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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää öljyisen jätteen logististen pisteiden perus-

tamiseen liittyvät tekijät suuren alusöljyvahingon torjuntatöiden aikana. Työ on osa 

SÖKÖ II -hanketta, jonka tuloksena julkaistaan öljyntorjuntasuunnitelma Itä-

Uudenmaan, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastustoimialueille. Opinnäytetyön tu-

lokset liitetään osaksi alueen öljyntorjuntasuunnitelmaa.  

Työssä tarkasteltiin logistisia pisteitä osana logistista ketjua ja niiden perustamiseen 

liittyviä vaatimuksia ja toimenpiteitä. Tietoa kerättiin aihetta käsittelevistä kirjallisista 

ja sähköisistä julkaisuista sekä asiantuntijoiden haastatteluista. Lisäksi otettiin huomi-

oon lainsäädännön, ympäristöviranomaisten ja käytännön asettamat vaatimukset logis-

tisille pisteille ja tutkittiin pisteiden perustamiseen liittyviä kustannuksia. 

Työn tuloksena määritettiin kuljetusketjun eri vaiheille logistiset pisteet ja luotiin niil-

le nimikkeistö. Toisena osa-alueena määritettiin kriteerit logististen pisteiden raken-

teelle, joissa otettiin huomioon lainsäädännölliset ja käytännön näkökulmat. Kriteerien 

pohjalta tehtiin yksinkertaiset ohjekortit pisteitä perustavalle organisaatiolle.  

Lisäksi tehtiin alustavia kustannusarvioita logististen pisteiden perustamiselle. Kus-

tannusarvioissa otettiin huomioon materiaalien ja toimenpiteiden aiheuttamat kustan-

nukset. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 

University of Applied Sciences 

Logistics 

 

MÄNTTÄRI, TUOMAS The Establishment of Logistical Points as Part of the 

Cleanup Process of Large-scale Oil Spills 

Bachelor’s Thesis 44 pages + 8 pages of appendices 

Supervisor Olli Huuskonen, Lecturer 

Commissioned by SÖKÖ II -project, Kymenlaakso University of  
Applied Sciences 

 

April 2010 

Keywords oil spill response, oil, oil waste, logistic plan 

 

The purpose of this study is to clarify the factors that affect the establishment of logis-

tical points in the cleanup process of large oil spills. The study is part of a project 

known as SÖKÖ II, the purpose of which is to publish an oil spill response plan for 

Eastern Uusimaa, Helsinki and Western Uusimaa rescue districts. The results of this 

study will be integrated into the upcoming oil spill response plan. 

In the study logistical points are examined as a part of the logistic chain. The setting 

up of standards for them is also discussed. In addition, the legislative, environmental 

and practical requirements and the costs of setting up logistical points are taken into 

consideration. Information for the theoretical section was collected from written and 

electronic publications concerning the subject as well as interviews with experts.  

As a result of the study, logistical points were established and named for various stag-

es of the logistic chain. Further, criteria for the structure of the logistical points were 

established, taking into account relevant legal and practical aspects. Based on the cri-

teria, simple instruction cards for rescue organizations were compiled. 

In addition, preliminary cost estimates were calculated for the establishment of logis-

tical points. The estimates took into account costs for materials and operations.
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KÄSITTEET JA TERMIT 

SÖKÖ Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinoin-

tiin rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille 

ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

ELSU  Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 

IBC- kontti  Intermediate Bulk Container 

Likainen alue Öljyn likaama ranta-alue, jossa torjuntatöitä tehdään 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen esittely 

Suomenlahdella tapahtuvien öljykuljetusten määrä on noussut 1990- ja 2000-luvuilla 

(Kuva 1). Vuonna 1995 Suomenlahdella kuljetettiin öljytuotteita noin 22 miljoonaa 

tonnia.  Vuoteen 2008 mennessä määrä oli noussut 145 miljoonaan tonniin, ja 250 

miljoonan tonnin raja saavutettaneen vuoteen 2015 mennessä. Tapahtunut nousu selit-

tyy suurimmaksi osaksi Primorskin eli Koiviston öljysataman käyttöönotolla. Suo-

menlahdesta on tullut Venäjän öljykuljetusten pääreitti. Ust-Lugan ja Vysotskin eli 

Uuraan satamien toiminnan kasvu suunnitellulle tasolle lisää tulevaisuudessa öljykul-

jetusten määrää Suomenlahdella entisestään. (Kukkamäki & Saloniemi 2006; MTV3 

2004.) 

Riski suureen alusöljyvahinkoon on kasvanut laivaliikenteen kasvun myötä. Suomen-

lahdella tapahtuvalla öljyonnettomuudella olisi vakavat ja pitkäaikaiset vaikutukset 

alueen ekosysteemiin. Nykytilassaankin Itämeri kuuluu maailman saastuneimpiin me-

rialueisiin. Suomenlahden kapeus ja rikkonainen rantaviiva tekevät öljyvahingon tor-

jumisesta vaativaa. Suomenlahden kapeudesta johtuen öljy ajautuu sopivissa olosuh-

teissa hyvin nopeasti rannoille, josta sen kerääminen on työläämpää ja huomattavasti 

kalliimpaa kuin avomereltä kerättävä päästö. Rantaan ajautunutta öljyistä jätettä jou-

dutaan keräämään moninkertaiset määrät alkuperäiseen päästöön verrattuna. (Kukka-

mäki & Saloniemi 2006; Raunio 2010.) 
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Kuva 1. Öljykuljetukset Itämerellä vuodesta 1995 (Suomen ympäristökeskus 2010) 

 

Torjuntatöiden kriittisin vaihe on heti onnettomuuden jälkeen. Ensisijaisesti mereen 

päässyt öljy pyritään keräämään suoraan vedestä ja rajoittamaan öljylauttojen liikku-

minen kohti rantaa. Jos öljyn kulkeutumista rannoille ei voida estää, on ennen rannalla 

suoritettavia torjuntatöitä varmistettava, että kaikki alueelle ajautuva öljy on rantautu-

nut. Hyvin toimiva logistinen järjestelmä on tärkeä toimenpide rannalla tehtävien tor-

juntatöiden onnistumiseksi. Ilman toimivaa ja etukäteen suunniteltua logistista järjes-

telmää ajaudutaan torjuntatöissä nopeasti hyvinkin hankaliin tilanteisiin. Rannikon 

rikkonaisuus, erilaiset maastotyypit ja erityisesti kaupunkialueiden ulkopuolella ole-

massa olevan tieverkoston puutteet asettavat omat vaatimuksensa logistiselle järjes-

telmälle. (Jolma 2002, 9.) 

Yksi torjuntatöiden haastavimmista osuuksista on jätelogistiikan järjestäminen, koska 

öljyistä jätettä syntyy monin verroin alkuperäistä öljypäästöä enemmän ja käsittelylai-

tosten kapasiteetit eivät välttämättä riitä käsittelemään heti kaikkea kerättyä jätettä. 

Tällöin jätettä on tarvittaessa varastoitava ennen loppukäsittelyä. Torjuntatöiden orga-

nisointia helpottamaan luodaan malli logistisesta ketjusta ja logistisista pisteistä. Lo-

gistinen ketju kuvaa rannalta kerättävän jätteen matkan eri käsittelyvaiheineen eli lo-

gistisine pisteineen rannalta aina loppukäsittelyyn asti.  

Logistiset pisteet määräytyvät käyttötarkoituksensa ja sijaintinsa mukaan. Eri käsitte-

lyvaiheille luodaan omat logistiset pisteensä, jolloin jätteen käsittelystä saadaan mah-

dollisimman tehokasta. Osa logistisista pisteistä toimii ainoastaan läpikulkupaikkana, 
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jossa öljyinen jäte siirretään kuljetusmuodosta toiseen. Osassa pisteitä jätettä voidaan 

lajitella tai varastoida ennalta arvioidun ajan. Tavoitteena on kuitenkin saada minimoi-

tua pisteiden määrä logistisessa ketjussa mahdollisimman pieneksi, jolloin jätteen kä-

sittelyyn käytetään mahdollisimman vähän resursseja. Tätä kautta myös mahdollisia 

riskejä saadaan pienennettyä. Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa luomalla yh-

distettyjä pisteitä; esimerkkinä keräys-/kuljetuspiste, jossa keräyspisteen astiat on kor-

vattu kuljetusyksiköillä. (Halonen 2010.) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää kriteerit öljyisen jätteen logististen pis-

teiden perustamiselle suuren alusöljyvahingon torjuntatöiden aikana. Tutkimuksen tu-

loksena luodaan logististen pisteiden perustamisohjeistus torjuntatöistä vastaaville vi-

ranomaisille. Tuloksien pohjalta laaditaan yksinkertaiset ohjekortit logististen pistei-

den perustamiseksi. Ohjeistukset ja työn tulokset liitetään SÖKÖ II -hankkeen tulok-

sena laadittavaan viranomaismanuaaliin. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Työn tutkimusaineisto on kerätty pääosin aihetta käsittelevistä julkaisuista ja Internet 

lähteistä. Lisäksi arvokasta tietoa on saatu alan asiantuntijoiden kanssa käydyistä kes-

kusteluista. Työ on toteutettu talven 2010 aikana.  

 

2 AIKAISEMMAN TIEDON KUVAUS 

2.1 SÖKÖ-hankekokonaisuus 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun merenkulun osaamisalan alaisuuteen käynnistet-

tiin vuonna 2003 SÖKÖ-pilottihanke. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen öljyvahin-

kolain mukaan mahdollisen alusöljyvahingon torjuntatyöt siirrettiin alueellisten pelas-

tusviranomaisten vastuulle. Lisäksi pelastusviranomaiset velvoitettiin laatimaan alu-

eelliset öljyntorjuntasuunnitelmat. SÖKÖ-hanke saatiin päätökseen vuonna 2007 ja 

sen tuloksena julkaistiin Kymenlaakson alueen pelastusviranomaisille selvitys toimin-
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tamallista öljyntorjuntaoperaation koordinointiin. Julkaisu liitettiin osaksi Kymenlaak-

son pelastuslaitoksen öljyntorjuntasuunnitelmaa. (SÖKÖ II -hankkeen www-sivut; 

Halonen 2007, 23; Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä an-

netun lain muuttamisesta 30.12.2004/1408.)  

SÖKÖ II -hanke on jatkoa SÖKÖ-hankkeelle. Hankkeessa luodaan vastaava toimin-

tamalli Itä- ja Länsi-Uudenmaan sekä Helsingin pelastustoimialueille. Hankkeen ra-

hoittajina ovat olleet muun muassa maakuntaliitot, Kymenlaakson liitto, Uudenmaan 

liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, hankealueen pelas-

tuslaitokset, Suomen ympäristökeskus sekä lukuisa määrä yrityksiä ja säätiöitä. SÖKÖ 

II -hanke on jaettu kahteenkymmeneen työpakettiin eri aihealueittain. Työpaketit to-

teutetaan osittain opinnäytetöinä, osin palkatun projektihenkilöstön työstämänä ja 

joissakin tapauksissa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekeminä. (SÖKÖ II -hankkeen 

www-sivut.) 

 

2.2 Logistinen ketju ja logistiset pisteet SÖKÖ I -toimintamallissa 

SÖKÖ-pilottihankkeen toimintamallissa käynnistettiin ajattelu kokonaisvaltaisesta lo-

gistisesta ketjusta ja logistisista pisteistä alusöljyvahingon torjuntatöiden aikana. Li-

säksi siinä kehitettiin käsitteet perustettaville logistisille pisteille. SÖKÖ I toiminta-

mallissa kehitettiin seuraavat logistiset pisteet: keräys-, kuljetus-, vastaanotto- sekä 

vastaanotto-/kuljetuspiste. Lohko-kaistalejaolla luotiin perusta logististen pisteiden si-

jainnille. (Halonen 2007, 61.) 

