetelmäohjeiden ja videomateriaalin tuottaminen. Kuvia 
ja videoita kertyi, mutta niiden editointi julkaistavaan muotoon oli arvioitua työläämpää.

Hankkeesta julkaistiin (tämän julkaisun lisäksi) kahdeksan artikkelia, ja se sai näkyvyyttä 
eri medioissa: lehdissä, radiossa ja televisiouutisissa. Julkaisut ja medianäkyvyys on koottu 
liitteeseen 1. Näkyvyyttä saatiin rahoituksen saamisen, itse järjestetyn mediapäivän sekä 
Balex Delta -harjoitukseen osallistumisen ansiosta. Balex Delta -harjoitukseen osallistu-
minen tuotti Xamkin elokuun 2021 medianäkyvyyden analyysissa toiseksi eniten ammat-
tikorkeakoululle positiivisista näkyvyyttä journalistisessa mediassa ja eniten positiivista 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. 

RISKIEN HALLINTA

Suunnitteluvaiheessa pyrittiin tunnistamaan altaan perustamiseen ja käyttöönottoon liit-
tyviä riskejä niihin varautumiseksi. Yksi näistä oli mahdollisuus, että jätevesialtaan kun-
to osoittautuisikin tarkemmissa tutkimuksissa oletettua huonommaksi. Kymen Vesi Oy 
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tarkasti altaan kunnon ennen hanketoiminnan käynnistymistä, ja lisäksi hyödynnettiin 
Xamkin betonilaboratorion asiantuntemusta. Altaan rakenteet osoittautuivat tehdyissä 
rakennelujuuskokeissa hyväkuntoisiksi, joten riski ei realisoitunut. Myöskään taloudellinen 
riski jätevesialtaan muutostyön muodostumisesta arvioitua kalliimmaksi ei siten toteutunut. 
Purkutyötä ja rakenteellisia osia koskevat suunnitelmat toteutuvat pääpiirteissään niin kuin 
oli arvioitu. Ainoastaan altaan tyhjennyksen aikana ilmennyt maa-aines aiheutti pieniä 
ylimääräisiä kuluja.

Riskinä nähtiin myös, että torjuntakokeissa käytetty öljy vajoaisi altaan pohjalle, mikä 
johtaisi laajamittaiseen puhdistusoperaatioon ja koko altaan veden vaihtoon ja loppukäsit-
telyyn. Tämän riskin hallitsemiseksi käytettyjen öljyjen ominaisuudet selvitettiin tarkoin. 
Hankitut pienemmät testialtaat toimivat myös tämän riskin vähentämisessä, sillä aineiden 
käyttäytymistä voidaan testata pienemmässä mittakaavassa ennen pääaltaan käyttöä. Riski 
ei realisoitunut hankeaikana. Koko allasveden (2 000 kuutiota) käsittely jätteenkäsittelypai-
kalla olisi tuottanut suuret kustannukset. Riskiä toiminnassa syntyvien öljyisten jätteiden 
käsittelyn ennakoitua suuremmista kustannuksista hallittiin hankkimalla öljynerotuslait-
teisto. Lopulta hankeajan jätehuollon kustannukset pysyivät jopa suunniteltua pienempinä. 
Tähän vaikutti hyvin toimiva öljynerotuslaitteisto, jolla saatiin kierrätettyä öljyä ja pidettyä 
testialtaiden vesi puhtaana. Samoin kiinteän öljyisen jätteen määrä saatiin pidettyä melko 
vähäisenä suhteessa toteutettuihin harjoitteisiin.

Hankkeen hakemusvaiheessa riskinä pidettiin myös suunnitellun geomembraanipinnoitteen 
rikkoontumista ja vuotamista. Koska allas todettiin hyväkuntoiseksi, päätettiin yhdessä Ky-
men Veden edustajien kanssa toteuttaa suojaus suojamaalauksella ja öljyntorjuntapuomeilla. 
Altaasta ei ollut (oletettuja) yhteitä, joten aineiden vuodosta ei ollut vaaraa ympäristölle.

