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LYHENTEET JA TERMIT 
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SOPEP Valmiussuunnitelma öljyvahingon varalle (Shipboard Oil Pollution 

Emergency Plan) 

VTS Alusliikennepalvelu (Vessel Traffic Service) 
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1 JOHDANTO 

Valmiussuunnitelma öljyvahingon varalle eli SOPEP-manuaali vaaditaan kai-

kilta säiliöaluksilta, joiden bruttovetoisuus on vähintään 150 tonnia sekä kaikil-

ta muilta aluksilta, joiden bruttovetoisuus on vähintään 400 tonnia. Alusten 

valmiussuunnitelmista öljyvahingon varalle on määrätty kansainvälisissä yleis-

sopimuksissa sekä kotimaan lainsäädännössä. Tämä opinnäytetyö käsittelee 

SOPEP-manuaalin laatimista Arctia Karhu Oy:n satamajäänmurtaja/hinaaja 

Ahtolle.  

Alussa on käsitelty hieman öljyntorjunnan kehittymiseen liittyvää historiaa, öl-

jyntorjuntaa merellä yleisesti sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi opin-

näytetyö käsittelee öljyntorjuntamanuaalin laatimiseen liittyvää lainsäädäntöä 

sekä varsinaisen työn eli manuaalin tekemistä sekä sen keskeistä sisältöä. 

Varsinainen manuaali on opinnäytetyön liitteenä siltä osin kun se varustamon 

ohjeiden mukaan on ollut mahdollista. Esimerkiksi yhteystiedot on poistettu. 

Opinnäytetyön ohjaajina toimivat Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta kou-

lutuspäällikkö Timo Alava ja toimeksiantajan puolelta Arctia Karhu Oy:stä ope-

ratiivinen päällikkö Joakim Kärkkäinen sekä merikapteeni Kai Valtari SMJ Ah-

tolta. Opinnäytetyön lähteinä on pääasiassa käytetty merenkulun kansainväli-

siä yleissopimuksia ja Suomen lainsäädäntöä öljyntorjuntaan liittyen sekä 

Ympäristöhallinnon yhteistä verkkopalvelua. Itse työn tekemiseen materiaalit 

on saatu toimeksiantajalta sekä lainsäädännöstä valmiussuunnitelman teke-

miseen liittyen. 

2 ÖLJYNTORJUNNAN KEHITTYMISEEN LIITTYVÄÄ HISTORIAA 

Öljyntorjuntaa on alettu kehittämään vasta suurien onnettomuuksien jälkeen, 

kun on huomattu millaista tuhoa onnettomuudesta on syntynyt. Tunnetuimmat 

merillä tapahtuneet onnettomuudet, jotka ovat saaneet aikaan öljyntorjunnan 

kehittymistä ja tiukennuksia öljyntorjuntaan liittyviin säännöksiin ovet olleet 

säiliöalusonnettomuuksia.  

Torrey Canyonin haaksirikkoutumisen jälkeen vuonna 1967 IMO:ssa huoles-

tuttiin merten saastumisesta ja kirjoitettiin MARPOL-yleissopimus vuonna 

1973, jota täydennettiin pöytäkirjalla vuonna 1978 (Brief History of IMO 2015). 

Exxon Valdezin karille ajo Alaskassa vuonna 1989 taas johti Yhdysvalloissa 

Oil Pollution Act of 1990 (OPA) syntymiseen ja siirtymisen yksirunkoisista 



7 
 

aluksista kaksoisrunkoisiin aluksiin. Kaksoispohjat tulivat säiliöaluksissa pakol-

lisiksi myöhemmin myös muualla maailmassa Euroopassa tapahtuneiden on-

nettomuuksien kautta, kun IMO tiukensi säiliöaluksia koskevia säännöksiään 

(Struck 2009.) 

3 ÖLJYNTORJUNTA MERELLÄ 

Merellä tapahtuneesta tai havaitusta ympäristövahingosta tai sellaisen vaaras-

ta tulee ilmoittaa meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hä-

täkeskukselle tai VTS-viranomaiselle. Nämä ilmoittavat tilanteesta edelleen 

Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle ja alueen pelastustoimelle. (Suo-

men Ympäristökeskus SYKE, 2013.) 

Merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvat keskeiset viran-

omaiset ovat Suomen ympäristökeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kukset, kunnat, Liikenteen turvallisuusvirasto, merivoimat, pelastuslaitokset 

sekä rajavartiolaitos. Viranomaisten lisäksi torjuntaan osallistuvat liikelaitokset, 

kuten Arctia Shipping Oy ja Meritaito Oy sekä järjestöt, kuten Maailman Luon-

non Säätiö WWF. (Ympäristöministeriö 2013.) Viranomaisten osallistumisesta 

alusöljyvahinkojen torjuntaan on säädetty laeilla. 

3.1 Alusöljyvahinkojen torjuntaan liittyvä lainsäädäntö Suomessa 

Öljyvahinkojen torjunnasta on säädetty merilaissa, öljyvahinkojen torjuntalais-

sa ja merenkulun ympäristönsuojelulaissa. Lisäksi aluksista aiheutuvien öljy- 

ja kemikaalivahinkojen torjuntaan sovelletaan Suomea sitovia kansainvälisiä 

meriympäristövahinkojen torjuntaa koskevia sopimuksia, kuten MARPOL:ia.  

Öljyvahinkojen torjuntalaissa on määritelty eri viranomaisten tehtävät vahinko-

jen torjunnassa. Ympäristöministeriö vastaa öljyvahinkojen yleisestä ohjauk-

sesta, seurannasta sekä kehittämisestä. Suomen ympäristökeskus huolehtii 

alusöljyvahinkojen torjuntavalmiudesta. Se vastaa torjunnasta ja määrää tor-

juntatöiden johtajan jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaara on olemassa 

Suomen vesi- tai talousalueella. Ympäristökeskuksen velvollisuuksiin kuuluvat 

myös ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäminen ja kehittämi-

nen sekä torjuntavalmiuden hankkiminen ja ylläpitäminen valtakunnallisesti. 

Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskukset vastaavat öljyntorjunnasta omilla 

alueillaan. Niissä myös vahvistetaan pelastustoimien valmiussuunnitelmat öl-

jyvahingon varalle. Alueelliset pelastustoimet niin ikään vastaavat vahinkojen 
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torjunnasta omilla alueillaan ja näin ollen avustavat myös alusöljyvahinkojen 

torjunnassa, jos tämä on tarpeen ja jos tämä ei vaaranna jonkin muun lakisää-

teisen tehtävän suorittamista. Trafi, puolustusvoimat sekä rajavartiolaitos osal-

listuvat vahinkojen torjuntaan. Näistä rajavartiolaitos on ainoa, joka osallistuu 

vain merialueella tapahtuvien vahinkojen torjuntaan. (Öljyvahinkojen torjunta-

laki 2009.)  

Laki velvoittaa aluksen päällikköä ilmoittamaan öljyvahingosta tai sen vaarasta 

viipymättä asianomaiselle meripelastuskeskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-

viranomaiselle (Merenkulun ympäristönsuojelulaki 2009). Tilanteita, joissa öl-

jyä voi päästä veteen, voivat olla esimerkiksi karilleajo, konevika tai yhteen-

törmäys sekä säiliön ylitäyttö. Tällaisissa tilanteissa aluksen päällikön on heti 

ryhdyttävä torjuntatoimiin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi suomalaisen 

aluksen päällikön on ilmoitettava, jos Suomen aluevesillä havaitaan suuri 

määrä öljyä ja sen takia olosuhteet huomioon ottaen öljyvahingon vaara on 

olemassa. Myös Suomen aluevesien ulkopuolella havaitusta vahingosta on 

ilmoitettava lähimmän rantavaltion viranomaisille. Kummassakaan tapaukses-

sa vahingosta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos voidaan varmistua siitä, että 

asiasta on jo ilmoitettu asianmukaiselle viranomaisille. (Merenkulun ympäris-

tönsuojelulaki 2009.) 