Kuvassa 2 on esitetty SÖKÖ I -toimintamallin mukainen logistinen ketju ja logistiset 

pisteet. Toimintamallissa mantereella sijaitsevilta rannoilta kerättävän jätteen logisti-

nen ketju koostuu kolmesta vaiheesta. Rannalta kerättävä öljyinen jäte viedään kaista-

leen keräyspisteeseen ja sieltä edelleen kuljetuspisteen kautta loppukäsittelyyn joko 

suoraan tai vaihtoehtoisesti välivarastoinnin kautta (Halonen 2007, 62–63).  
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Kuva 2. Logistinen ketju ja logistiset pisteet mantereella SÖKÖ I -toimintamallin mu-

kaan (Halonen 2007, 62) 

 

Saaristosta kerättävän jätteen logistinen ketju on perustoiminnoiltaan hyvin samanlai-

nen kuin mantereella. Suurimpana erona on se, että kuljetukset hoidetaan vesitse. Tä-

mä lisää myös jätteen käsittelykertoja, kuten purkamista ja kuormaamista aluksiin. Li-

säksi mahdollisia välivarastointeja saattaa tulla kyseeseen mantereella tapahtuvaa tor-

juntatyötä useammin, jotta saarista kerätystä jätteestä saadaan suurempia eriä kuljetet-

tavaksi mantereelle (Kuva 3). (Halonen 2007, 63–64.) 
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Kuva 3. Logistinen ketju ja logistiset pisteet saaristosta mantereelle SÖKÖ I  

-toimintamallin mukaan (Halonen 2007, 63) 

 

Tässä työssä ajattelumallia logistisesta ketjusta ja logistisista pisteistä kehitetään 

eteenpäin ja luodaan uusia pisteitä kattamaan entistä paremmin logistisen ketjun toi-

mivuuden edellyttämät tarpeet. Tavoitteena SÖKÖ I -toimintamalliin verrattuna on ot-

taa huomioon eri pisteiden välillä olevat vaihtoehdot. Esimerkiksi luodaan uusi käsite 

keräys-/kuljetuspiste. Lisäksi logististen pisteiden perustamiseen käytännössä kiinnite-

tään enemmän huomiota ja työn tuloksista kootaan yhteenvetona ohjekortit pisteiden 

perustamiseen. 
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2.3 Logistiset pisteet aiemmissa alusöljyvahingoissa 

Taulukossa 1 on yhteenveto vuosina 1989–2002 tapahtuneista suurista alusöljyvahin-

goista sekä niiden torjuntatöissä käytetyistä käsittelymenetelmistä. 

Taulukko 1. Vakavia öljyonnettomuuksia (Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus 2009.) 

 

 

Exxon Valdezin onnettomuuden torjuntatöitä vuonna 1989 vaikeutti olemassa olevan 

infrastruktuurin puuttuminen. Suuri osa jätteestä kerättiin nestemäisessä muodossa 

merestä ja jätteen keräily sekä kuljetukset hoidettiin pääosin vesitse erilasilla proo-

muilla ja aluksilla. Mitään ennalta suunniteltuja toimia puhdistustyön organisoimisek-

si ei ollut, vaan torjuntatöissä käytettiin suurilta osin sillä hetkellä hyväksi havaittua 

tapoja töiden suorittamiseksi. Merikuljetusten järjestämiseksi torjuntatöiden aikana 

käytettiin hyvin samankaltaista mallia kuin tässä työssä määritetty kuljetus-

/vastaanottopiste. (Alaska Regional Response Team 2010.) 

Vuonna 1999 tapahtuneen Erikan ja vuonna 2002 Prestigen onnettomuuksissa logistis-

ta ketjua öljyntorjuntatöiden osana kehitettiin ja luotiin logistisia pisteitä maakuljetus-

ten eri vaiheille. Lisäksi jätteen suuresta määrästä johtuen kehitettiin erilaisia väliva-

rastointimalleja, kuten esimerkiksi puskurialtaan tapaisia jätealtaita. (FOST 2009.) 
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3 LOGISTINEN KETJU ÖLJYONNETTOMUUDEN TORJUNTATÖIDEN AIKANA 

Torjuntatöiden pohjaksi luodaan logistinen ketju kuvaamaan jätteen eri käsittely- ja 

kuljetusvaiheita keräyksestä aina loppusijoitukseen asti, kuten kuvassa 4 osoitetaan. 

Logistinen ketju sisältää logistiset pisteet, mahdolliset välivarastoinnit sekä eri toimin-

tavaiheiden väliset kuljetukset aina jätteen loppukäsittelyyn tai pitkäaikaiseen varas-

tointiin asti. Eri vaiheiden väliset kuljetukset voivat tapahtua joko ihmisvoimin tai eri-

laisilla vesi- ja maakulkuneuvoilla riippuen alueen sijainnista ja maastosta, kuljetetta-

vasta matkasta ja jätteen määrästä. Jokaisella logistisen ketjun osalla on oma tarkoi-

tuksensa. (Halonen 2007, 61–62, 105; Pascale 2010.) 

 

Kuva 4. Esimerkki logistisesta ketjusta (Eerikäinen 2009) 

 

Kuvassa 5 nähdään, miten maastossa rantaviiva on jaettu yhden kilometrin levyisiin 

lohkoihin ja lohkot edelleen 200 metrin levyisiin kaistaleisiin. Alusöljyvahingon jälki-

raivauksessa puhdistustyötä tekevälle ryhmälle osoitetaan yksi 200 metrin kaistale 

kerrallaan. Ryhmä vastaa kaistaleen puhdistuksesta ja jätteen keräämisestä kaistaleen 

läheisyyteen sijoitettuun keräys-/kuljetuspisteeseen tai keräyspisteeseen. (Halonen 

2007, 47–48, 61; Pascale 2010.)  
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Kuva 5. Lohko-kaistalejako sekä keräys- ja kuljetuspisteet (Halonen 2007, 61) 

 

Ensisijaisena tavoitteena on kerätä öljyinen jäte suoraan kuljetusyksiköihin. Tämä 

vaihtoehto on suurilta osin toteutettavissa kaupunkialueella suoritettavassa torjunta-

työssä, jolloin suuremmankin kuljetuskaluston kantava tiestö on lähellä. Kaupunkialu-

een ulkopuolella voidaan joutua tilanteeseen, jossa puhdistettava kaistale sijaitsee vai-

keakulkuisessa maastossa tai alueella ei ole kantavia teitä. Tällöin jätettä ei kerätä suo-

raan kuljetusyksiköihin, vaan perustetaan erillinen keräyspiste, jossa rannalta kerättä-

vä jäte lajitellaan ja jätteestä muodostetaan suurempia eriä siirrettäväksi joko keräys-

/kuljetuspisteeseen tai kuljetuspisteeseen. Näissä pisteissä jätteestä kerätään suurempia 

kokonaisuuksia jatkokuljetusta varten. Kuljetukset keräyspisteistä voivat tapahtua jo-

ko käsin tai koneellisesti, riippuen jätteen määrästä, maastosta ja käytettävissä olevas-

ta kalustosta. (Kilpeläinen 2010; Halonen 2010.) 

 

4 LOGISTISET PISTEET TORJUNTATÖIDEN AIKANA 

Torjuntatyön organisoimiseksi luodaan logistiset pisteet öljyisen jätteen käsittelyn eri 

vaiheille. Pisteiden luomisella varmistetaan tehokas ja järjestelmällinen toiminta rai-

vaustöiden aikana. Torjunta organisoidaan järjestelmällisesti lohkot ja kaistaleet ker-
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rallaan. Kymenlaakson SÖKÖ-manuaalin mukaan rannalla tapahtuvat torjuntatyöt or-

ganisoidaan kohdistetusti enintään kahdenkymmenen kilometrin levyisellä alueella. 

Puhdistettavat alueet määräytyvät kiireellisyytensä mukaan. Tärkeimpänä huomioon 

otettavana asiana logististen pisteiden perustamisessa on mahdollisten lisävahinkojen 

estäminen öljyisen jätteen käsittelyn ja varastoinnin aikana. Selkeällä ohjeistuksella 

pyritään estämään virheet pisteiden perusrakenteiden toteutuksessa. (Halonen 2007, 

27, 47–48.) 

Erilaiset rantatyypit ja maastonmuodot vaikuttavat omalta osaltaan pisteiden perusta-

miseen. Myös olemassa olevan tieverkoston kattavuus vaikuttaa pisteiden perustamis-

paikkoihin. Pääasiassa pisteet pyritään perustamaan mahdollisimman yksinkertaisilla 

toimenpiteillä paikkoihin, joita on helppoa ylläpitää olemassa olevan infrastruktuurin 

avulla. (Kilpeläinen 2010.) 

 

4.1 Öljyisen jätteen määrä logistisissa pisteissä 

Olennainen asia logististen pisteiden perustamisen kannalta on niissä käsiteltävän ja 

niiden kautta kulkevan öljyisen jätteen määrä. Jätteen määrä luo vähimmäiskriteerit 

logististen pisteiden perustamiselle. Määrä vaikuttaa suoraan tarvittavien keräysastioi-

den lukumäärään ja tätä kautta perustettavan pisteen pinta-alaan. Rantautunut öljy voi 

rantatyypistä riippuen pahimmassa tapauksessa jopa tuhatkertaistaa kerättävän jätteen 

määrän. Rannalta kerättävän öljyisen jätteen määrän arviointi on hyvin vaikeaa. Tästä 

syystä alusöljyvahingon sattuessa tilannekuvan muodostaminen on ensiarvoisen tärke-

ää.  Tilannekuvan muodostamisella voidaan ennakoida, millaisille rantatyypeille öljy 

mahdollisesti ajautuu, ja arvioida kerättävän jätteen määrää. (Halonen 2007, 47, 51–

53; Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009, 35–37.) 

Jätemäärän muodostumiseen vaikuttavat monet eri asiat, kuten rantaan ajautuvan öljyn 

määrä, rannan maaperä ja kasvillisuus, rannikon maastonmuodot. Lisäksi joillakin 

alueilla torjuntatyö tehdään tarkemmin. Tällaisia alueita ovat muun muassa uimaran-

nat ja yksityisten omistamat ranta-alueet. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen EL-

SU-poikkeustilanneraportin mukaan tällaisia rantoja on noin 20 prosenttia puhdistet-

tavasta rantaviivasta. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009, 21, 35–37.) 



  16 
 

 

Taulukko 2. Arvioita kerättävästä kokonaisjätemäärästä. Ylimpänä on tilanne Suo-

menlahdella, kun öljy ajautuu 200 tai 400 kilometrin levyiselle alueelle. (Kaakkois-

Suomen Ympäristökeskus 2009, 37) 

 

 

Taulukossa 2 on kuvattu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen arviot kerättävän öl-

jyisen jätteen määrästä. Arvioiden mukaan rannoilta kerättäisiin yhteensä 269 500 

tonnia öljyistä jätettä tilanteessa, jossa 30 000 tonnin öljypäästö rantautuisi 200 kilo-

metrin levyiselle rantaviivalle. Tästä määrästä arvioidaan 37 500 tonnia olevan öljy-

vesiseoksia ja 232 000 tonnia muuta öljyistä jätettä, suurimmaksi osin öljyistä maa-

ainesta. (Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus 2009, Liite 3a.) 