Riski, jota ei suunnitteluvaiheessa osattu ennakoida, liittyi koronapandemiaan. Koronara-
joitukset aiheuttivat suunniteltujen harjoituspilottien siirtoja ja siten haasteita toteuttaa ne 
hankeajassa. Kahden vuoden mittaiseksi ajateltuun hankkeeseen tuli hakea lisäaikaa viisi 
kuukautta koronan aiheuttamien rajoitusten takia. Siltikään kaikkia halukkaita osallistujia 
tai toivottuja harjoituksia ei ehditty hankeaikana ottaa vastaan ja toteuttaa, vaan ne siirrettiin 
terveysturvallisempaan ajankohtaan.

PALAUTEKYSELY OHJAUSRYHMÄLLE

Hankkeen loppumetreillä, harjoituspilottien jälkeen ja hankkeen loppuraportoinnin lomassa 
vuodenvaihteessa 2021–2022 pyydettiin ohjausryhmältä palautetta kyselylomakkeella. 
Kysely koski tavoitteiden saavuttamista hankkeessa, mutta myös Xamkin oman toimin-
nan onnistumista. Siten kysely lähetettiin 20 ohjausryhmän jäsenelle pois lukien Xamkin 
edustajat. Kyselyyn saatiin 11 vastausta, mikä tekee vastausprosentiksi 55,0 %. Kyselyn 
vastaukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan liitteessä 2.
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Kysely koostui monivalintamatriisista ja neljästä avoimesta kysymyksestä. Monivalin-
takysymyksessä (kuva 1) ohjausryhmää pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–5 hankkeen 
onnistumista 14 osa-alueella. Kaikkien 14 väittämän vastausten keskiarvoksi muodostui 
4,4, ja kysymyskohtaisesti arvosanat vaihtelivat välillä 3,9–4,7. 

Kuva 1. Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöhankkeen ohjausryhmän arvio 
hankkeen onnistumisesta tavoitteiden saavuttamisessa. Matriisikaaviossa esitetään 
ohjausryhmän 11 vastaajan vastausten jakautuminen asteikolla 1–5 prosenttiosuuksit-
tain. Vastaajien antamista pisteistä on laskettu keskiarvot jokaiselle väittämälle.
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Vastausten perusteella hanke onnistui parhaiten seuraavissa osa-alueissa: 
 – Tuloksia hyödynnetään hankkeen päätyttyä (4,7).
 – Saavutimme toiminnalle asetetut tavoitteet (4,6).
 – Luottamuksellisuus toteutui toivotulla tavalla (4,6).
 – Xamkin hanketoimijoiden osaaminen ja ammattitaito vastasivat odotuksia (4,6). 

Heikoimmat arvosanat ohjausryhmä antoi seuraaviin väittämiin:
 – Toiminta on vakiintunut tai vakiintumassa (3,9).
 – Tulosten jatkokäytöstä (esim. kehittäminen) on suunnitelma (4,1).

Kyselyssä oli myös neljä avointa kysymystä, joihin saatiin yhteensä 20 vastausta (ks. liite 2). 
Kysymykseen ”Mitä olisi pitänyt tehdä toisin” ei tullut yhtään vastausta. Liekö tuo ollut 
vieraskoreutta vai voineeko siitä päätellä, ettei hanke ihan harakoille mennyt? Hankkeen 
onnistumisista kysyttäessä vastaajat arvioivat hankkeen päässeen tavoitteeseensa tarkoituk-
senmukaisen ja monipuolisen testaus- ja harjoitteluympäristön luomisessa. Kommentoitiin, 
miten toimiva öljyntorjuntaympäristö saatiin luotua niinkin pienellä budjetilla. Vastaajat 
totesivat, että allas oli otettu erittäin hyvin vastaan alan toimijoiden keskuudessa ja että 
ympäristö on merkittävässä roolissa öljyntorjuntavalmiuden kehittämisessä.

Kysyttäessä hankkeen hyödyllisyyttä suhteessa ohjausryhmäjäsenen omaan panokseen kii-
tettiin annettujen ehdotusten huomioimisesta. Osa vastaajista kommentoi ilmeisesti pilke 
silmäkulmassa, että he olivat yllättyneet hankkeen onnistumisesta heidän panostuksestaan 
riippumatta (ks. liite 2).