3.2 Toiminnallisen öljyntorjunnan periaatteet 

Tärkeimpänä tavoitteena on vahinkojen minimointi. Torjunnan perusperiaat-

teena on vahinkojen estäminen onnettomuuden tapahduttua, niiden rajoitta-

minen, vahinkoaineen poiskerääminen sekä likaantumisen puhdistaminen. 

Torjunta on tehokkainta, kun se aloitetaan välittömästi ja mahdollisimman lä-

hellä vahinkojen lähdettä. Tästä johtuen torjuntaan pyritään osallistumaan jo 

Suomen rajojen ulkopuolella, jotta vältetään kaukokulkeutuminen rannikoille.  

Alusten öljyvahinkojen torjunnassa hyödyllisintä on estää ja rajoittaa öljyn 

pääsy aluksesta. Sen jälkeen pyritään poistamaan vahingolliset aineet aluk-

selta, jotta ne eivät myöhemmin kulkeudu ulos aluksesta. Edullisinta on kerätä 

öljy talteen veden pinnalta. Muiden kemikaalien kerääminen on usein huomat-

tavasti hankalampaa ja jopa mahdotonta, jos ne ovat jo joutuneet aluksen ul-

kopuolelle. Vaikeinta ja kalleinta öljyn puhdistaminen on rannoilta. (Operatiivi-

sen öljyntorjunnan periaatteet 2013.) 
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Valtion ja pelastustoimen öljyntorjuntakalusto sisältää öljynkeräyslaitteilla va-

rustetuttuja öljyntorjuntaveneitä, työveneitä, työlauttoja ja puomeja (avomeri-, 

meri- ja rannikkopuomit). Aluksilla öljyntorjuntavälineistöön kuuluvat esimer-

kiksi erilaiset imeytysaineet, lapiot, saavit ja rätit.  

4 ÖLJYNTORJUNTAMANUAALIN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET VAATIMUKSET 

Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä valmiussuunnitelma öljyvahingon 

varalle vaaditaan kaikilta suomalaisilta säiliöaluksilta, joiden bruttovetoisuus 

on vähintään 150 tonnia ja muilta aluksilta, joiden bruttovetoisuus on vähin-

tään 400 tonnia. Jotta Trafi voi suunnitelman hyväksyä, sen on oltava MAR-

POL-yleissopimuksen mukainen (Merenkulun ympäristönsuojelulaki 2009.) 

MARPOL:issa on esitetty neljä pääkohtaa valmiussuunnitelman vaatimuksista. 

Tarkemmat ohjeet manuaalin luomiseksi löytyvät Guidelines for the Develop-

ment of Shipboard Oil Pollution Emergency Plans -julkaisusta. Manuaali on 

laadittava aluksen työkielellä ja sen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat: 

1. Toimintamallit päällikölle tai öljypäästöstä raportoimisesta vastuussa ole-
valle henkilölle. 
 

2. Lista viranomaisista ja yhteyshenkilöistä, joihin ottaa yhteyttä päästötilan-
teessa. 
 

3. Yksityiskohtaiset kuvaukset välittömistä toimenpiteistä päästön vähentä-
miseksi ja hallitsemiseksi. 
 

4. Toimintamallit yhteydenottamisesta kansallisiin ja paikallisiin öljyntorjunta-
viranomaisiin (MARPOL Consolidated Edition 2011 2011, 102.) 

 
Lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi toimeksiantajan pyynnöstä manuaa-
liin on lisätty listaus aluksen öljyntorjuntavälineistöstä ja Ilmoitus vahingosta -
kaavake sekä suomeksi että englanniksi. 
 

5 TYÖN TAVOITE JA PROSESSI 

Työn tavoitteena oli luoda valmiussuunnitelma öljyvahingon varalle satama-

jäänmurtaja/hinaaja Ahtolle. Manuaalin oli määrä olla valmis ennen vuoden-

vaihdetta 2015. Työn tekeminen aloitettiin joulukuussa 2014, jolloin sain oh-

jeet varustamolta. Tämän jälkeen matkustin Tornioon SJM Ahtolle tutustuak-

seni alukseen ja kirjoittamaan manuaalia toimeksiantajalta saamani manuaali-

pohjan perusteella.  
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Aloitin valmiussuunnitelman kokoamisen aluksella. Siellä sain tarvittaessa 

apua aluksen päälliköltä ja muulta miehistöltä. Vietin aluksella noin puolitoista 

vuorokautta, jonka jälkeen viimeistelin oman osuuteni kotona varustamon oh-

jaajien kommenttien pohjalta. Valmiin työn luovutin toimeksiantajalle 

18.12.2014. Tämän jälkeen manuaali on hyväksytetty Liikenteen turvallisuus-

virastolla ja käännätetty englanniksi muutamin muutoksin. 

Aika Työn eteneminen 

joulukuu 2014 Tapaaminen toimeksiantajan kanssa. 

Vierailu aluksella Torniossa. Manuaalin 

kokoaminen. 

tammi-maaliskuu 2015 Opiskelua 

huhti-toukokuu 2015 Sisällysluettelon hahmottelua. 

kesä-heinäkuu 2015 Laivaharjoittelu (työ ei edennyt). 

elo-syyskuu 2015 Laivaharjoittelu (työ ei edennyt). Aineiston 

kerääminen ja opinnäytetyön kirjoittami-

nen. 

loka-marraskuu 2015 Opinnäytetyön kirjoittaminen ja viimeiste-

ly. 

Taulukko 1. Työn etenemisvaiheet 

Manuaalin valmistuttua opinnäytetyön tekeminen on edennyt verkkaisesti. 

Syksy 2015 on kuitenkin kulunut tiiviisti aineiston keräämisen ja kokoamisen 

sekä lopullisen opinnäytetyön viimeistelyn kanssa. Vaikka aloinkin hahmotella 

sisällysluetteloa jo keväällä, lopullinen sisältö on muuttunut alkuperäisestä 

suunnitelmasta huomattavasti. 

6 TAUSTATIETOJA 

Tässä osiossa on esitetty hieman perustietoja opinnäytetyön kohteena olevas-

ta aluksesta sekä toimeksiantajana toimineesta varustamosta. Aluksen tiedot 

olen kerännyt aluksella vierailun pohjalta sekä toimeksiantajalta saamastani 

manuaalipohjasta. Varustamon tiedot on kerätty pääasiassa yrityksen inter-

netsivuilta. 

6.1 Alus 

Satamajäänmurtaja/hinaaja Ahto on Arctia Karhu Oy:n vuonna 2014 valmistu-

nut alus, joka operoi pääasiassa Kemin ja Tornion satamissa. Alus on tyypil-
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tään hinaaja. Se on kuitenkin suunniteltu jäänmurto- ja avustustehtäviin, esi-

merkiksi saattohinaukseen sekä öljyntorjuntaan. Aluksen perusmiehistöön 

kuuluu neljä henkilöä. Ahto on 40 metriä pitkä ja leveyttä sillä on 12,8 metriä. 