Jos sama 30 000 tonnin päästö leviäisi 400 kilometriä leveälle alueelle, olisivat vas-

taavat jätemäärät seuraavat: kerättävä öljyinen jäte yhteensä 542 500 tonnia, josta öl-

jy-vesiseoksia 22 500 tonnia ja muuta jätettä 520 000 tonnia (Kaakkois-Suomen ym-

päristökeskus 2009, Liite 3b). Tästä voidaan huomata, että mitä leveämmälle alalle öl-

jy rantautuu, sitä vähemmän öljyä kerätään öljy-vesiseoksena ja enemmän muuna öl-

jyisenä jätteenä.  

ELSU-raportin mukaan öljy ei rantaudu tasaisesti koko alueen leveydeltä. Raportin 

mukaan alueelle, joka on 50 prosenttia öljyyntyneen rantaviivan leveydestä, rantautuu 

2/3 öljypäästöstä ja tämän alueen molemmille sivustoille arvioidaan rantautuvan yh-

teensä 1/3 päästöstä. Tämä vaikuttaa jätemäärien vaihteluihin eri alueiden kesken. Li-

säksi arvioidaan, että rannoilta kerättävästä jätteestä 1/3–1/2 joudutaan välivarastoi-

maan ennen loppukäsittelyä. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009, 70, liitteet 3a 

ja 3b.) 
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4.2 Öljyisen jätteen laatu logistisissa pisteissä 

Öljyisen jätteen laadulla tarkoitetaan eri jätejakeita, joita rantakaistaleelta kerätään tor-

juntatöiden aikana. SÖKÖ-toimintamanuaalin mukaan jaottelu voidaan tehdä seuraa-

vasti: öljy-vesiseos, öljyinen maa-aines ja öljyinen sekajäte. Lisäksi alueelta kerätään 

öljyistä riskijätettä, joka suurimmaksi osin on kuolleita eläimiä, useimmiten lintuja se-

kä näiden hoitoon ja tutkimuksiin käytettyjä välineitä. (Halonen 2007, 54; Nurminen 

2010.) 

Logistisissa pisteissä keräys- ja kuljetusastiat merkitään toimintamallin mukaisilla jä-

tejakeiden värikoodeilla, kuten kuvassa 6 on esitetty. Keräys- ja kuljetusastioihin mer-

kittävien värikoodien tulee näkyä jokaisesta suunnasta. Lisäksi astioihin voidaan kiin-

nittää kyltit, joissa ilmoitetaan kirjallisesti jätteen laatu. Keräyshenkilöstön tulee huo-

lehtia torjuntatöiden aikana eri jätejakeiden lajittelusta oikeisiin astioihin heti keräys-

vaiheessa. Lajittelulla helpotetaan jätteen loppukäsittelyä ja varastoimista kuljetusket-

jun myöhemmissä vaiheissa. (Halonen 2007, 65, 67; Halonen 2010.) 

 

Kuva 6. Jätteiden lajittelu SÖKÖ-toimintamallin mukaan (Eerikäinen 2009)  
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4.2.1 Öljy-vesiseos 

Öljy-vesiseoksia ovat rannalta kerättävät nestemäiset, vettä sisältävät öljyjätteet. Öljy-

vesiseoksia voidaan kerätä käsin tai koneellisesti pumppaamalla. Pumppaus voidaan 

tehdä suoraan kuljetusyksiköihin tai vaihtoehtoisesti puskurialtaisiin, joista öljy-

vesiseos siirretään jatkokäsittelyyn ennen torjuntatöiden päättämistä alueella. (Halo-

nen 2007, 54.) 

 

4.2.2 Öljyinen maa-aines 

Öljyistä maa-ainesta syntyy, kun rannan öljyyntynyttä pintamaata kuoritaan joko ko-

neellisesti tai käsin. Jatkokäsittelyn kannalta tämän on eniten työllistävä jätejae. (Ha-

lonen 2007, 54.) 

 

4.2.3 Öljyinen sekajäte 

Öljyistä sekajätettä ovat muun muassa öljyyntyneet varusteet sekä muihin jätejakeisiin 

kuulumattomat, öljyiset jätteet. Suurelta osin öljyinen sekajäte voidaan hävittää polt-

tamalla polttolaitoksissa, esimerkiksi Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitoksella. 

(Halonen 2007, 54.) 

 

4.2.4 Öljyinen riskijäte 

Öljyinen riskijäte koostuu suurelta osin kuolleista eläimistä, jotka erotetaan muusta 

mahdollisesta riskijätteestä omiin astioihinsa. Elävien eläinten keräyksestä ja puhdis-

tuksesta vastaa siihen koulutettu henkilöstö, joka järjestää myös eläinten kuljetuksen 

pois keräysalueelta. Resurssien salliessa koulutettu henkilöstö vastaa myös kuolleiden 

eläinten keräämisestä ja kuljettamisesta alueelta. Vaihtoehtoisesti koulutettu henkilös-

tö ohjeistaa kaistaleen keräyshenkilöstöä eläinjätteen keräyksessä. Öljyisistä, kuolleis-

ta eläimistä koostuvalle riskijätteelle järjestetään oma astiansa, joka toisin kuin muut 

jätejakeet kuljetetaan keräys-/kuljetuspisteestä tai keräyspisteestä eläinhoitopisteeseen 

varastoitavaksi kylmäkontteihin. Eläinhoitopisteessä hoidetaan eläviä eläimiä sekä 

tunnistetaan ja tutkitaan kuolleita eläimiä. Riskijätteeseen kuuluvat myös eläinten hoi-
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dossa ja tutkimuksissa käytetyt välineet, jotka hävitetään viranomaisten antamien oh-

jeiden mukaisesti. (Nurminen 2010; Halonen 2010.) 

 

4.3 Öljyisen jätteen logistiset pisteet 

Rannoilta kerättävän öljyisen jätteen eri käsittelyvaiheille luodaan torjuntatöiden aika-

na logistiset pisteet riippuen pisteen sijainnista ja käyttötarkoituksesta. Perustettavat 

pisteet ovat, keräys-/kuljetuspiste, keräyspiste, kuljetuspiste, vastaanotto-/kuljetuspiste 

ja välivarastointipiste. (Halonen 2007.) 

 

4.3.1 Keräys-/kuljetuspiste 

Keräys-/kuljetuspiste on kerättävän jätteen ensimmäinen logistinen piste. Se peruste-

taan öljyyntyneen rantaviivan välittömään läheisyyteen siinä tapauksessa, että alueelle 

johtaa kuljetuskalustolla liikennöitävä tie. Jos alueelle ei johda tietä jota pitkin pysty-

tään liikennöimään käytössä olevalla kuljetuskalustolla, perustetaan paikalle kohdassa 

4.3.2. määritelty keräyspiste. Tällaisessa tapauksessa perustetaan alueelle myös koh-

dassa 4.3.3. määritelty kuljetuspiste paikkaan, johon liikennöinti kuljetuskalustolla 

voidaan järjestää. Keräys-/kuljetuspisteeseen voidaan perustaa kohdassa 4.3.6 esitelty 

puskuriallas. (Halonen 2010; Pascale 2010.) 

 

4.3.2 Keräyspiste 

Keräyspiste perustetaan silloin, jos keräys-/kuljetuspistettä ei voida perustaa rantakais-

taleen yhteyteen. Se on kooltaan pienin logistisista pisteistä, ja sen kautta kulkee aino-

astaan kyseiseltä rantakaistaleelta kerätty öljyinen jäte. Keräyspisteissä käytetään asti-

oita, jotka ovat liikuteltavissa tarvittaessa käsin tai pienillä kulkuvälineillä, kuten 

mönkijöillä. Keräyspisteeseen voidaan perustaa samanlainen puskuriallas kuin keräys-

/kuljetuspisteeseen. (Halonen 2010; Pascale 2010.) Puskuriallas on esitelty kohdassa 

4.3.6. 

Keräyspisteenä voidaan käyttää myös proomuja tai veneitä, jos rantaviiva ei ole muu-

ten järkevästi saavutettavissa esimerkiksi soistuvan maaperän takia. Öljyinen jäte ke-
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rätään vesikulkuneuvoon ja kuljetetaan mantereelle kantavan rannan kautta. (Kilpeläi-

nen 2010; Pascale 2010.) 

 

4.3.3 Kuljetuspiste 

Kuljetuspiste perustetaan torjunta-alueelle silloin, jos kohdassa 4.3.1. määriteltyä ke-

räys-/kuljetuspistettä ei voida perustaa rantakaistaleen yhteyteen tai alueen keräyspis-

teiltä jätteiden siirtoa lähimpään keräys-/kuljetuspisteeseen ei pystytä järkevästi toteut-

tamaan (Halonen 2010; Pascale 2010). Kuljetuspisteillä jätettä varastoidaan verrattain 

lyhyitä aikoja, kun kuljetusyksiköihin kerätään kuormaa jatkokuljetusta varten. Kulje-

tuspisteen pohjan suojaukseen tulee kiinnittää huomiota erityisesti jätteen kuormaus-

vaiheessa, kuten kuvassa 7 on esitetty. (Halonen 2010.) 

 

Kuva 7. Esimerkki kuljetuspisteestä (FOST 2009) 

 

4.3.4 Vastaanotto-/kuljetuspiste 

Vastaanotto-/kuljetuspisteet sijaitsevat kantavien laiturirakenteiden yhteydessä, ja nii-

den tehtävänä on vastaanottaa muualta onnettomuusalueelta kerättyä, vesitse kuljetet-

tua jätettä. Samoin kuin kuljetuspisteessä, myös vastaanotto-/kuljetuspisteessä jätteen 

pitkäaikaista varastointia tulee välttää. (Halonen 2007, 65; Halonen 2010.) 
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Koska vastaanotto-/kuljetuspisteissä jätettä ei varastoida, liittyvät suojaustoimenpiteet 

jätteen käsittelyn aikaiseen suojaamiseen ja tätä kautta lisävahinkojen estämiseen. Sa-

tamalaitureita käytettäessä on huolehdittava yhdessä sataman ylläpitäjän kanssa sata-

man normaalin liikenteen sujumisesta öljyntorjuntatöiden aikana. (Kilpeläinen 2010.) 

 

4.3.5 Välivarastointipiste 

Välivarastointipisteessä jätettä varastoidaan varsinaisia logistisia pisteitä kauemmin ja 

suurempia määriä. Välivarastointialueilta jätteet kuljetetaan loppukäsittelyyn. Väliva-

rastointipiste sijoitetaan maantieteellisesti hyvien kulkuyhteyksien päähän ja riittävän 

suurelle ja käyttökelpoiselle alueelle. Välivarastointipiste toimii loppukäsittelyn pus-

kurivarastona, koska jätettä voidaan joutua varastoimaan alueella pitkiäkin aikoja. En-

sisijaisesti välivarastointipisteet sijoitetaan jo olemassa olevien jätteenkäsittelyyn va-

rattujen alueiden yhteyteen. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen taustaraportissa, 

”Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa” on määritelty, millaisiin paikkoihin väliva-

rastointipisteitä ei tulisi sijoittaa. (Halonen 2010; Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 

2009, 70–71.) 

Jyrki Mikkolan opinnäytetyö (2005) ”Öljyisen jätteen välivarastointi ja kompostointi 

Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnettomuuden yhteydessä” käsittelee myös väliva-

rastointia torjuntatöiden aikana. (Mikkola 2005.) 