Ohjausryhmältä kysyttiin myös, minkälaista yhteistyötä he toivoisivat jatkossa tai mitä 
muita kommentteja vastaajat haluaisivat jättää. Vastauksia saatiin seitsemän. Vastaajista 
kuusi oli halukkaita jatkamaan yhteistyötä hankkeen jälkeenkin ja osallistumaan öljyntor-
junta-altaan toimintaan, ja seitsemäskin toivoi pysyvänsä tietoisena altaan jatkovaiheista. 
Toivottiin myös altaan harjoitusten ja niissä saatujen tulosten jakamista raporttien tai 
harjoituspankin muodossa tai muutoin tiivistä yhteistyötä tulosten ja kokemusten jaka-
miseksi eri toimijoiden kesken. Kehitysideana esitettiin autenttisten maa-aineskerrosten 
hyödyntämistä rantatorjunnassa. Tulevaisuutta ajatellen toivottiin, että testausympäristön 
käyttökustannukset pysyisivät kohtuullisina, jotta säännöllinen harjoittelu mahdollistuisi. 

TULEVAISUUDEN KEHITTÄMISTARPEET 

Pilottien tulosten ja omien kokemusten lisäksi myös toimintaan osallistuneilta saatiin ide-
oita öljyntorjunta-altaan, sen ympäristön ja toimintamallin kehittämiseksi. Havaittiin, että 
harjoitusten toteutustapaa tulee yhdenmukaistaa. Osin harjoitus- ja testauspilotteja suun-
niteltiin ja toteutettiin käytännön puitteiden rakentamisen ohessa, mikä teki siitä hieman 
haastavaa. Pilottien runkoja rakennettiin koko ajan myös erehdystenkin kautta uutta oppien, 
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ja nämä opit hyödynnetään täysmääräisinä tulevaisuudessa. Jatkossa yhden harjoituskerran 
sisällöt tulee pitää tarpeeksi yksinkertaisina. Näitä yksittäisiä harjoitusmoduuleja voidaan 
tarvittaessa yhdistää suuremmaksi kokonaisuudeksi. Modulaarinen rakenne mahdollistaa 
erilaajuisten ja erisisältöisten harjoituskokonaisuuksien rakentamisen. Tämä vastaisi myös 
osallistujien toiveeseen öljyntorjuntaharjoituksesta, jossa öljyvahingon torjuntatehtävä de-
monstroitaisiin kokonaisuutena hälytyksestä pelastustoiminnan päättämiseen. Tavoitteena 
on, että öljyntorjuntakoulutukselle voisi tulevaisuudessa hakea auditointia.

Kattavan teoriaosuuden lisääminen käytännön harjoitusten yhteyteen parantaisi harjoitus-
kokonaisuutta. Harjoitusten dokumentoinnin kehittämisessä riittää työsarkaa, mutta alkuun 
päästään kiinteisiin kuvantamislaitteisiin investoimalla. Dokumentoinnin automatisoimalla 
olisi paremmat mahdollisuudet tuottaa myös kertaus- ja opetusmateriaaleja. Monipuolisten 
mittalaitteiden hankinnan ansiosta altaalla voitaisiin tuottaa tarkempia ja kattavampia 
testejä. Sisältöjä yhdenmukaistamalla myös harjoituksista voitaisiin tallentaa relevanttia 
dataa. Nyt piloteissa saavutetuille tuloksille tai vastaavalle toiminnalle ylipäätään ei juuri 
ole vertailukohtia. Tulokset muuttuivat pilottien ja harjoitusten edetessä myös toimijoiden 
osaamisen lisääntyessä. Siten pilottien tuloksia voidaan pitää tämän hankkeen toiminnasta 
kertovina sekä lähtötuloksina tulevaisuuden testauksille. Testauspalvelun konseptointiin 
jäi muutoinkin viimeisteltävää. Ennakoivaa yhteissuunnittelua toiminteiden sisällöistä ja 
kalustotarpeesta asiakkaan kanssa tulee tehostaa. Testaustoiminnan akkreditointi jäi sekin 
tuleviin kehittämisvaiheisiin. 

Allasalueen infrastruktuurin kehittämiseksi kaivattaisiin lämmitettyjä säältä suojassa olevia 
huolto- ja sosiaalitiloja, jotka kattaisivat niin vaatteiden vaihto- ja säilytystilat kuin myös 
ruokailu-, peseytymis- ja taukotilat. Koulutus- ja luentotila solutettaisiin edellä mainittujen 
tilojen yhteyteen. Öljyyntyneen kaluston ja varusteiden pesua olisi entisestään kehitettävä, 
jotta altistuminen roiskeille ja öljyhöyryille pesun aikana voitaisiin varmemmin estää.