Alla olevassa taulukossa on esitelty tekniset tiedot tarkemmin: 

Aluksen tyyppi  hinaaja 
Rakennusvuosi 2014 
Pituus  40 m  
Leveys  12,8 m 
Syväys  5,5 m 
GT  766 t 
NT  230 t 
DWT   177 t 
Nopeus    9 solmua (siirtoajo) 
Maa (lippu)   Suomi 
Katsastusalue kansainvälinen liikenne  
Radiotunnus  OJQM 
IMO  9682435 
MMSI   230024000 

 
Kuva 1. Ahto ilmasta (Uudenkaupungin työvene Oy 2014) 

6.2 Varustamo 

Arctia Shipping Oy on vuonna 2010 perustettu Suomen valtion omistama osa-

keyhtiö, jonka toimialana on jäänmurtopalvelujen ja monitoimialusten erikois-

palvelujen tuottaminen. Arctia Shipping Oy konsernin yhtiörakenne on esitelty 

kuvassa 2. Emoyhtiön alaisuudessa toimivat Arctia Icebreaking Oy, Arctia 
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Offshore Oy ja Arctia Karhu Oy vastaavat toiminnasta omilla erikoisaloillaan.  

(Arktisten olosuhteiden erityisosaaja 2015.) 

 

Kuva 2. Arctia Shipping Oy konsernin yhtiörakenne 

SMJ Ahton omistaa Arctia Karhu Oy, joka on Arctia Shippingin ja Kemin Sa-

taman omistama yhteisyritys. Arctia Karhu Oy:llä on sopimus satamajäänmur-

rosta Oulussa, Kemissä ja Torniossa. Yrityksellä on käytössä Ahton lisäksi 

Kemin vanhat satamajäänmurtajat Jääsalo ja Ulla sekä Oulussa operoiva 

Tuura (Kemin sataman internetsivut 2014.) 

7 VALMIUSSUUNNITELMAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Manuaali rakentuu kahdesta pääosiosta, joita ovat öljyntorjuntatoimintakaavio 

ja öljyntorjuntaohjeet yhteyshenkilöineen ja liitteineen. Öljyntorjuntaohjeet 

koostuvat kuudesta osa-alueesta eli johdannosta, raportointivaatimuksista, 

kansallisesta ja paikallisesta yhteistoiminnasta, toimenpiteistä päästöjen tor-

jumiseksi, lisätiedoista ja liitteistä. Manuaalin liitteisiin kuuluvat tarkastuslistat, 

hälytysnumerot, toimintaohjeet öljyvuototilanteessa, lista aluksen öljyntorjun-

tavälineistöstä sekä ilmoituslomakkeet suomeksi ja englanniksi. 

7.1 Onnettomuustyypit ja toimenpiteet päästöjen torjumiseksi 

Valmiussuunnitelmassa on otettu huomioon yleisimmät tilanteet, joissa öljyva-

hingon syntyminen kyseessä olevalla aluksella on mahdollista. Tilanteet on 

jaettu kahteen osaan riippuen siitä, ovatko ne mahdollisia aiheutua aluksen 

Arctia Shipping Oy 
(emoyhtiö)

Arctia Icebreaking Oy 
(jäänmurtopalvelut)

Arctia Offshore Oy 
(offshore-palvelut)

Arctia Karhu Oy 
(satamajäänmurto ja 

hinauspalvelut)
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toiminnasta vai aluksen vaurioitumisesta. Manuaalissa käytettyjä aluksen toi-

minnasta johtuvia tilanteita ovat putkivuodot, tankkien ylivuodot ja runkovuo-

dot. Aluksen vaurioitumisesta johtuvia tilanteita taas ovat karilleajo, tulipalo, 

räjähdys, yhteentörmäys, runkovaurio sekä huomattava kallistuma. Kaikkien 

näiden tilanteiden varalle manuaalista löytyy tarkastuslistat. 

Manuaalin liitteistä löytyy myös kaavio aluksen öljyntorjuntaorganisaatiosta, 

johon kuuluvat päällikkö, konepäällikkö ja miehistö. Manuaalin liitteissä on tau-

lukko toiminnasta öljyvuototilanteessa. 

 

 

Kuva 3. Öljyntorjuntaorganisaatio SMJ Ahtolla 

Aluksen öljyntorjuntaorganisaatio koostuu koko henkilökunnasta eli päällystös-

tä sekä miehistöstä. Päälliköllä on päävastuu tilanteessa kuin tilanteessa. Hän 

hoitaa tilanteen arvioinnin ja yhteydet maihin. Konepäälliköllä on suurin vastuu 

torjuntatoimien aloittamisessa, varsinkin polttoaineenoton eli bunkrauksen yh-

teydessä tai tankkien vuototilanteissa. Miehistö eli kansimiehet avustavat kai-

kissa torjuntatoimissa. 

7.2 Öljyntorjuntaharjoitukset aluksella 

Suunnitelman mukaan öljyntorjuntaharjoitukset pidetään säännöllisesti palon-

torjuntaharjoitusten yhteydessä. SOLAS:in mukaan paloharjoitukset on pidet-

tävä vähintään kerran kuukaudessa. Harjoitukset on pidettävä myös 24 tunnin 

sisällä satamasta lähdön jälkeen, jos enemmän kuin 25 prosenttia aluksen 

Päällikkö

(hälytys ja yhteydet, 
tilanteen arviointi)

Miehistö -
kansimies/kansimiehet

(torjuntatoimissa 
avustaminen)

Konepäällikkö

(öljyn- ja 
palontorjuntatoimien 

aloittaminen)
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miehistöstä ei ole osallistunut harjoituksiin viimeisen kuukauden aikana (SO-

LAS Consolidated Edition 2014, 245.)  

Harjoituksissa simuloidaan vuorotellen eri onnettomuustyyppejä. Harjoittelun 

tarkoituksena on varmistua siitä, että vastuuhenkilöt sekä heidän varamiehen-

sä ovat perehtyneet ohjeisiin ja osaavat toimia vuoto- ja vauriotilanteissa tilan-

teen vaatimalla tavalla. Kaikista harjoituksista tulee tehdä merkintä laivapäivä-

kirjaan. Jokaisen harjoituksen jälkeen öljyntorjuntaorganisaation mukaisten 

vastuuhenkilöiden tulee arvioida suunnitelman toimivuus ja tehokkuus ja arvi-

oinnin perusteella tehdä tarvittavat korjaukset.  

7.3 Raportointivaatimukset ja -ohjeet 

MARPOL-yleissopimus velvoittaa aluksia ilmoittamaan öljypäästöistä tai nii-

den mahdollisuudesta, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä viipymät-

tä ja jotta tarvittavaa apua on varmasti saatavilla. Ilmoitusvelvollisuus on aluk-

sen päälliköllä ja hän voi sen tehdä manuaalin liitteenä olevalla IMO:n mallin 

mukaisella ilmoituskaavakkeella. Lisä- ja seurantailmoitukset tehdään myös 

samaisella kaavakkeella. Kaavake on laadittu käytännön syistä sekä suomek-

si että englanniksi. 

Raportti on lähetettävä lähimmälle rantavaltiolle aina kun öljypäästö johtuu 

aluksen tai sen varusteiden vaurioitumisesta, jotta varmistetaan aluksen sekä 

ihmishenkien turvallisuus. Ilmoitukset tulee tehdä nopeimmalla mahdollisella 

tavalla lähimmälle rannikkoasemalle, VTS:lle tai MRCC:lle. Vuodon todennä-

köisyyttä ja raportointitarvetta arvioitaessa on otettava huomioon ainakin seu-

raavat seikat:  

- vaurio, vioittuminen tai käyttöhäiriö aluksessa, koneistossa tai varus-
teissa 

- aluksen sijainti 
- olosuhteet (sää, virta, vuorovesi, merenkäynti) 
- liikennetiheys. 