 

4.3.6 Puskuriallas 

Puskurialtaita voidaan perustaa keräys- ja keräys-/kuljetuspisteiden yhteyteen. Niiden 

tehtävänä on toimia puskurivarastona jätteen keräyksen ja kuljetuksen välillä silloin, 

jos jätettä kerätään nopeammin kuin, sitä voidaan kuljettaa pois rantakaistaleelta, ja 

tarvittavaa määrää keräysastioita tai kuljetusyksiköitä ei ole saatavilla. Tällainen tilan-

ne voi olla torjuntatöiden alkuvaiheessa, jolloin esimerkiksi välivarastointipisteitä ei 

vielä ole luotu riittävästi. Puskuriallasta voidaan käyttää rantakaistaleen torjuntatöiden 

ajan, mutta allas tulee tyhjentää ja purkaa viimeistään silloin, kun torjuntatyöt kaista-

leella päätetään. (Pascale 2010.) 

Kuvassa 8 on puskuriallas, joka on maahan kaivettu kuoppa tai maavalleilla ympäröity 

alue, joka suojataan muovi- tai kumimatolla. Puskurialtaisiin voidaan sijoittaa joko 
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kiinteää tai vaihtoehtoisesti nestemäistä jätettä. Jyrki Mikkola esittää opinnäytetyös-

sään puskurialtaan pituudeksi kymmentä metriä, leveydeksi 2 - 3 metriä ja syvyydeksi 

1,5 - 2 metriä. (Mikkola 2005, 29–30, 33–34.) Puskurialtaan suojaustoimenpiteitä kä-

sitellään luvussa 6.5.6. 

 

Kuva 8. Esimerkki puskurialtaasta (FOST 2009) 

 

4.4 Muut logistiset pisteet 

Torjuntatöiden organisoimiseksi on öljyiselle jätteelle tarkoitettujen logististen pistei-

den lisäksi luotava myös muuhun torjuntatyöhön liittyviä pisteitä. Muiden logististen 

pisteiden tehtävänä on ylläpitää ja huoltaa torjuntaorganisaatiota. Ne voidaan perustaa 

öljyiselle jätteelle tarkoitettujen pisteiden yhteyteen, jolloin tarvittavat materiaalit ovat 

helposti saatavilla ja valvonnan alaisuudessa. (Halonen 2010; Pascale 2010.) 

 

4.4.1 Puhdistautumispiste 

Rantakaistaleen yhteyteen perustetaan erillinen puhdistautumispiste torjuntahenkilös-

tön puhdistautumista ja huoltoa varten. Puhdistautumispiste perustetaan mahdolli-

suuksien mukaan keräys-/kuljetus- tai keräyspisteen yhteyteen. Kuvassa 9 on esitetty 
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puhdistautumisalueen sijoittaminen keräys-/kuljetuspisteen yhteyteen. Tällöin öljyn 

tahrimat kertakäyttöiset suojavarusteet voidaan sijoittaa suoraan keräysastioihin. Muil-

le kuin kertakäyttöisille keräystarvikkeille ja suojavarusteille on hyvä hankkia omat 

astiansa, jolloin varusteet voidaan puhdistaa mahdollisuuksien mukaan muualla kuin 

rantakaistaleella. Tällä voidaan omalta osaltaan pienentää lisähaittojen muodostumis-

ta. (Lehmuskoski 2003, 9.) 

 

 

Kuva 9. Esimerkki puhdistautumispisteen sijoittamisesta rantakaistaleelle 

 

4.4.2 Huoltopiste 

Osana toimivaa torjuntatyötä tulee myös varusteiden ja henkilöstön huollon tapahtua 

mahdollisimman sujuvasti. Huoltopisteissä säilytetään ja niiden kautta toimitetaan tor-

juntatyössä tarvittavia välineitä, ajoneuvojen polttoaineita ja muita tarvittavia materi-

aaleja. Lisäksi keräyshenkilöstön huolto, kuten ruokailut, varusteiden korjaukset ja 

pienet ensiaputoimenpiteet, hoidetaan huoltopisteissä tai niistä käsin. Samoin torjun-

tahenkilöstön kuljetukset voidaan hoitaa huoltopisteiden kautta. Huoltopisteet pyritään 

sijoittamaan muiden pisteiden yhteyteen puhdistautumispisteiden kaltaisesti. Niitä pe-

rustetaan tarpeen mukaan, joten jokaiselle kaistaleelle ei huoltopistettä tarvitse perus-

taa. (Halonen 2010.) 
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4.4.3 Eläinhoitopiste 

Elävien eläinten hoitoa ja kuolleiden eläinten tutkimusta ja varastointia varten peruste-

taan torjunta-alueelle yksi eläinhoitopiste, jonka kautta hoidetaan keskitetysti kaikki 

niin kuolleisiin kuin eläviinkin eläimiin liittyvät keräys- ja hoitotoimenpiteet. Alueelle 

varataan torjunnan alussa viisi kylmäkonttia kuolleiden eläinten varastointia varten 

sekä tarvittavat työtilat hoito- ja keräyshenkilöstölle. Torjuntatöiden edetessä kylmä-

kontteja hankitaan tarpeen vaatiessa lisää. Konttien kokonaismääräksi arvioidaan noin 

kymmenen kappaletta. Arviona on, että 30 000 tonnin öljypäästön seurauksena hoide-

taan noin 1000 öljyyntynyttä lintua ja kerätään 9 000–10 000 kuollutta lintua, jotka 

varastoidaan, tunnistetaan ja tutkitaan tarpeen mukaan. (Nurminen 2010.) 

Eläinhoitopiste voidaan perustaa tarvittaessa kauemmaksikin rannikosta. Varastokont-

tien suojauksessa käytetään kohdassa 6.5.2. määritetyn kuljetuspisteen tasoista suoja-

usta kylmäkonttien alla. Pisteessä tarvittavat muut jäteastiat suojataan vähintään koh-

dassa 6.5.1. määritetyin keräyspisteen suojaustoimenpitein. (Halonen 2010.) 

Alueen pelastusviranomaiset ja WWF:n koulutettu henkilöstö hoitavat eläinhoitopis-

teen perustamisen ja ylläpidon. Eläinhoitopisteessä varastoitavat kuolleet eläimet siir-

retään viimeistään torjuntatöiden päätyttyä pidempiaikaiseen varastointiin odottamaan 

tutkimuksia. Tämän jälkeen kuolleet eläimet hävitetään ympäristöviranomaisten mää-

räysten mukaisessa käsittelylaitoksessa. (Nurminen 2010.) 

 

5 LOGISTISTISIA PISTEITÄ KÄSITTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 

Perustana SÖKÖ-pilottihankkeelle ja sitä kautta myös SÖKÖ II -hankkeelle on vuo-

den 2005 alusta voimaan tullut lakimuutos, Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja 

aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamises-

ta 30.12.2004/1410. Tämä lakimuutos siirsi vastuun onnettomuuksien torjuntatöistä 

kunnilta pelastustoimialueille. Vuoden 2010 alusta voimaan tuli uusi Öljyvahinkojen 

torjuntalaki. (Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen tor-

junnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 30.12.2004/1410; Öljyva-

hinkojen torjuntalaki 1673/2009.) 
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Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ELSU-taustaraportti ”Jätehuolto poikkeuksel-

lisissa tilanteissa” käsittelee lainsäädännöllisiä erityiskysymyksiä alusöljyvahingon 

torjuntatöiden aikana. Tähän työhön on poimittu siitä logistisia pisteitä koskevaa lain-

säädäntöä.  

 

5.1 Lainsäädännön vaikutukset torjuntatyöhön 

Öljyvahinkojen torjuntalain 19. §:n mukaan ”Torjuntaviranomaisen tulee kiireellisesti 

ryhtyä vahinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaikkiin sellaisiin tarpeellisiin toi-

menpiteisiin, joista aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeisessä epäsuh-

teessa uhattuina oleviin taloudellisiin ja muihin arvoihin. Torjuntatoimenpiteet on suo-

ritettava niin, ettei luonnon ja ympäristön saattamista samaan tilaan, jossa se oli ennen 

vahinkotapahtumaa, tarpeettomasti vaikeuteta.” (Öljyvahinkojen torjuntalaki 

29.12.2009/1673, 19§.) 

Öljyvahinkojen torjuntalain 24. §:n mukaan öljyntorjuntajohtaja tekee päätöksen tor-

juntatöiden lopettamisesta ja jälkitorjunnan aloittamisesta kun välttämättömät torjun-

tatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty. Lopettamispäätöksen 

jälkeen välivarastoissa varastoitavasta öljyisestä jätteestä tulee jätelainsäädännön 

alaista jätettä. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa öljyinen jäte kuljetetaan suoraan 

loppukäsittelyyn. Tällaisessa tilanteessa öljyinen jäte siirtyy jätelainsäädännön piiriin 

ajoneuvoon kuormattaessa. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen taustaraportin mu-

kaan öljyisen jätteen haltijana on kunta, jonka alueilta jäte on kerätty. (Jätelaki 

3.12.1993/1072, 3§; Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009, 64–67; Öljyvahinkojen 

torjuntalaki 29.12.2009/1673, 3§, 24§.) 

 

5.2 Lainsäädäntö ja logistiset pisteet 

Öljyvahinkojen torjuntalain mukaan torjuntaviranomaisilla on torjuntatöiden aikana 

oikeus liikkua ja toteuttaa logististen pisteiden perustamiseen sekä käyttöön liittyviä 

toimenpiteitä ulkopuolisessa omistuksessa olevilla maa-alueilla. Lisäksi torjuntaviran-

omaiset voivat määrätä tilapäisesti käyttöönsä tarvittavia laitteita ja tarvikkeita sekä 

väliaikaiseen varastointiin ja öljyisen jätteen käsittelyyn soveltuvia tiloja ja paikkoja. 

Omaisuudesta, joka on otettu öljyntorjuntaorganisaation käyttöön, maksetaan omista-
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jalle täysi korvaus sekä korvataan mahdolliset aiheutuneet vahingot. Tapauksissa, 

joissa logistisia pisteitä perustetaan yksityiselle maalle, on otettava huomioon myös 

torjuntatyöstä aiheutuneet vahingot, jotka tulee korvata maanomistajalle. Täten esi-

merkiksi suurien maanmuokkauksien tekemistä tulee välttää, jolleivät pisteiden suo-

jaustoimenpiteet sitä ehdottomasti vaadi. (Pelastuslaki 13.6.2003/468, 45§; Öljyva-

hinkojen torjuntalaki 29.12.2009/1673, 23§, 36§.) 

Välivarastointipisteitä perustettaessa tulee ottaa huomioon torjuntatöiden päättyminen 

ja siitä johtuva jätteen siirtyminen normaalin jätelainsäädännön alaisuuteen. Kaakkois-

Suomen ympäristökeskuksen mukaan öljyisen jätteen pitkäaikaiset välivarastointipai-

kat tulee suunnitella valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista 861/1997 liitteessä yksi 

mainittujen minimiehtojen mukaisesti. Tällöin suojaustoimenpiteet ovat riittävät niin 

lainsäädännöllisesti kuin ympäristönsuojelullisestikin. (Kaakkois-Suomen Ympäristö-

keskus 2009, 69–74; Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997, liite 1.) 