Harjoitus- ja testausaltaan monikäyttöisyyttä saataisiin lisättyä esimerkiksi laivan kylkeä 
jäljittelevällä teräsrakenteella. Jatkossa myös jääolosuhteiden hyödyntäminen lisäisi sekä 
testaustoiminnan että harjoittelun monipuolisuutta. Uusia harjoitusteemoja voisivat silloin 
olla muun muassa öljyn havainnointi ja kerääminen jään alta, skimmerien toimivuus jää-
sohjon seassa, puomitus jääolosuhteissa, railotusten tekeminen eri menetelmillä ja puomin 
kestävyys kiinni jäätyessä. (Myrén 2020, 76.) Tarkempiin mittalaitteisiin investoimalla 
myös pienemmissä altaissa voitaisiin demonstroida eri öljylaatujen viskositeettimuutoksia 
ja käyttäytymistä lämpötilan ja sääolosuhteiden muuttuessa. 
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Kuva 2. Leppoisaa kevätpäivän viettoa öljyntorjunta-altaalla (kuva: Justiina Halonen 
2021).

YHTEENVETO

Sekä hankkeen kehittämiskohde että siinä tapahtuvat toimet olivat uusia. Mallia tai ver-
tailukohtia ei juuri löytynyt – ellei kaatuneita öljyntorjuntakeskuksen perustamisyrityk-
siä lasketa. Siihen nähden hankkeen toteutus onnistui hyvin, ellei erinomaisesti. Myös 
osallistujilta ja hankkeen ohjausryhmältä saatu palaute vahvistaa tämän. Öljyntorjunnan 
testausympäristö otettiin hyvin vastaan ja se arvioitiin tarkoituksenmukaiseksi ja erittäin 
tarpeelliseksi. Palautteen mukaan öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöllä on erit-
täin hyvät mahdollisuudet kehittää öljyntorjuntaosaamista tulevaisuudessa. Toiminnan 
jatkuvuudelle ja vakiintumiselle saatiin positiivista viestiä niin ympäristön käyttäjiltä kuin 
myös rahoittajilta. Uusi kehittämishanke on jo alkanut, ja kalenteri täyttyy varauksista.
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LIITE 2

Ohjausryhmän palautekyselyn vastaukset

(n = 11)

1. Arvioi asteikoilla 
1–5, miten seuraavat 
väittämät toteutuivat 
hankkeessa

(1) To-
teutui 
heikosti 
tai ei 
ollen-
kaan

(2) To-
teutui 
huo-
nosti

(3) To-
teutui 
tyy-
dyttä-
västi

(4) To-
teutui 
hyvin

(5) To-
teutui 
erin-
omai-
sesti

Keski-
arvo

Toimijoiden osaaminen 
lisääntyi 0 % 0 % 9,1 % 54,5 % 36,4 % 4,3

Toiminta vastasi 
alueelliseen, kansalliseen 
tai kansainväliseen 
tarpeeseen

0 % 0 % 9,1 % 36,4 % 54,5 % 4,5

Toteutustapa oli 
tarkoituksenmukainen 0 % 0 % 0 % 63,6 % 36,4 % 4,4

Saavutimme toiminnalle 
asetetut tavoitteet 0 % 0 % 0 % 36,4 % 63,6 % 4,6

Tuloksia hyödynnetään 
hankkeen päätyttyä 0 % 0 % 0 % 27,3 % 72,7 % 4,7

Tulosten jatkokäytöstä 
(esim. kehittäminen) on 
suunnitelma

0 % 0 % 9,1 % 72,7 % 18,2 % 4,1

Toiminta on vakiintunut tai 
vakiintumassa 0 % 9,1 % 9,1 % 63,6 % 18,2 % 3,9

Viestintä hankkeen ja 
ohjausryhmän välillä toimi 
hyvin

0 % 0 % 9,1 % 54,5 % 36,4 % 4,3

Sain oman mielipiteeni 
kuuluviin ja se huomioitiin 
hankkeen toteutuksessa

0 % 0 % 0 % 63,6 % 36,4 % 4,4

Toimenpiteet toteutuivat 
suunnitelman mukaisesti 0 % 0 % 9,1 % 36,4 % 54,5 % 4,5