 

Yhteyttä tulee ottaa myös laivan edustajiin sekä satamaan. Ohjeistuksena on, 

että ensisijaisesti pyritään puhelinyhteyteen, jonka jälkeen ilmoitus voidaan 

vahvistaa faxilla tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät manuaalin liitteistä ja 

niihin on pyritty keräämään kaikki tärkeimmät, joita ilmoituksen tekemiseen 

tarvitaan. Opinnäytetyön liitteenä olevasta valmiussuunnitelmasta yhteystiedot 

on kuitenkin poistettu toimeksiantajan pyynnöstä. 
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7.4 Tarkastuslistat 

Manuaalissa tarkistuslistat on luotu siten, että niissä on omat kysymyksensä 

päällikölle ja konepäällikölle. Kohdat pyrkivät olemaan siinä järjestyksessä, 

kuin asiat tulee ottaa huomioon. Ensimmäisenä listassa on se kummalle alku-

toimenpiteet on osoitettu. Päällikkö kuitenkin on aina viimekädessä vastuussa 

tilanteessa kuin tilanteessa ja varmentaa tarkastuslistan allekirjoituksellaan. 

7.5 Valmiussuunnitelman käyttö 

SOPEP-manuaali löytyy alukselta ja siihen on kaikkien aluksella työskentele-

vien tutustuttava, jotta kaikki tietävät omat tehtävänsä mahdollisessa öljyvuo-

totilanteessa. Manuaali on Trafin hyväksymä ja siihen ei saa tehdä muutoksia 

tai lisäyksiä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Muutoksia ja lisäyksiä 

saa tehdä ainoastaan lukuun 9 eli liitteisiin. Varustamon tehtävänä on pitää liit-

teiden tiedot ajan tasalla. Valmiussuunnitelma tarkistetaan vuoden välein, jotta 

erityisesti yhteystiedot ovat mahdollista hätätilannetta varten ajan tasalla. 

Mahdollisia korjauksia ja päivityksiä voidaan tehdä myös tehokkuuden arvi-

oinnin yhteydessä silloin, kun manuaalia on käytetty vahinkojen selvittelyssä. 
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1. ALKUSANAT 
 
 
1 Tämä suunnitelma on laadittu alusten aiheuttaman meren pilaantumisen 

ehkäisemiseksi vuonna 1973 tehtyyn kansainvälisen MARPOL yleissopimukseen 
liittyvän 1978 pöytäkirjan liitteen I säännön 26 määräysten mukaisesti. 

 
2 Suunnitelman tarkoitus on antaa ohjeet aluksen päällikölle ja päällystölle 

toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä öljyonnettomuuden sattuessa tai kun sellainen 
saattaa tapahtua. 

 
3 Suunnitelmaan sisältyvät kaikki tiedot ja toimintaohjeet, jotka yleisohjeissa vaaditaan. 

Liitteissä on luettelo kaikista viranomaisista, henkilöistä, puhelinnumeroista yms. 
joihin suunnitelmassa on viitattu sekä muu viiteaineisto. 

 
4 Tämä suunnitelma on TRAFI:n (merenkulkulaitoksen) hyväksymä eikä siihen saa 

tehdä  muutoksia tai lisäyksiä ilman TRAFI:n hyväksyntää seuraavassa kohdassa 
mainittua poikkeusta lukuun ottamatta. 

 
5 Muutokset kohtiin 9 (liitteet) eivät vaadi TRAFI:n hyväksyntää. Varustamon tulee 

pitää liitteiden tiedot ajan tasalla. 
 
6 Varustamon tulee tarkistaa suunnitelma vuosittain, jotta muutokset paikallisissa 

säännöksissä, yhteyshenkilötiedoissa, puhelin- ja telefaxnumeroissa, alusta 
koskevissa tiedoissa tai yrityksen antamissa ohjeissa saadaan rekisteröidyiksi. 

 
7 Aina kun suunnitelmaa on käytetty vahinkojen selvittelyssä, tulee varustamon 

arvioida sen tehokkuus ja tehdä tarvittavat korjaukset. 
 

2. ALUKSEN TIEDOT 
 

Aluksen tyyppi:  Hinaaja 
Rakennusvuosi:  2014 
Pituus:   40 m  
Leveys:  12,8 m 
Syväys:  5,5 m 
GT:   766 t 
NT:  230 t 
DWT:   177 t 
Nopeus    9 solmua (siirtoajo) 
Maa (lippu):   Suomi 
Katsastusalue: Kansainvälinen liikenne  
Radiotunnus:   OJQM 
IMO:   9682435 
MMSI:   230024000 
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3. JOHDANTO 
 

3.1 SUUNNITELMAN TARKOITUS 

 
Suunnitelma on laadittu auttamaan miehistöä ennalta arvaamattoman öljypäästön 
torjunnassa. 
 
Pääasiallinen tarkoitus on käynnistää toiminta öljyvuodon pysäyttämiseksi tai 
vähentämiseksi sekä sen vaikutusten lieventämiseksi. 

3.2 SUUNNITELMAN RAKENNE 

 
 Suunnitelma koostuu kahdesta, toisiaan täydentävästä osasta: 
  
 1. Öljyntorjunta-toimintakaavio 
 

2. Valmiussuunnitelman öljyntorjuntaohjeet yhteyshenkilöluetteloineen ja 
liitteineen. 

 
Öljyntorjunta-toimintakaavio on aluksen turvallisuuskaavion täydentämiseksi esillä 
sekä komentosillan että pelastuspisteen seinillä. 

3.3 ÖLJYNTORJUNTA-TOIMINTAKAAVIO  

 
Liitteessä 9.3 on kuvattu aluksen öljyntorjunta organisaatio ja liitteessä 9.4 toiminta 
öljyvuototilanteessa.  

3.4 VALMIUSSUUNNITELMAN ÖLJYNTORJUNTAOHJEET 

 
 Aluksen valmiussuunnitelman öljyntorjuntaohjeet on jaettu kuuteen osaan: 
 
 1. Johdanto 
 2. Raportointivaatimukset 
 3. Toimenpiteet päästöjen torjumiseksi 
 4. Kansallinen ja paikallinen yhteistoiminta 
 5. Lisätietoja (Valinnaiset lisäohjeet) 
 6. Liitteet 
 

Valmiussuunnitelman liitteisiin sisältyy mm. ilmoitusvelvollisuuden vaatimat 
yhteyshenkilötiedot, tarkistuslistat, raportointikaavakkeet sekä eräitä öljyntorjunnassa 
tarvittavia piirustuksia ja kaavioita. 
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3.5 OHJEET SUUNNITELMAN TOIMIVUUDEN YLLÄPITÄMISEKSI 

 
Päällikön tulee tarkistaa suunnitelma säännöllisesti tietojen ajantasaisuuden 
varmistamiseksi. Saatu palaute tulisi sisällyttää suunnitelmaan seuraavalla tavalla: 
 
1.  Säännöllinen tarkastus: Suunnitelma tulisi tarkastaa vuosittain, jotta 

muutokset paikallisissa säännöksissä, yhteyshenkilötiedoissa, puhelin- 
ja telefaxnumeroissa, alusta koskevissa tiedoissa tai TRAFI:n 
antamissa ohjeissa voidaan pitää ajan tasalla. 

 
2.  Tilanteiden jälkiselvittely: Aina kun suunnitelmaa on käytetty vahinkojen 

selvittelyssä, tulisi suunnitelman toimivuutta arvioida ja tarvittaessa 
korjata. 