Muiden kuin välivarastointipisteiden perustaminen ja käyttö katsotaan öljyvahinkojen 

torjuntalain alaiseksi torjuntatyöksi, jolloin noudatetaan kyseisen lain antamia ohjeita 

ja määräyksiä. Laissa ei ole määritelty käytettäviä vähimmäisvaatimuksia esimerkiksi 

pisteiden suojaukseen tai toimintatapoihin. Toisaalta ympäristönsuojelulaissa kuiten-

kin kielletään maaperän ja pohjavesien pilaaminen. Näin ollen torjuntatoimet on toteu-

tettava tavalla, josta ei aiheudu haittaa maaperälle tai pohjavesille. Toimien onkin täy-

tettävä tältä osin ympäristölain vaatimukset. (Heino 2010; Ympäristönsuojelulaki 

4.2.2000/86, 7§, 8§.) 

Seuraavassa on luettelo laeista ja asetuksista, jotka koskevat logistisia pisteitä osana 

öljyntorjuntatöitä:  

Jätelaki 3.12.1993/1072 

Pelastuslaki 13.6.2003/468 

Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 

Öljyvahinkojen torjuntalaki 29.12.2009/1673 

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997 
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6 VAATIMUKSET LOGISTISILLE PISTEILLE 

Logistiset pisteet tulee perustaa luvussa 5 mainittujen lakien ja asetusten vaatimalla 

tavalla, jotta mahdollisten lisävahinkojen riski voidaan pitää mahdollisimman pienenä. 

Lisäksi pisteiden perustamisen tulisi käytännössä olla nopeaa ja riittävän yksinkertais-

ta sekä kustannusten tulisi olla suhteessa suojaustoimenpiteiden tehokkuuteen.  

Keskeisiä vaatimuksia pisteiden perustamiselle asettavat seuraavat seikat: alueen aset-

tamat rajoitukset ja vaatimukset, kuten rantatyyppi ja maasto, kerättävän jätteen laatu, 

sääolosuhteet pistettä perustettaessa ja sen käytön aikana, käytettävissä oleva kalusto, 

kuten keräys- ja kuljetusvälineet sekä käytössä olevat astiat. Lisäksi käytettävissä ole-

van henkilöstön määrä ja kokemus vaikuttavat jossakin määrin pisteiden perustami-

seen. (Pascale 2010.) 

 

6.1 Luonnon asettamat vaatimukset 

Luonnon olosuhteet asettavat omia vaatimuksiaan logististen pisteiden perustamiselle. 

Pistettä perustettaessa tulee ottaa huomioon seuraavat luonnon asettamat seikat, etäi-

syys vesirajasta kaikissa sääolosuhteissa, aallot ja mahdolliset tulvarajat. Paikkakoh-

taiset tulvarajat ovat saatavissa alueen ELY-viranomaisilta. Myös vallitsevat sääolot, 

kuten sade ja tuuli, on otettava huomioon pistettä käytettäessä. Tietyissä sääoloissa on 

torjuntatöiden johtajan päätettävä torjuntatöiden keskeyttämisestä, jos esimerkiksi 

rankan vesisateen takia keräysastioihin pääsee suuria määriä sadevettä. Perustettavan 

pisteen tulisi olla mahdollisimman tasainen ja tilaa tulisi olla riittävästi torjuntatoi-

menpiteisiin. (Halonen 2007, 65; Jolma 2002, 15; Pascale 2010.) Tilantarvetta eri ke-

räys- ja kuljetusastioiden mukaan on tarkasteltu luvussa 6.4. 

 

6.2 Pisteissä käytettävät astiat 

Perustettavan pisteen tyyppiä valittaessa määräytyy osaltaan myös käytettävät as-

tiatyypit. Eri kalusto- ja astiatyyppien vaatimuksia pisteen alustalle käsitellään koh-

dassa 6.4. 

Tavoitteena on kerätä öljyinen jäte rantakaistaleelta suoraan kuljetusyksiköihin. Täl-

löin käytetään kuvissa 10 ja 11 esitettyjä vaihtolavoja, IBC-kontteja tai erityisiä kiin-
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tojätteelle suunniteltuja laatikoita, joihin jätettä kerätään. IBC-kontteja ja kiintojätelaa-

tikoita ei itsessään tarvitse suojata öljyiseltä jätteeltä, mutta on kiinnitettävä huomiota 

niiden ulkopuoliseen suojaukseen. Vaihtolavoja käytettäessä on huolehdittava myös 

lavan suojauksesta, jotta öljyistä jätettä ei pääse valumaan lavalta. Kymenlaakson 

SÖKÖ-toimintamallin mukaan yhtä kuljetuspistettä varten tulisi varata kaksi vaihtola-

vaa ja 12 muuta astiaa eri jätejakeiden mukaan. Samaa määrää voidaan soveltaa myös 

keräys-/kuljetuspisteen astiamäärään. (Halonen 2007, 69, 71; Halonen 2010; Välilä 

2005, 10.) 

 

Kuva 10. 15m3 vaihtolava 5,5 metrin sisäpituudella, koukku- ja vaijerivarustuksella 

(Tapio-lavat 2010) 

 

 

Kuva 11. Kiintojätelaatikko (Finncont Oy 2010) 



  29 
 

 

 

Jos öljyisen jätteen kerääminen suoraan kuljetusyksiköihin ei ole mahdollista, on ke-

räys suoritettava pienempiin astioihin ja tyhjennettävä kuljetusyksiköihin. Tällaisia as-

tioita voivat olla esimerkiksi erilaiset saavit ja roska-astiat, jotka ovat liikuteltavissa 

käsin täytettyinäkin. Saavit ja roska-astiat suojataan aina kaksinkertaisella muo-

visuojauksella, esimerkiksi jätesäkeillä. Jätesäkit voidaan siirtää sellaisenaan kuljetus-

yksiköihin ja tarvittaessa myös välivarastoida niissä. Keräysastioita sijoitetaan ranta-

kaistaleelle Kymenlaakson SÖKÖ-toimintamallin mukaan kahdeksan kutakin keräys-

pistettä kohden. (Halonen 2007, 68–71; Välilä 2005, 8-9.) 

 

6.3 Pisteissä käytettävä kuljetus- ja käsittelykalusto 

Logistisissa pisteissä käytettävät astia- ja kuljetusyksikkötyypit vaikuttavat myös kul-

jetus- ja käsittelykaluston valintaan. Keräyspisteestä jätettä siirrettäessä voidaan käyt-

tää erilaisia mönkijöitä tai traktoreita. Tarvittaessa jäte voidaan kuljettaa myös käsin, 

jos maastoon ei päästä millään kulkuneuvolla ja kuljetuspiste sijaitsee riittävän lähellä. 

Tällaisessa tapauksessa on huolehdittava, että ajoneuvo ei pääse uppoamaan tai muu-

ten jäämään kiinni maaperään. Lisäksi kuormaukseen on syytä kiinnittää huomiota, 

jottei jäte pääse putoamaan ajoneuvosta kuljetuksen aikana. (Halonen 2007, 141; Kil-

peläinen 2010.) 

IBC-konttien ja muiden vastaavien kuljetusyksiköiden kuljetuksiin voidaan käyttää 

kappaletavaranosturilla varustettua kuorma-autoa. Toisena vaihtoehtona on kuorma-

auto, joka on varustettu perälautanostimella ja jonka avulla kuljetusyksiköt nostetaan 

ajoneuvoon. Vaihtolavojen käsittelyyn ja kuljetukseen tarvitaan vaihtolavalaitteistoilla 

varustettuja kuorma-autoja. (Välilä 2005, 10.) 

Hyvin kantavilla asfaltti-, hiekka- tai murskepohjaisilla, tilaville alueille perustetuilla 

pisteillä voidaan toimia myös sideloader-tyyppisillä konttiyhdistelmillä. Tällaisten yh-

distelmien käyttö vaatii huomattavasti enemmän tilaa kuin vaihtolava- tai kappaleta-

varanosturilla varustetut ajoneuvot. Sideloader-yhdistelmän pituus on yleisimmin noin 

16 metriä, ja se tarvitsee noin 2,5 kertaa oman leveytensä verran tilaa toimiakseen. 

(Välilä 2005, 11–12.) 
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6.4 Pisteiden pinta-ala ja maapohjan kantavuus 

Keräys- ja kuljetusastioiden säilyttämiseen ja käsittelyyn tarvittava tila luo omat vaa-

timuksensa pisteen pohjapinta-alalle. Astioiden ja kuljetusyksiköiden vaatiman tilan 

lisäsi on varattava riittävästi tilaa käsittelykalustolle ja -henkilökunnalle, jolloin alu-

eella on turvallisempaa toimia.  

Keräyspisteeseen varataan kahdeksan kappaletta keräysastioita. Yhden astian tilantar-

peeksi arvioidaan noin yksi neliömetri, ja lisäksi astian käsittelyyn ja täyttämiseen tar-

vitaan noin yhden neliömetrin suuruinen ala. Yhteensä yhtä keräysastiaa kohden tilaa 

tarvitaan kaksi neliömetriä. Tällöin kahdeksan keräysastian vaatima pinta-ala käsittely 

aloineen on 16 neliömetriä. (Halonen 2007, 69–71; Halonen 2010.) 

Omien käytännön kokemukseni mukaan vaihtolavalaitteilla varustettu kuorma-auto 

vaatii toimiakseen vähintään kaksinkertaisen tilan auton omaan pituuteen nähden, jotta 

lava voidaan laskea ja nostaa turvallisesti. Jos lavoja sijoitetaan useampia kappaleita 

samaan pisteeseen, on otettava huomioon niiden vaatima leveys. Yksi lava tarvitsee it-

sessään noin 2,5 metriä leveän tilan. Lisäksi on huomioitava riittävät työskentelyalueet 

lavan ympärillä. Kokemukseni mukaan yhden 5,5 metrin pituisen vaihtolavan tarvit-

sema tila jätteen käsittelyyn ja kuormaukseen sekä ajoneuvon päälle nostamiseen tar-

vittavine alueineen on pituudeltaan noin 17 metriä ja leveydeltään 3 metriä. Auton pi-

tuus arvioidussa tilanteessa on 8 metriä ja lavan pituus 5,5 metriä. Yksi vaihtolava kä-

sittelyyn tarvittavine aloineen tarvitsee siis 51 neliömetrin suuruisen alueen. Jos vaih-

tolavoja käytetään useita, on niiden vaatima tilantarve suhteessa lavojen määrään. 

Kappaletavaranosturilla varustettu ajoneuvo tarvitsee toimiakseen huomattavasti pie-

nemmän tilan kuin vaihtolava-auto. Kappaletavaranosturilla voidaan siirtää ja kuor-

mata muun muassa IBC-kontteja, jotka ovat standardien mukaan mitoitettuja, ylei-

simmin 1000 mm x 1200 mm. Kymenlaakson SÖKÖ-manuaalin mukaan yhtä lohkoa 

kohden tällaisia astioita sijoitettaisiin 12 kappaletta. Astiat voidaan sijoittaa joko yh-

teen kuljetuspisteeseen, jolloin kaikki astiat ovat samassa paikassa tai vaihtoehtoisesti 

useampaan keräys-/kuljetuspisteeseen tarpeen mukaan. IBC-kontin tai siihen verratta-

vissa olevan kuljetusyksikön ympärille arvioidaan tarvittavan työskentelytilaa noin 

kaksi neliömetriä. Tällöin yhden astian vaatima tilantarve työskentelyalueineen on yh-

teensä noin kolme neliömetriä. (Finncont Oy 2010; Halonen 2007, 69; Halonen 2010; 

Välilä 2005, 10.) 
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Kuljetuspisteen koko on verrannollinen käytettäviin kuljetusyksiköihin ja niiden mää-

rään. SÖKÖ-toimintamallissa yhteen kuljetuspisteeseen sijoitettaisiin kaksi vaihtola-

vaa ja 12 muuta astiaa. Tällöin pisteen tarvittavaksi pinta-alaksi arvioidaan noin 140 

neliömetriä. (Halonen 2007, 69; Halonen 2010.) 