Saimme aikaan luvatut 
tulokset 0 % 0 % 9,1 % 36,4 % 54,5 % 4,5

Luottamuksellisuus 
toteutui toivotulla tavalla 0 % 0 % 0 % 36,4 % 63,6 % 4,6

Xamkin hanketoimijoiden 
osaaminen ja ammattitaito 
vastasivat odotuksia

0 % 0 % 0 % 36,4 % 63,6 % 4,6

Xamkin hanketoimijoiden 
palvelualttius sekä kyky 
ottaa vastaan palautetta 
ja kehitysehdotuksia 
vastasivat odotuksia

0 % 0 % 0 % 45,5 % 54,5 % 4,5
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2. Missä hanke onnistui?

Onnistuttiin luomaan tarkoituksenmukainen ja ainutlaatuinen testaus ja harjoittelu
ympäristö, joka on jo otettu erittäin hyvin vastaan alan toimijoiden keskuudessa.

Hanke pääsi hienosti tavoitteeseen ja testausympäristö on valmis ja toimivaksi todettu. 
Käytännönläheinen hanke toteutettiin varsin pienellä budjetilla ja aikataulussa pysyttiin. 
Testausympäristö mahdollistaa monipuolisen harjoittelun ja se tulee olemaan merkit
tävässä roolissa öljyntorjuntavalmiuden kehittämistyössä.

Testausympäristö tuli käyttövalmiiksi.

3. Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

–

4. Miten arvioisit hankkeen hyödyllisyyttä suhteessa omaan panokseesi?

Projektihenkilöiden panos ja tietotaito ollut valtavaa omaan työpanokseeni nähden.

Hanke toteutui panoksestani huolimatta :)

Hanke tukee oman alan tavoitteita. Oma panostus jäi päälle sattuvien 
henkilöstöhaasteiden vuoksi turhan vähäiseksi

Erittäin hyödyllinen jo nyt ja antaa tulevaisuudessa uusia mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia

Rantatorjunnan harjoittelumahdollisuudet huomioitiin hankkeen toteutuksessa 
erittäin hienosti. Suuret kiitokset hankkeen työntekijöille hyvästä yhteistyöstä!

Oma panos vähäinen, hanke onnistui siitä huolimatta.

5. Minkälaista yhteistyötä toivoisitte jatkossa? Muut vapaamuotoiset 
kommentit.

Xamkin kanssa on aina ilo tehdä yhteistyötä ja jatkosuunnitelmat altaan 
hyödyntämisestä on jo suunnitteilla.

Hankkeesta poikineista jatkotoimista, kuulumisista olisi hyvä saada infoa

Omakohtaisen harjoittelun lisäksi toivoisi jonkunlaista raporttipankkia suoritetuista 
harjoituksista. Niistä saatava tieto voisi olla mukavaa vertailtavaa omiin havaintoihin/
tuloksiin. Harva kuitenkin pääsee niin usein harjoittelemaan, että alkaisi tulla rutiinia 
ja “hienosäätö”tietoa havainnoista. En osaa sanoa suoraan mitä kaikkea tietoa voisi 
raporttiin kerätä.

Tiivistä yhteistyötä ja tulosten/kokemusten jakamista eri toimijoiden kesken.

Jatkossa kannattaisi testata, kuinka öljy imeytyy esim. Saimaan alueella esiintyviin 
rantamaaaineksiin. Tämän voisi toteuttaa ottamalla esim. maanäytteitä syväväylän 
rantaalueilla esiintyvistä aineksista ja testata öljyn imeytyminen aineksiin altaassa 
tehtävillä kokeilla. Tätä kautta pystyttäisiin arvioimaan suuren öljyvahingon 
seurauksena syntyviä todellisia maaainesjätemääriä ja niiden poistamisesta ja 
käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

WWF on mielellään mukana kehittämistyössä myös jatkossa ja tulemme 
hyödyntämään allasta omassa harjoittelussamme. Toivomme, että 
testausympäristön käyttökustannukset pysyvät kohtuullisina ja mahdollistavat 
säännöllisen harjoittelun.

Pitäisihän allasta päästä käyttämäänkin yhdessä.
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