 
3. Säännölliset harjoitukset: harjoitukset suoritetaan muiden aluksella 

suoritettavien harjoitusten yhteydessä. Näin taataan parhaiten, että 
suunnitelma toimii toivotulla tavalla. Valmiussuunnitelman mukaiset 
harjoitukset on merkittävä päiväkirjaan. 

 

4. RAPORTOINTIVAATIMUKSET 

 
 Yleistä: 
 
 Ilmoitus rantavaltioille: 
 

Yleissopimuksen I pöytäkirjan 8. artikla edellyttää, että lähimmälle rantavaltiolle 
ilmoitetaan tapahtuneista ja todennäköisistä päästöistä. Näin varmistetaan, että 
rantavaltio saa viipymättä ilmoituksen kaikista tapahtumista, jotka vaativat avustusta 
tai pelastustoimintaa, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. 
 
Ilmoitusmenettely: 
 
Aluksen päällikön velvollisuus on ilmoittaa tapahtuneesta öljyvuodosta. Ensimmäinen 
ilmoitus tulee IMO:n kehittämällä kaavakkeella (ks. liite 9.6). Lisä- tai 
seurantailmoitusten tulee noudattaa samaa muotoa (ks. liite 9.6). 

4.1 MILLOIN TULEE RAPORTOIDA 

  
 Raportti on lähetettävä lähimmälle rantavaltiolle aina kun kyseessä on: 
 

1.  Öljypäästö, joka johtuu aluksen tai sen varusteiden vaurioitumisesta, 
aluksen turvallisuuden varmistamisesta tai ihmishenkien pelastamisesta 
merellä. 

 
2. Aluksen toiminnasta johtuva päästö ks. kohta 5.2. 
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3. Aluksen vaurioista aiheutuneet vuodot ks. kohta 5.3. 
 
4. Todennäköinen päästö. Arvioidessa onko todennäköisyys vuotoon 

olemassa ja onko raportointiin aihetta, tulisi ainakin seuraavat seikat 
ottaa huomioon: 

 

 Vaurio, vioittuminen tai käyttöhäiriö aluksessa, koneistossa tai 
varusteissa 

 Aluksen sijainti, maan tai merellisen rakenteen läheisyys 

 Sää, vuorovesi, virta ja merenkäynti 

 Liikennetiheys 

4.2 RAPORTISSA VAADITUT TIEDOT 

 
Ensimmäinen ilmoitus joka perustuu IMO:n päätöslauselmaan A. 648 816) tulee 
tehdä liitteessä 9.5 olevalla ilmoituslomakkeella, mikäli se voidaan lähettää faxina. 
Muusa tapauksessa lähetettävään ilmoitukseen tulee merkitä em. lomakkeella 
(aakkosjärjestyksessä) olevien otsikkotietojen kirjainkoodit (AA,BB,CC jne.) 
 
Ilmoituksesta tulee ilmetä mm. aluksen nimi, sijainti, suunta, nopeus, suunniteltu reitti, 
lasti / bunkkeritiedot, selvitys tapahtuneesta, öljyvuodon laajuus, ulkopuolisen avun 
tarve, säätila ja merenkäynti ym. 
 
Lisä- ja jatkoilmoitusten tulee noudattaa samaa muotoa (ks. liite 9.6). 
 
Ilmoitukset tulee tehdä lähimmälle rannikkoasemalle, alueelliselle 
laivaliikennevalvonta-asemalle (VTS) tai meripelastuskeskukselle (MRCC) 
nopeimmalla mahdollisella tavalla. 

4.3 YHTEYSTIEDOT (Yhteyshenkilöluettelot: liitteet 9.1 ja 9.2 ) 

 
Saastuttamiseen osallisena olevan aluksen tulee olla yhteydessä rannikkovaltion tai 
sataman sekä laivan edustajiin. 
 
Yhteydet rantavaltioon: 
 
Toiminnan jouduttamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi on tärkeää, että alueen 
rantavaltioita informoidaan viipymättä tapahtuneesta saastuttamisesta. 
Alkutoimenpiteenä on ensimmäisen ilmoituksen lähettäminen, kuten yleissopimuksen 
I pöytäkirjan 8. artikla vaatii. Ohjeet tämän raportin laatimiseen on annettu kohdassa 
4.2 (ks. myös liite 9.6). 
 
Ensisijaisesti pyritään puhelinyhteyteen, jonka jälkeen mahdollisuuksien mukaan 
ilmoitus voidaan vahvistaa faxilla tai sähköpostilla. 
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Yhteydet satamaan: 
 
Satamassa oleva alus tekee ilmoituksen paikallisille satamaviranomaisille ja agentille 
nopeuttaakseen toimenpiteitä. Yhteyshenkilöluetteloon on pyritty keräämään ainakin 
seuraavien tahojen yhteystiedot: 
 

 Satamaviranomaiset 

 Terminaalivastaavat 

 Piirien vastaavat 
 

Mikäli säännöllisesti liikennöitävän sataman tiedot jostakin syystä puuttuvat, tulee 
päällikön hankkia ne välittömästi satamaan tulon jälkeen. 
 
Yhteydet laivan edunvalvojiin: 
 
Saatuaan ilmoituksen vahingosta varustamo hoitaa tarvittavan informaation 
vakuutusyhtiöihin, luokituslaitokseen sekä laivan rahtaajaan, mikäli niitä on. 

5. TOIMENPITEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI 
 

5.1 YLEISTÄ 

 
Aluksen miehistöllä on yleensä parhaat mahdollisuudet ryhtyä nopeisiin 
toimenpiteisiin vähentääkseen tai hillitäkseen öljypäästöjä aluksestaan. Aluksen 
öljyntorjunta-toimintakaavio (ks. osiossa 9.4) antaa päällikölle neuvoja (navigointi- 
laivatoimet) päästöjen rajoittamiseksi eri tilanteissa. Öljyntorjuntakaaviossa ei ole 
ainoastaan toimenpiteiden luettelointia vaan myös kunkin toimenpiteen kohdalle on 
merkitty vastuuhenkilö. Kohdassa 8 on jokaiselle vuoto- ja vauriotapaukselle laadittu 
oma erillinen tarkistuslista (1-3). 

5.2 TOIMINNASTA JOHTUVA PÄÄSTÖ 

 
Aluksen öljyntorjuntatoimintakaaviosta on ohjeet seuraavien öljyvuotojen 
käsittelemisestä: 
 

 Putkivuodot 

 Tankkien ylivuodot 

 Runkovuodot 
 

5.3 VAURIOISTA AIHEUTUNEET VUODOT 

 
Aluksen öljyntorjuntatoimintakaaviossa on navigointi- ja laivatoimet öljyvuotojen 
käsittelemisestä seuraavissa vauriotapauksissa: 
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 Karilleajo 

 Tulipalo / Räjähdys 

 Yhteentörmäys 

 Runkovaurio 

 Huomattava kallistuma 
 

Näiden lisäksi on omana otsikkona yleiset öljyntorjuntaohjeet, jotka aina 
vauriotapauksesta riippumatta tulisi huomioida. 

5.4 VAKAVUUS- JA LUJUUSNÄKÖKOHDAT 

 
Laivan vakavuus- ja vuotovakavuusohjeet säilytetään kansitoimistossa. Hinaajien 
lujan rakenteen johdosta erityisiä lujuusnäkökohtia ei normaalisti tarvitse huomioida. 
Vauriotapauksissa tulee aluksen vakavuuteen aina kiinnittää erityisen suurta 
huomiota, ennen kuin nesteitä siirretään tankista toiseen. Mikäli vaurio on laaja, 
aluksella saattaa olla mahdotonta arvioida nesteiden siirron vaikutusta. Tällöin 
aluksella voidaan ottaa yhteyttä varustamoon, jotta saataisiin tietoja 
vuotovakavuuden arvioimiseksi. Varustamo puolestaan voi tarvittaessa ottaa yhteyttä 
luokituslaitoksiin tai muihin ulkopuolisiin asiantuntijatoimistoihin. 