Maapohjan kantavuus on otettava myös huomioon vaihtolavoilla toimittaessa. Nostet-

taessa kuormattua lavaa ajoneuvon päälle, sen taka-akseli kuormittuu huomattavasti 

normaalia enemmän. Pahimmillaan lähes koko ajoneuvon sekä lavan ja kuorman mas-

sa voivat kohdistua taka-akselistolle. Lisäksi ajoneuvon painopiste nousee huomatta-

van korkealle kuormattua lavaa nostettaessa ja se lisää näin ajoneuvon kaatumisriskiä. 

Tällaisia tilanteita varten on varmistuttava että maapohja kestää ajoneuvon ja kuorma-

tun lavan yhteismassan.  Pohjan on oltava myös sivusuunnassa riittävän tasainen, jotta 

kaatumisriski sivulle voidaan minimoida. 

Kappaletavaranosturillisella kuorma-autolla voidaan toimia pienemmässä tilassa ja 

pienemmillä maaperän painorasituksilla kuin vaihtolava-autoilla toimittaessa. Tällöin 

kuljetusyksiköksi valitaan IBC-kontti tai jokin vastaava nosturilla nostettava astia. 

(Välilä 2005, 10.) 

Kappaletavaranostureilla, perälautanostimilla tai vaihtolavalaitteilla varustettuja 

kuorma-autoja on saatavilla monessa eri kokoluokassa, joten niillä voidaan tarvittaes-

sa liikennöidä pienemmilläkin teillä. Tällaisten pienimpien ajoneuvojen kokonaismas-

sat ovat noin 3 000 kiloa: oman massa 2 000 kiloa ja kantavuus noin 1 000 kiloa. Suu-

rimmissa ajoneuvoissa kokonaispaino voi olla jopa 32 000 kiloa ja ajoneuvon oma-

paino 12 000 kiloa. Pisteitä perustettaessa on huomioitava käytössä olevan ajoneuvo-

kaluston mitat ja painot. (Vehotrucks Oy, 2010.) 

Välivarastointipisteen pinta-alatarpeeksi arvioidaan 0,5–1,0 hehtaaria. Välivarastointi-

pisteet pyritään perustamaan olemassa olevien jätteenkäsittelyalueiden yhteyteen, jol-

loin maapohja on valmiiksi riittävän kantava raskaillekin ajoneuvoille. Jos välivaras-

tointipiste perustetaan muualle kuin olemassa olevalle jätteenkäsittelyalueelle, kartoi-

tetaan pisteen paikka ennalta riittävien kriteerien mukaisesti. (Heino 2010; Kaakkois-

Suomen ympäristökeskus 2009, 70–71; Mikkola 2005, Liite 2.) 
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6.5 Suojaustoimenpiteet pisteissä 

Suojaustoimenpiteillä pyritään vähentämään torjuntatöistä johtuvaa maaperän likaan-

tumista. Ne tulee mitoittaa alueen öljyisyyden, lainsäädännön ja ympäristönsuojelul-

listen näkökohtien mukaan tavalla, joka on myös riittävän nopea ja kustannuksiltaan 

edullinen. Pisteet tulee perustaa paikkaan, joka vaatii itsessään mahdollisimman vähän 

muokkaamista, sillä pisteiden perustamistoimissa on otettava huomioon myös alueen 

ennallistaminen torjuntatöiden päätyttyä. Mahdolliset suuremmat maanmuokkaukset 

onkin suunniteltava huolellisesti. Välivarastointipisteiden suojaus toteutetaan varas-

tointiajan perusteella ja lähtökohtana on välivarastojen perustaminen jo olemassa ole-

vien käsittelylaitosten tai jätteenvarastointiin suunniteltujen alueiden yhteyteen. Poh-

jansuojaustoimien lisäksi likainen alue ja kaikki öljyisen jätteen logistiset pisteet tulee 

merkitä esimerkiksi muovinauhalla. (Halonen 2010; Kaakkois-Suomen Ympäristö-

keskus 2009, 69–74; Kilpeläinen 2010; Pascale 2010.) 

 

6.5.1 Keräyspisteen suojaus 

Keräyspiste on logistisista pisteistä pienin. Keräyspisteessä jätettä säilytetään joko ke-

räys astioissa tai jätesäkeissä. Piste on perustettava riittävän kauas rannasta, jotta aal-

lot tai mahdollinen tulva eivät pääse yltämään pisteeseen asti. Paikkakohtaiset tulvara-

jat ovat saatavissa alueellisista ELY-keskuksista. Keräyspisteen pohja puhdistetaan 

oksista, kivistä ja muista terävistä esineistä. Maata voidaan tasoittaa esimerkiksi lapi-

oimalla tasaisen pohjan saamiseksi. Lisäksi pisteen reunoille tehdään vallit paikalta 

saatavasta maa-aineksesta. Pisteen pohjalle asetetaan muovikalvo tai kevytpeite estä-

mään öljyn imeytyminen maaperään. Keräysastiat tulee suojata sateelta esimerkiksi 

kevytpeitteellä. Samoin on huolehdittava sadevesien ohjauksesta siten, että öljyistä 

vettä ei pääse imeytymään maaperään tai valumaan veteen. (Halonen 2010; Mikkola 

2005, 29–30; Pascale 2010.) 

 

6.5.2 Kuljetuspisteen suojaus 

Kuljetuspisteissä liikennöinti ja toimiminen raskailla ajoneuvoilla asettaa omat haas-

teensa suojaustoimenpiteille. Jos pisteessä käsitellään tiiviitä kuljetusyksiköitä, esi-

merkiksi IBC-kontteja, voidaan suojaustoimenpiteet toteuttaa jätettä käsiteltäessä. 
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Suojauksen tulisi kestää ajoneuvojen asettamat rasitukset rikkoutumatta. Kuljetuspis-

teen suojaukseen voidaan käyttää yksiköiden alla HDPE-muovia tai EPDM-

kumimattoa. Kuljetusyksiköiden alle asetettavan muovi- tai kumimaton reunoille teh-

dään pengerrys, jonka yli suojaus ulotetaan. (Heino 2010; Mikkola 2005, 30.) 

Pisteiden suojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jos kuljetuspisteen kautta 

kuljetetaan suuria määriä erityisesti nestemäistä jätettä. Tasatun pohjamaan päälle ase-

tetaan muovi- tai kumimatto ja kalvon päälle 250–300 mm:n kulutuskerros, jonka 

päälle kuljetusyksiköt lasketaan. Pistettä purettaessa tulee varmistua kulutuskerroksen 

puhtaudesta ja tarvittaessa toimittaa saastunut maa-aines puhdistettavaksi. Samoin 

kuin keräyspisteessä myös kuljetuspisteessä on huolehdittava sadevesien ohjaamisesta 

ja tarvittaessa niiden keräilystä. (Heino 2010; Mikkola 2005, 30, Liite 2.) 

 

6.5.3 Keräys-/kuljetuspisteen suojaus 

Keräys-/kuljetuspisteen ja kuljetuspisteen samankaltaisuuden takia keräys-

/kuljetuspisteen suojaustoimenpiteissä käytetään edellä esitettyjä kuljetuspisteen suo-

jaukseen tarkoitettuja toimenpiteitä. 

 

6.5.4 Vastaanotto-/kuljetuspisteen suojaus 

Vastaanotto-/kuljetuspisteet perustetaan laiturirakenteiden yhteyteen, joten maapohjan 

muokkaustöihin ei useimmiten tarvitse ryhtyä. Pisteisiin kerätään jätettä kuljetettavak-

si eteenpäin, joten pidempiaikaista varastointia pisteissä ei suoriteta. Koska vastaanot-

to-/kuljetuspisteet sijaitsevat erilaisten satamalaitureiden yhteydessä, ei pisteiden pe-

rustamisessa ole usein tarvetta pohjanmuokkaustöille, vaan suojaukset toteutetaan 

olemassa olevan pohjan päälle. (Halonen 2007, 65–66; Mikkola 2005, 30.) 

Vastaanotto-/kuljetuspisteessä suojaukset toteutetaan jätettä käsiteltäessä. Suojauksena 

voidaan käyttää samanlaista muovi- tai kumimattoa kuin muissa edellä mainituissa 

pisteissä. Sadevesikaivot peitetään ja suojaukseen käytettävän maton reunoja korote-

taan esimerkiksi puutavaran avulla vähintään 5–10 senttimetriä öljyisten vesien me-

reen tai sadevesikaivoihin valumisen estämiseksi. Siirrettäessä jätettä aluksesta laitu-

rille suojataan ramppi tai aluksen partaan ja laiturin väli samalla tavoin kuin laiturira-

kenteet. (Halonen 2007, 65–66; Halonen 2010; Mikkola 2005, 30.) 
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6.5.5 Välivarastointipisteiden suojaus 

Välivarastointipisteen suojausta käsitellään Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 

taustaraportissa ”Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa” ja Jyrki Mikkolan opinnäy-

tetyössä ”Öljyisen jätteen välivarastointi ja kompostointi Suomenlahdella tapahtuvan 

öljyonnettomuuden yhteydessä”. Näissä julkaisuissa on esitetty toimenpiteitä väliva-

rastointipisteiden perustamiseksi eri varastointiaikojen mukaan. 

Lyhytaikaisessa, päivien - viikkojen välivarastoinnissa voidaan Mikkolan mukaan 

käyttää seuraavanlaista suojausta. Alimmaiseksi tasataan pohjamaata alueelta ja päälle 

asetettaisiin 1–2 mm:n HDPE-muovikalvo. Päällimmäiseksi tehdään 150–300 mm:n 

kulutuskerros hiekasta tai savesta. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen mukaan 

HDPE-kalvo korvattaisiin kestävämmällä EPDM-kumimatolla. (Kaakkois-Suomen 

Ympäristökeskus 2009, 72–73; Mikkola 2005, Liite 2.) 

Pitkäaikaiseen, kuukausista vuosiin kestävään välivarastointiin kiinnitetään enemmän 

huomiota myös suojauksen osalta. Pidempiaikaiset välivarastot pyritään tilanteen mu-

kaan perustamaan jo olemassa olevien jätteenkäsittelyyn varattujen alueiden yhtey-

teen, jolloin pisteitä ei tarvitsisi erikseen perustaa. Jos tämä ei jätteen määrästä tai kul-

jetettavan matkan pituudesta ole mahdollista, voidaan välivarastoja perustaa myös 

muualle, ennalta kartoitetulle paikalle. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009, 70–

71.) 

Mikkola esittää työssään pidempiaikaisen eli kuukausien välivarastoinnin suojauksek-

si seuraavanlaista ratkaisua. Alimmaiseksi tasataan pohjamaa, jonka päälle tulee 400 

mm:n savikerros. Seuraavaan kerrokseen asetetaan HDPE-muovikalvo, joka tarvitta-

essa suojataan suodatinkankaalla. Tämän päälle tehdään salaojakerros paksuudeltaan 

260–300 mm sorasta ja salaojaputkista vesien keräämiseksi.  Päällimmäiseksi tehdään 

250–300 mm:n paksuinen kulutuskerros sorasta tai hiekasta, kuten kuvassa 12 on esi-

tetty. (Mikkola 2005, Liite 2.) 

Pidempiaikaiseen, vähintään kaksi vuotta kestävään välivarastointiin Kaakkois-

Suomen ympäristökeskus esittää käytettäväksi asfaltoitua kenttää. Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskus esittää asfaltoidun välivarastointipisteen pohjarakenteeksi seuraavaa 

ratkaisua. Alimmaiseksi kerrokseksi tasataan pohjamaa, jonka päälle tehdään kallio-
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murskeesta kantava kerros. Päällimmäiseksi tehdään kaksi asfalttikerrosta, tiivisasfalt-

ti 50 mm ja kulutusasfaltti 60 mm. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009, 72–73.) 

 

Kuva 12. Välivarastointipisteen pohjatöitä (FOST 2009) 

 

6.5.6 Puskurialtaiden suojaus 

Keräyspisteiden ja keräys-/kuljetuspisteiden yhteyteen perustettavien puskurialtaiden 

suojauksessa käytetään muiden pisteiden tapaan öljynkestävää muovi- tai kumimattoa. 

Erityisesti nestemäistä jätettä varastoitaessa on puskurialtaan suojaus hyvä toteuttaa 

yhdestä kokonaisesta matosta, jotta saumakohdista ei pääse valumaan öljyistä vettä 

maaperään. (Halonen 2010; Mikkola 2005, 29, 33–34; Pascale 2010.) 

Puskuriallas voidaan rakentaa kaivamalla maahan kuoppa tai vaihtoehtoisesti kasaa-

malla maavalleja altaan reunoiksi. Altaan pohjalta ja reunoilta poistetaan kaikki terä-

vät tai muoville vahingolliset esineet, kuten oksat tai terävät kivet. Tarvittaessa altaan 

pohja ja reunat voidaan päällystää hienolla hiekalla. Päällimmäiseksi asetetaan muovi- 

tai kumimatto, joka yltää riittävästi altaan reunojen yli. Lopuksi kasataan maton reu-

nojen päälle maata pitämään matto paikoillaan. Altaaseen tulee jättää sadevesivara tai 

suojata se sateelta esimerkiksi pressuilla. (Mikkola 2005, 29–30, 33–34; Pascale 

2010.) 



  36 
 

 

 

6.5.7 Kulkureittien suojaus 

Kulkureitit tulee myös suojata, jotta öljy ei pääse leviämään torjuntahenkilöstön ken-

kien tai kuljetuskaluston mukana eteenpäin. Kulkureittien suojaukseen voidaan käyt-

tää imeytysmattoa, joka imee öljyä itseensä. Keräyspisteissä ja keräys-

/kuljetuspisteissä suojataan likaiselta alueelta keräysastioille johtava väylä. Kuvassa 

13 on esimerkki kulkureittien suojauksesta imeytysmaton avulla. (Pascale 2010.) 

 

Kuva 13. Kulkureitin suojaus imeytysmatolla (Kilpeläinen 2009) 

 

7 LOGISTISTEN PISTEIDEN VALVONTA 

Logististen pisteiden perustamista ja toimintaa pisteissä tulee valvoa. Valvonta voi-

daan järjestää joko määrittämällä tehtävään joku pelastuslaitoksen henkilöstöstä tai 

ulkoistaa toiminta jätteenkäsittelyn ammattilaiselle. Valvojan toimintaa puolestaan 

valvoo alueen ELY-viranomainen. (Pascale 2010.) 

Valvojan tehtävänä on pisteiden perustamisvaiheessa pitää huolta pisteiden vähim-

mäisvaatimusten toteuttamisesta. Valvoja huolehtii, että piste perustetaan sille määrät-

tyyn paikkaan, tai vaihtoehtoisesti hän määrittää itse pisteen paikan ja valvoo sen pe-

rustamistoimenpiteitä. Valvojan tehtävänä on myös varmistaa, että tarvittavat kulku-



  37 
 

 

reitit on suojattu ja astiat on merkitty riittävän selkeästi. Lisäksi valvojan tehtäviin 

kuuluu valvoa, että käytettävissä oleva kalusto on toimintaan nähden asianmukaista. 

Torjuntatöiden aikana valvojan tehtävänä on pitää huolta jätteenlajittelun toimivuu-

desta ja astioiden sekä puskuri- ja välivarastojen jätemääristä. Valvojan tulee tarkkail-

la jäteastioiden kuntoa ja puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin, kuten muun kuin öl-

jyisen keräysjätteen tuontiin pisteille. Valvoja pitää kirjaa jätemäärästä pisteissä sekä 

tekee päätöksen puskurialtaiden käyttöönotosta, jos jätettä kerätään nopeammin kuin 

astioita saadaan tyhjennettyä. Lisäksi valvoja koordinoi jätteen kuljetuksia alueelta vä-

livarastointiin tai loppukäsittelyyn. (Pascale 2010.)  

 

8 LOGISTISTEN PISTEIDEN PERUSTAMISEN KUSTANNUSARVIOITA 

Tässä luvussa käsitellään öljyisen jätteen logististen pisteiden perustamiseen tarvitta-

via resursseja materiaalitarpeiden ja hinta-arvioiden osalta. Hinnat on poimittu Inter-

netistä ja ne ovat viitteellisiä; todellisessa tilanteessa hankinnat tulee tehdä keskitetys-

ti, joka vaikuttaa hintatasoon. Tarvittavan työvoiman kustannusten osuutta ei ole otet-

tu huomioon pisteiden perustamiskustannuksia arvioita. 

Suojauksessa käytettävien materiaalien todellisia hintoja ja saatavuutta on vaikea kar-

toittaa ja eritoten saatavuus on hyvä tutkia ennalta. Esimerkiksi 0,4 mm paksuisen 

HDPE- muovimaton neliöhinta on noin 1,45 euroa. Tällöin kolmikertaisen 1,2 mm 

paksun maton neliöhinta on 4,35 euroa. 1 mm paksuisen EPDM- kumimaton neliöhin-

ta on noin 10 euroa. (EG-Trading Oy 2010; Krautsuk 2010.) 

Kulkureittien suojaukseen käytettävää imeytysmattoa on saatavilla rullana eri leveyk-

sillä. Neliöhinnat ovat noin neljä euroa. Mattoa tarvitaan pisteen sijoituksesta ja reitti-

en leveydestä riippuen 10–20 neliömetriä pistettä kohden. (Halonen 2010; Savon pa-

lokalusto 2010.) 

Kuluja syntyy myös mahdollisista maansiirtotöistä ja muualta tuotavista maa-

aineksista. Maansiirtokaluston, pyörä- ja kaivinkoneiden vuorokausivuokrat ilman 

kuljettajaa ovat 150–300 euroa riippuen koneen mallista. Lisäksi kuluihin lisätään 

käytöstä aiheutuvat kulut, kuten polttoaineet, henkilöstökulut ja koneiden kuljetus 

kohteeseen. (Cramo 2010.) 
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Täytemaana käytettävän täytesoran verollinen hinta on noin 3,30 euroa/tonni. Lisäkus-

tannuksia tulee myös maa-ainesten kuljetuksista, jotka ovat yleensä sidottuja kuljetet-

tuun matkaan. (Rudus 2010.) 

Keräyspisteessä käytettävien 140 litran roska-astioiden hankintahinnat vaihtelevat 

noin 50 euron ja sadan euron välillä. Yleisesti ottaen tämän kokoluokan astioiden hin-

taerot ovat suuret. (Lassila& Tikanoja 2010; Rouskis Oy 2010.) 

Kuljetuspisteessä käytettävien vaihtolavojen vuokrahinnat vaihtelevat paljon vuokra-

ajan, lavatyypin ja mahdollisten tyhjennyspalveluiden mukaan. Omien kokemuksieni 

mukaan yhden lavan vuorokausivuokra edullisimmillaan on noin 20 euroa ja kalleim-

millaan 80 euroa. Pidempiaikaisella sopimuksella hinta on huomattavasti edullisempi 

ja yhden kuukauden vuokra vaihtelee 150 ja 300 euron välillä lavasta ja vuokraajasta 

riippuen. 

Kuljetuspisteessä käytettävien vaihtolavojen vuokrahinnat vaihtelevat suuresti vuokra-

ajan, lavatyypin ja mahdollisten tyhjennyspalveluiden mukaan. Yhden lavan vuoro-

kausivuokra edullisimmillaan on noin 20 euroa ja kalleimmillaan 80 euroa. Pidempi-

aikaisella sopimuksella hinta on huomattavasti edullisempi ja yhden kuukauden vuok-

ra vaihtelee 150 ja 300 euron välillä lavasta ja vuokraajasta riippuen. Jätteen säilytyk-

seen suunniteltujen kiintojäteastioiden ja IBC-konttien hankintahinnat alkavat noin tu-

hannesta eurosta. Keräyspisteen astioita suurempien 500–700 litran roska-astioiden 

hankintahinnat ovat 170 euron ja 350 euron välillä riippuen mallista ja toimittajasta. 

(Lassila&Tikanoja Oy 2010; Rouskis Oy 2010; Virnes 2010.) 

 

8.1 Keräyspiste 

Keräyspisteen astiatarpeeksi on arvioitu kahdeksan muovista 140 litran roska-astiaa. 

Tällöin yhden keräyspisteen astioiden hankintahinnaksi tulee 400–800 euroa riippuen 

astiavalinnasta. (Halonen 2010.) 

Suojaukseen käytettävien materiaalien tarve on suhteessa perustettavan pisteen ko-

koon. Keräyspisteen vaatima pinta-ala on arvioitu noin 16 neliömetriksi. Tällöin poh-

jansuojausmateriaaleja tarvitaan jonkin verran enemmän, arviolta 20 neliömetriä. (Ha-

lonen 2010.) 

Pohjansuojaukseen voidaan käyttää normaaleita, marketeista saatavia kevytpeitteitä, 

joiden neliöhinnat alkavat 0,30 eurosta. Tällöin pohjansuojauksen kustannukset ovat 
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hyvin pienet, noin kuusi euroa. Lisäksi on otettava huomioon astioiden suojaus sateel-

ta ja tuulelta, johon voidaan käyttää samanlaista kevytpeitettä kuin astioiden alla. (Sa-

venmaa 2010.) 

Kulkureittien suojaukseen käytettävää imeytysmattoa tarvitaan 10–20 neliömetriä, jol-

loin hinnaksi muodostuu 40–80 euroa (Halonen 2010; Savon palokalusto 2010). 

 

8.2 Kuljetuspiste 

Kuljetusyksiköiden ja astioiden suojaamiseen tarvitaan yhteensä noin 60 m2 pohjan-

suojausmateriaalia, jolloin hinnaksi tulee HDPE-muovilla noin 260 euroa ja EPDM- 

kumimatolla 600 euroa. (EG-Trading Oy 2010; Krautsuk 2010.) 

Yhteen kuljetuspisteeseen tarvitaan lisäksi kaksi vaihtolavaa ja kaksitoista pienempää 

astiaa tai IBC-konttia. Kahden vaihtolavan vuorokausivuokrat yhteensä alkavat edulli-

simmillaan 40 eurosta ja määräytyvät tarkemmin lavojen koon ja vuokra-ajan perus-

teella.  

Lisäksi tulee ottaa huomioon mahdolliset maansiirtotöistä ja muualta tuotavasta maa-

aineksesta aiheutuvat kulut. 

 

8.3 Keräys-/kuljetuspiste 

Keräys-/kuljetuspiste perustetaan kuljetuspisteen tavoin, ja sen kustannusrakenne on 

samankaltainen kuin kuljetuspisteessä. Käytettävien astioiden määrä on pienempi kuin 

usean keräyspisteen käytössä olevan kuljetuspisteen. 