5.5 ALUKSEN KEVENTÄMINEN 

 
Mikäli alus on kärsinyt huomattavia rakenteellisia vaurioita, saattaa aluksen 
keventäminen tulla ajankohtaiseksi. Aluksen keventämisessä tulee pyrkiä siihen että 
ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 
Sääolosuhteiden lisäksi vakavuusnäkökohdat on luonnollisesti huomioitava tarkkaan. 
 

6. KANSALLINEN JA PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA 
 

Nopea ja tehokas yhteistoiminta aluksen ja rantavaltion tai muun osapuolen välillä on 
välttämätön, kun yritetään lieventää saastuttavan onnettomuuden seurauksia. 
 
Kansallisten ja paikallisten viranomaisten toiminta ja valtuudet vaihtelevat suuresti eri 
valtioiden ja myös satamien välillä. Useilla rantavaltioilla on toimistot, jotka heti 
ottavat asian hoitaakseen ja laskuttavat varustamoa jälkikäteen. Toisissa 
rantavaltioissa vastuu jää varustamolle. Vakavan meri- tai öljyvahingon sattuessa 
aluksen päällikön tulee tehdä ilmoitus tapahtuneesta varustamon asiaomaisille 
vastuuhenkilöille liitteessä 9.2 olevan varustamon hälytyskaavion mukaisesti. 
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7.  LISÄTIETOJA 
 

7.1 KOULUTUS- JA HARJOITUSMENETELMÄT 

 
Säännölliset öljyntorjuntaharjoitukset suoritetaan paloharjoitusten yhteydessä. 
Harjoituksissa simuloidaan vuorotellen kohdissa 5.2 ja 5.3 mainittuja vuoto- ja 
vauriotapauksia yksi kerrallaan. Harjoituksissa tulee tarkistaa, että vastuuhenkilöt 
sekä varamiehet ovat perehtyneet ohjeisiin ja ovat selvillä mihin toimenpiteisiin tulee 
ryhtyä eri vuoto- ja vauriotapauksissa. Harjoituksista tulee tehdä merkintä 
päiväkirjaan. Aina kun harjoitus on pidetty, tulee öljyntorjuntaorganisaation 
vastuuhenkilöiden arvioida suunnitelman tehokkuus ja tehdä tarvittavat korjaukset. 

7.2 OHJEET PÄIVÄKIRJAN PITÄMISESTÄ 

 
Koska kaikissa onnettomuuksissa nousee esille kysymys vastuusta, korvauksista ja 
takaisinmaksusta, on öljyvahingon sattuessa päiväkirjan pitämiseen kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Päiväkirjaan tulee merkitä aluksella suoritettujen yksityiskohtaisten 
toimenpiteiden lisäksi yhteydenpidot viranomaisiin, varustamoon ja muihin osapuoliin 
sekä lyhyt yhteenveto tietojen vaihdosta ja tehdyistä päätöksistä. Öljynäytteiden 
ottamisesta (sekä merestä että lastista) tulee niin ikään tehdä merkintä päiväkirjaan. 

7.3 JULKINEN TIEDOTUS 

 
 Varustamo vastaa julkisesta tiedotuksesta. 
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8. TARKASTUSLISTAT 
 

8.1 LETKUVUODOT BUNKRATESSA 

 
Ennen bunkrauksen aloittamista suoritetaan bunkraus tarkastuslistan mukaiset 
varotoimenpiteet. 

    

Konepäällikkö: 
KYLLÄ EI HUOMIOITA 

Bunkraustoimenpiteet keskeytetty (yhteistyössä 
polttoainerekan kanssa)       

Päällikköä ja kansimiestä informoitu       

Vuodon syy ja sijainti selvitetty       

Öljynpuhdistustoimet aloitettu       

Asuintilojen ja konehuoneen ilmastointien 
sulkeminen (jos tarvetta)       

Päällikkö:       

Sataman vastuuhenkilölle ilmoitettu       

Maaorganisaatiolle ilmoitettu       

Viranomaisille ilmoitettu (jos öljyä on päätynyt 
veteen tai laiturille)       

Merkinnät laivapäiväkirjaan tehty       

Alue eristetty (kiellä tupakointi vuotoalueella ja sen 
lähettyvillä)       

 
Aika ja paikka:  Päällikön allekirjoitus: 
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8.2 TANKKIEN YLIVUOTO 

 
Ennen bunkrauksen aloittamista suoritetaan bunkraus tarkastuslistan mukaiset varotoimenpiteet. 

 

Konepäällikkö: 
KYLLÄ EI HUOMIOITA 

Bunkraustoimenpiteet keskeytetty (yhteistyössä 
polttoainerekan kanssa)       

Päällikköä ja kansimiestä informoitu       

Linjan sulkuventtiilit suljettu       

Toisen linjan täyttöventtiili avattu       

Öljyä siirretty toiseen tankkiin (jos ei niin ks. 
seuraava kohta)       

Voiko öljyn siirtää takaisin autoon tai maihin       

Öljynpuhdistus toimet aloitettu       

Missä kohti tankki on vuotanut yli       

Päällikkö:       

Sataman vastuuhenkilölle ilmoitettu       

Maaorganisaatiolle ilmoitettu       

Viranomaisille ilmoitettu (jos öljyä on päätynyt 
veteen tai laiturille)       

Merkinnät laivapäiväkirjaan tehty       

Alue eristetty (kiellä tupakointi vuotoalueella ja sen 
lähettyvillä)       

 
Aika ja paikka:  Päällikön allekirjoitus: 
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8.3 RUNKOVUODOT 

 
Ennen bunkrauksen aloittamista suoritetaan bunkraus tarkastuslistan mukaiset varotoimenpiteet. 

 

Konepäällikkö: 
KYLLÄ EI HUOMIOITA 

Bunkraustoimenpiteet keskeytetty (yhteistyössä 
polttoainerekan kanssa)       

Päällikköä ja kansimiestä informoitu       

Vuotoalueen sulkuventtiilit suljettu       

Vuoto tukittu       

Öljyä siittetty toiseen tankkiin (jos ei niin informoi 
päällikköä)       

Öljynpuhdistus toimet aloitettu       

Tankit peilattu (myös muut tilat)       

Asuintilojen tai konehuoneen ilmastointi suljettu       

Päällikkö:       

Sataman vastuuhenkilölle ilmoitettu       

Maaorganisaatiolle ilmoitettu       

Viranomaisille ilmoitettu (jos öljyä on päätynyt 
veteen tai laiturille)       

Selvitetty voiko öljyn siirtää maihin       

Merkinnät laivapäiväkirjaan tehty       

Alue eristetty (kiellä tupakointi vuotoalueella ja sen 
lähettyvillä)       

 
Aika ja paikka:  Päällikön allekirjoitus: 
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8.4 KARILLE AJO 

 

Päällikkö: 
KYLLÄ EI HUOMIOITA 

Hälytys annettu       

Työt keskeytetty       

Vesitiiviit ovet suljettu       

Uppoamisen mahdollisuus       

Tarvitaanko ankkurointia       

Sääolosuhteet ja vuoroveden vaikutukset selvitetty       

Tarvitaanko sukeltajia       

Tarvitaanko muuta ulkopuolista apua (esim. 
hinaaja)       

 Alus on hyvin valaistu       

Konepäällikkö:       

Helposti syttyvät aineet huomioitu       

Öljy siirretty pois vaurioalueelta       

Tankit peilattu       

Kallistuma tai painopisteen muuttaminen neste/lasti 
siirroilla selvitetty       

 
Aika ja paikka:  Päällikön allekirjoitus: 
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8.5 TULIPALO / RÄJÄHDYS 

 

Päällikkö: 
KYLLÄ EI HUOMIOITA 

Hälytys annettu       

Onko henkilövahinkoja       

Vesitiiviit ovet suljettu       

Hengenpelastusvarusteet ovat valmiita 
käytettäväksi       

Tarvitaanko ulkopuolista apua       

        

Konepäällikkö:       

Palontorjuntatoimet aloitettu       

Öljyntorjuntatoimet aloitettu       

        

Tuulettimet pysäytetty ja palopellit suljettu       

        

 
Aika ja paikka:  Päällikön allekirjoitus: 
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8.6 YHTEENTÖRMÄYS 

 

Päällikkö: 
KYLLÄ EI HUOMIOITA 

Hälytys annettu       

Onko henkilövahinkoja       

Onko jompikumpi aluksista vaarassa upota       

Varoitusilmoitus annettu muille aluksille       

Hengenpelastusvarusteet valmiita käytettäväksi       

Tarvitaanko ulkopuolista apua       

        

Konepäällikkö:       

Palontorjuntatoimet aloitettu       

Öljyntorjuntatoimet aloitettu       

Tankit peilattu        

Onko öljypäästöjä       

        

Tuulettimet pysäytetty ja palopellit suljettu       

Toisen aluksen nimi ja kansallisuus selvitetty       

 
Aika ja paikka:  Päällikön allekirjoitus: 
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8.7 RUNKOVAURIO 

 

Päällikkö: 
KYLLÄ EI HUOMIOITA 

Hälytys annettu       

Onko henkilövahinkoja       

Vesitiiviit ovet suljettu       

Hengenpelastus välineet valmiita käytettäväksi       

Tarvitaanko ulkopuolista apua       

        

Konepäällikkö:       

Palontorjuntatoimet aloitettu       

Öljyntorjuntatoimet aloitettu       

        

Tuulettimet sammutettu ja palopellit suljettu       

        

 
Aika ja paikka:  Päällikön allekirjoitus: 
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8.8 HUOMATTAVA KALLISTUMINEN 

 

Päällikkö: 
KYLLÄ EI HUOMIOITA 

Tarvitseeko suuntaa muuttaa kallistumisen 
ehkäisemiseksi       

Tarvitseeko alentaa nopeutta       

Hengenpelastusvarusteet valmiita käytettäväksi       

Lähimmän sataman sijainti selvitetty       

Tarvitaanko ulkopuolista apua       

        

Konepäällikkö:       

Voiko kallistuman suoristaa tankkien käytöllä       

Painolastivesiä pumpattu/tyhjennetty       

Öljyt siirretty pois vaara-alueelta       

        

 
Aika ja paikka:  Päällikön allekirjoitus: 
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9. LIITTEET 

9.1 KANSALLISET HÄLYTYSNUMEROT 

 
 

MRCC Meripelastuskeskus:

0294 1000

Tai VHF-kanava:

16 / VHF-DSC 70 

mrcc@raja.fi

Yleinen hätänumero 112

Poliisi 112

Meriturvallisuuden tarkastusyksiköt (24 h)

Itäinen Suomi

Suomenlahden tarkastusyksikkö Helsinki 0203 28010

Järvi-Suomen tarkastusyksikkö 0203 28010

Läntinen Suomi

Varustamon hallitus Omistaja

Saaristomeren tarkastusyksikkö Turku 0203 28020

Pohjanlahden tarkastusyksikkö Vaasa 0203 28020

Oulun Satama

GSM + 358 (0)44 703 2759
e-mail: satamavalvojat(at)ouka.fi

Kemin Satama

GSM + 358 (0)40 548 2065

Puh. (016) 258 108

Tornion Satama

1. Arctia Shipping Kriisinumero

2. Arctia Karhu Oy:n DP

3. Arctia Karhu Oy:n johtaja 

Kriisiryhmän email:
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9.2 ARCTIA KONSERNIN HÄLYTYSNUMEROT SUOMEKSI JA ENGLANNIKSI 

 
 
 

Hätäpuhelinnumero (24h)  

Sähköpostiosoite (vain) hätätilanteessa  

Yhtiön HSEQ-, DPA-, CSO-päällikkö  

Botnican, Fennican ja Nordican käyttöpäällikkö  

Arctia Offshore  

  
  
 

Arctia Shipping:in hätätilanne 
työryhmä; ryhmän jäsenet 

Nimi Puhelinnumero 

Toimitusjohtaja   

Turvallisuuspäällikkö    

Assistentti   

Offshore-päällikkö   

Jäänmurto-päällikkö    

Väylien kunnossapito- ja 
öljyntorjuntapäällikkö  

  

HR Manager    

Miehitys- ja 
laivatoimintojenpäällikkö  

  

Teknologia- ja hankintapäällikkö    

Tekninen tarkastaja    

Tekninen tarkastaja    

Kommunikaatiopäällikkö    
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Emergency phone number (24 hrs)  

Email in case of emergency (only)  

Company HSEQ, DPA, CSO manager  

Botnica, Fennica and Nordica operation 
Manager  

Arctia Offshore  

 
 
 

Arctia Shippings emergency 
team; Group member  

Name  Phone  

CEO   

Safety Manager    

Assistant    

Offshore Manager    

Icebreaking Manager    

Fairway Maint. and Oil-combating 
Manager  

  

HR Manager    

Manning and Ship Operations 
Manager  

  

Technology and Acquisition 
Manager  

  

Technical Inspector    

Technical Inspector    

Communications Manager    
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9.3 ALUKSEN ÖLJYNTORJUNTA ORGANISAATIO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päällikkö

(hälytys ja yhteydet, 
tilanteen arviointi)

Miehistö -
kansimies/kansimiehet

(torjuntatoimissa 
avustaminen)

Konepäällikkö

(öljyn- ja 
palontorjuntatoimien 

aloittaminen)
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9.4 TOIMINTA ÖLJYVUOTOTILANTEESSA 

 
 
 

TOIMENPITEET HÄLYTYKSET/ 
ILMOITUKSET 

NAVIGOINTI TORJUNTA- JA 
PUHDISTUSTOIMET 

 
PÄÄLLIKKÖ 

-  hälytä miehistö 
- kaikki mahdolliset 

ja todelliset 
öljyvuodot  

- ilmoitetaan 
nopeimmalla 
mahdollisella 
tavalla (alus → 
MRCC →DPA 
(kriisiryhmä)) 

- ulkopuolisen avun 
opastaminen 
 

 

- suunnan/sijainnin 
ja/tai nopeuden 
muuttaminen 

- kallistuman ja/tai 
trimmin muuttaminen 

- ankkurointi 
- hinaus 
- kirjanpito 

tapahtumista ja 
kommunikaatio 

- sää/vuorovedet/tuuli/
näkyvyys/aallokko 
 

- turvallisuus ja 
varotoimet  

- toimintojen 
seuraaminen ja 
arviointi 

- vuotovakavuuden ja 
rasituksien 
huomioiminen 

- selvitykset 
- henkilövahinkojen 

selvitys 

 
KONEPÄÄLLIKKÖ 

- päällikön ja 
miehistön 
informointi 
 

 - vuodon sijainnin ja 
syyn selvittäminen 

- vuotojen tukkiminen 
- painolastin 

ottaminen/ 
purkaminen 

- bunkkerin ja 
painolastin siirrot 

- aloittaa torjunta- ja 
puhdistustoimet 

- helposti syttyvien 
nesteiden huomiointi 

- tankkien peilaus 
- öljypäästöjen 

arviointi 

 
MIEHISTÖ 

(KANSIMIES/ 
KANSIMIEHET) 

- toisen aluksen 
tietojen (nimi, 
kansallisuus) 
selvittäminen ja 
ilmoittaminen 
päällikölle 

 - avustaa palon- ja 
öljyntorjunnassa 

- pelastusvarusteiden 
valmistelu ja 
miehittäminen 

- valaistus 
- öljylautan tarkkailu/ 

havaitseminen 

- palopeltien 
sulkeminen 



   

      
 

 
Rev 1 
 

 
Pvm 18.12.2014 
 

  
VALMIUSSSUUNNITELMA ÖLJYVAHINGON VARALTA 

 
Tark.  

 
Hyv.  

 
    Liite 1    

 
 

9.5 ALUKSEN ÖLJYNTORJUNTAVÄLINEISTÖ 

 
 
  

Väline: 
 
Kappalemäärä: 
 

Öljynimeytyspuomi (ES 119L-5 15cm 5m) 2 

Imeytysrouhe 40l 4 

Lapio  

Saavi  
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9.6 ILMOITUSLOMAKE ÖLJYVAHINGOSTA ENGLANNIKSI JA SUOMEKSI 

 

SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN  
FORMAT FOR INITIAL NOTIFICATION 

 
AA (SHIP NAME, CALL SIGN, FLAG)  

SJM AHTO, OJQM, Finnish 
IMO:  9682435 

 

 
 
BB (DATE AND TIME OF EVENT, UTC)                             I__I__I__I__I__I__I                                                                     
                                                                                                  D D H H M M 

 
 
CC (POSITION, LAT, LONG) OR                 DD (BEARING, DISTANCE FROM LANDMARK) 
I__I__I__I__I N I S I                                              I__I__I__I I_______I 
                                                                               d d m m d d d N miles 
I__I__I__I__I__I E I W I 
d d d m m                         
                                              

 
EE ( COURSE )                                            FF ( SPEED, KNOTS ) 
I__I__I__I                                                   I___I___I___I   
  d d d                                                             kn  kn    1/10 
 
 

 
MM ( RADIO STATION (S) GUARDED ) 230343000 
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NN ( DATE AND TIME OF NEXT REPORT, UTC ) 
I__I__I__I__I__I__I 
D D H H M M                                  

 
OO (DRAUGHT)  I___I___I___I___I 
                               m m cm cm 

 
PP ( TYPE QUANTITY OF CARGO/BUNKERS ON BOARD) 
 
 

 
QQ ( BRIEF DETAILS OF DEFECTS/DEFICIENCIES/DAMAGE)  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

RR ( BREAF DETAILS OF POLLUTION, INCLUDING ESTIMATE OF QUANTITY LOST ) 
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SS ( BREAF DETAILS OF WEATHER AND SEA CONDITIONS ) 
 
DIRECTION I__I__I__I                                                              DIRECTION I__I__I__I 
       WIND                                                                                              SWELL 
SPEED I__I__I (beaufort)                                                             HEIGHT I__I__I (m) 
 
 

TT ( CONTACT DETAILS OF SHIP`S OWNER/OPERATOR/AGENT 
Arctia Karhu Oy 
Phone  
Fax  
Email 

 
UU ( SHIP SIZE AND TYPE ) 
LENGTH: 40 m   
BREADTH:  12,5 m 
TYPE: Tug 
 

 
XX ( ADDITIONAL INFORMATION ) 
BRIEF DETAILS OF INCIDENT: 
NEED FOR OUTSIDE ASSISTANCE: 
ACTIONS BEING TAKEN: 
NUMBER OF CREW AND DETAILS OF ANY INJURIES: 
DETAILS OF P&I CLUB & LOCAL CORRESPONDENT: 
OTHERS: 

 
FOOTNOTE: The alphabetical reference letters in the above format are from “General 
principles for ship reporting system and ship repoting requirements, including guidelines 
for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine 
pollutants” adopted by the International Maritime Organization by resolution A.648(16). 
The letters do not follow the complete alphabetical sequence as certain letters are used to 
designate information required for other standard reporting formats, e.g. those used to 
transmit route information. 
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ALUKSEN VALMIUSSUUNNITELMA ÖLJYVAHINGON VARALLE  
ILMOITUS VAHINGOSTA - KAAVAKE 

 
AA (ALUKSEN NIMI, KUTSUTUNNUS, LIPPU)  

SJM AHTO, OJQM, Suomi 
IMO:  9682435 

 

 
 
BB (PÄIVÄYS JA KELLONAIKA UTC:nä)                             I__I__I__I__I__I__I                                                                     
                                                                                                  D D H H M M 

 
 
CC (SIJAINTI, LAT, LONG) TAI                 DD (SUUNTIMA, ETÄISYYS MAAMERKISTÄ) 
I__I__I__I__I N I S I                                              I__I__I__I I_______I 
                                                                               d d m m d d d nm 
I__I__I__I__I__I E I W I 
d d d m m                         
                                             

 
EE ( KURSSI )                                            FF ( NOPEUS, SOLMUINA ) 
I__I__I__I                                                   I___I___I___I   
  d d d                                                             kn  kn    1/10 
 
 

 
MM ( PÄIVYSTETTÄVÄ RADIOASEMA ) 230343000 

 
NN (VÄLIRAPORTIN PÄIVÄYS, KELLONAIKA UTC:nä ) 
I__I__I__I__I__I__I 
D D H H M M                                  
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OO (SYVÄYS) I___I___I___I___I 
                           m m cm cm 

 
PP (ALUKSESSA OLEVAN ÖLJYN TYYPPI LASTI/BUNKKERI) 
 
 

 
QQ (LYHYT KUVAUS VAURIOISTA)  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
RR (LYHYT KUVAUS ÖLJYVAHINGOISTA, ÖLJYVUODON MÄÄRÄ) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
SS (SÄÄ- JA AALLOKKOTIEDOT) 
 
SUUNTA I__I__I__I                                                              SUUNTA I__I__I__I 
       TUULI                                                                                    AALLOKKO 
NOPEUS I__I__I (beaufort)                                                  KORKEUS I__I__I (m) 
 
 

TT ( LAIVANOMISTAJAN YHTEYSTIEDOT) 
Arctia Karhu Oy 
Puhelin  
Fax  
S-posti 
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UU (ALUKSEN KOKO JA TYYPPI) 
PITUUS: 40 m   
LEVEYS:  12,5 m 
TYYPPI: Hinaaja 
 

 
XX (LISÄTIETOJA) 
LYHYT KUVAUS ONNETTOMUUDESTA: 
ULKOPUOLISEN AVUNTARVE: 
VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET: 
HENKILÖMÄÄRÄ JA HENKILÖVAHINGOT: 
VAKUUTUKSEN TIEDOT JA VASTUUHENKILÖ MAISSA: 
MUUTA: 

 
FOOTNOTE: The alphabetical reference letters in the above format are from “General 
principles for ship reporting system and ship repoting requirements, including guidelines 
for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine 
pollutants” adopted by the International Maritime Organization by resolution A.648(16). 
The letters do not follow the complete alphabetical sequence as certain letters are used to 
designate information required for other standard reporting formats, e.g. those used to 
transmit route information. 
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