 

8.4 Vastaanotto-/kuljetuspiste 

Vastaanotto-/kuljetuspisteessä tarvittavat suojaustoimenpiteet toteutetaan muovi- tai 

kumimatolla. Pisteen perustamistoimenpiteiden hinta määräytyy pisteen pinta-alan 

mukaan. Tarvittavaan pinta-alaan vaikuttavat kuljetettavan jätteen olomuoto, alus-

tyyppi sekä käytettävät kuljetusyksiköt ja -kalusto. 
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8.5 Välivarastointipiste 

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen taustaraportissa pitkäaikaisen, yli kahden 

vuoden varastointiin soveltuvan välivarastointipisteen kustannuksiksi arvioitiin 40–60 

euroa neliöltä, jolloin yhden hehtaarin kokoisen välivarastointipisteen perustaminen 

maksaisi 400 000–600 000 euroa (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009, 72–73). 

Mikkolan esittämällä asfaltoimattomalla rakenteella kuukausien välivarastointipisteen 

perustaminen on huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Tällaisen pisteen pinta-alaksi 

Mikkola esittää 0,5–1 hehtaaria. Tällöin kustannuksia kertyisi puolen hehtaarin alueel-

le seuraavasti: suojausmateriaalin hankintahinta HDPE-muovikalvolla toteutettaessa 

22 000 euroa tai EPDM-kumimatolla toteutettaessa 50 000 euroa.  (Mikkola 2005, Lii-

te 2.) 

Lisäksi salaojakerrokseen tarvitaan keskimäärin 1400 m3 salaojasoraa, jonka verolli-

nen keskihinta on lajista riippuen noin 10 euroa/tonni. Kun soran painon suhde tila-

vuuteen on 1,5, saadaan pisteen tonnimääräiseksi tarpeeksi noin 2100 tonnia ja hin-

naksi 21 000 euroa. Päällimmäisen kulutuskerroksen tarvitsema soramäärä on noin 

1400 m3. Täytesoran verollinen tonnihinta on 3,30 euroa, joten kulutuskerroksen hin-

naksi saadaan 1,5 painokertoimella 6 930 euroa. Tällöin välivarastointipisteen koko-

naishinnaksi, ilman maansiirtotöitä ja kuljetuskustannuksia, tulisi HDPE-

muovimatolla 50 000 euroa ja EPDM-kumimatolla noin 80 000 euroa. Tässä arviossa 

ei ole otettu huomioon maansiirtotöitä. (Rudus Oy 2010.) 

 

8.6 Puskuriallas 

Puskurialtaan suojaukseen käytetään samaa muovi- tai kumimattoa kuin muissakin 

pisteissä. Mattoa tarvitaan yhden altaan perustamiseen noin sata neliömetriä. Altaan 

pituudeksi on määritetty kymmenen metriä, leveydeksi kolme metriä ja syvyydeksi 

1,5 metriä. Lisäksi altaan reunoille jätetään metri ylimääräistä mattoa. Tällöin suoja-

uksen hinnaksi tulee HDPE-muovimatolla 435 euroa ja EPDM-kumimatolla noin 

1000 euroa. 

Maaperästä riippuen maansiirtotyötä altaan perustamiseen tarvitaan oman arvioni mu-

kaan noin tunnista kahteen tuntiin.  
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomenlahdella tapahtuvalla alusöljyvahingolla olisi vakavat vaikutukset alueen ym-

päristöön. Torjuntatöiden sujuvuudella voidaan omalta osaltaan vähentää syntyvää vä-

litöntä haittaa sekä ehkäistä myöhempiä ympäristövahinkoja. Logististen pisteiden 

merkitys kuljetusketjun sujuvuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää. Huolellisesti 

suunniteltujen pisteiden toimivuus tuo lisäarvoa koko logistiselle ketjulle ja sitä kautta 

jätteen käsittelyyn ja torjuntatöiden onnistumiseen. 

Vaikka logististen pisteiden perustamiskustannukset voivat tuntua suurilta, voidaan 

hyvin suojatuilla ja toteutetuilla pisteillä saada mahdollisien lisävahinkojen riskiä pie-

nennettyä. Jos suojauksilla saadaan estettyä öljyn imeytyminen maaperään, voidaan 

sillä säästää suuri osa pisteiden perustamiskustannuksista, sillä maaperän puhdistami-

nen jälkikäteen on huomattavasti kalliimpaa kuin suojauksen kustannukset. Suojaus-

toimenpiteet tulee kuitenkin suhteuttaa pisteessä käsiteltävään jätemäärään ja väliva-

rastointiaikaan. Käytännössä ongelmia voi tuottaa keräysastioiden ja kuljetusyksiköi-

den sekä muiden materiaalien saatavuus. 

Työn tuloksena määritettiin kuljetusketjun eri vaiheille logistiset pisteet ja luotiin niil-

le nimikkeistö. Tuloksena määritettiin keräys-/kuljetus-, keräys-, kuljetus-, vastaanot-

to-/kuljetus- ja välivarastointipiste sekä puskuriallas. 

Toisena osa-alueena määritettiin kriteerit logististen pisteiden rakenteelle, jossa otet-

tiin huomioon lainsäädännölliset ja käytännön näkökulmat. Pisteiden perustamiseen 

liittyvissä kustannuksissa otettiin huomioon materiaalien ja toimenpiteiden aiheutta-

mat kustannukset. 

Kriteerien pohjalta luotiin yksinkertaiset ohjekortit eri pisteiden perustamiselle. Ohje-

kortit on esitetty liitteissä 1 - 4. 
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Liite 1. 

KERÄYSPISTEEN PERUSTAMISEN OHJEKORTTI 

 

Tämän ohjekortin tarkoituksena on ohjata keräyspisteen 

perustamista lainsäädännön ja vähimmäisvaatimusten asettamalle 

tasolle. Öljyntorjuntajohtaja vastaa viimekädessä pisteiden 

perustamiseen liittyvistä kysymyksistä. 

 

Keräyspisteen perustaminen ja sijoitus: 

Keräyspiste perustetaan tilanteessa, jossa rantakaistaleelle tai sen välittömään 

läheisyyteen ei kulje käytettävissä olevalla, suuremmalla kuljetuskalustolla 

liikennöitävää tietä. 

Keräyspiste sijoitetaan rantaviivan tuntumaan huomioiden aallokko ja mahdolliset 

tulvarajat, jotka ovat saatavilla alueellisilta ELY-keskuksilta. Pisteen pohjaksi valitaan 

mahdollisimman tasainen alue. 

 

Keräyspisteessä käytettävät astiat:   

Keräyspisteessä käytetään astioita, jotka ovat tarvittaessa siirreltävissä käsin 

muutamia kymmeniä - satoja metrejä, esimerkiksi muoviset roska-astiat. 

 

Keräyspisteen koko: 

Keräyspisteelle tulee varata vähintään 16 neliömetrin ala tilanteessa, jolloin pisteessä 

on 8 keräysastiaa (140 litran jäteastia). 

 

Keräyspisteen suojaustoimenpiteet: 

 Keräyspisteen pohja suojataan lisävahinkojen estämiseksi. Suojaukseen voidaan 

käyttää muovi- tai kumimattoa tai vaihtoehtoisesti kevytpeitteitä.  



   
 

  

Paikka, johon keräyspiste perustetaan, puhdistetaan materiaaleista, jotka voivat 

vahingoittaa suojausta, kuten oksat, kävyt, kannot tai terävät kivet.  

Suojauksen ympärille tehdään alueelta saatavasta maa-aineksesta vähintään 15 cm 

korkeat reunavallit pisteen ympärille ja pohjan suojaus ulotetaan vallien yli. 

 Piste suojataan lisäksi sadevesiltä esimerkiksi kevytpeitteellä tai muulla 

vedenpitävällä materiaalilla. 

 

Keräyspisteen purkaminen: 

 Keräyspiste puretaan, kun öljyntorjuntajohtaja päättää rantakaistaleen torjuntatöiden 

lopettamisesta. Keräysastiat ja suojausmateriaalit toimitetaan joko puhdistettavaksi tai 

hävitetään asianmukaisesti. 



   
 

  

Liite 2. 

KULJETUSPISTEEN PERUSTAMISEN OHJEKORTTI 

 

Tämän ohjekortin tarkoituksena on ohjata kuljetuspisteen 

perustamista lainsäädännön ja vähimmäisvaatimusten asettamalle 

tasolle. Öljyntorjuntajohtaja vastaa viimekädessä pisteiden 

perustamiseen liittyvistä kysymyksistä. 

 

Kuljetuspisteen perustaminen ja sijoitus: 

Kuljetuspiste perustetaan tilanteessa, jossa alueelle perustetaan keräyspisteitä.  

Kuljetuspisteitä sijoitetaan 1 jokaista rantalohkoa kohden, noin 1 kilometrin välein 

paikkaan, johon voidaan helposti liikennöidä kuorma-autoilla. 

 

Kuljetuspisteessä käytettävät kuljetusyksiköt:    

Yhteen kuljetuspisteeseen varataan kaksi vaihtolavaa ja 12 muuta kuljetusyksikköä 

kuten IBC-kontti tai 500–700 litran jäteastioita. 

 

Kuljetuspisteen koko: 

Yhtä vaihtolavaa, sen käsittelyä ja kuormaamista varten varataan vähintään 17 x 3 

metrin alue. 

Yhtä IBC-konttia tai vastaavaa muuta kuljetusyksikköä varten varataan 3 m2 alue. 

 

Kuljetuspisteen suojaustoimenpiteet: 

 Kuljetuspisteen pohja suojataan lisävahinkojen estämiseksi.  

Pisteen pohjamaa tasataan lapioimalla tai tarvittaessa koneellisesti. Pohjamaan päälle 

asetetaan suojaukseen käytettävä muovi- tai kumimatto, jonka päälle astiat ja 

kuljetusyksiköt sijoitetaan.  



   
 

  

Jos pisteessä käsitellään suuria määriä nestemäistä jätettä, suojamaton päälle tehdään 

joko paikalta saatavasta tai muualta tuotavasta maa-aineksesta noin 25–30 cm 

kulutuskerros, jonka päälle kuljetusyksiköt ja -astiat asetetaan. 

Suojauksen ympärille tehdään alueelta saatavasta maa-aineksesta vähintään 15 cm 

korkeat reunavallit pisteen ympärille ja pohjan suojamatto ulotetaan vallien yli. 

 Kuljetusyksiköt ja astiat suojataan sadevesiltä esimerkiksi pressulla tai muulla 

vedenpitävällä materiaalilla. 

 

Kuljetuspisteen purkaminen 

 Kuljetuspiste puretaan, kun öljyntorjuntajohtaja päättää alueen torjuntatöiden 

lopettamisesta. Kuljetusyksiköt, keräysastiat ja suojausmateriaalit toimitetaan joko 

puhdistettavaksi tai hävitetään asianmukaisesti. 

 



   
 

  

Liite 3. 

KERÄYS-/KULJETUSPISTEEN PERUSTAMISEN 

OHJEKORTTI 

 

Tämän ohjekortin tarkoituksena on ohjata keräys-/kuljetuspisteen 

perustamista lainsäädännön ja vähimmäisvaatimusten asettamalle 

tasolle. Öljyntorjuntajohtaja vastaa viimekädessä pisteiden 

perustamiseen liittyvistä kysymyksistä. 

 

Keräys-/kuljetuspisteen perustaminen ja sijoitus: 

Keräys-/kuljetuspiste perustetaan aina, kun liikennöinti kuljetuskalustolla on 

mahdollista rantakaistaleen välittömään läheisyyteen. 

 

Keräys-/kuljetuspisteessä käytettävät kuljetusyksiköt:    

Yhteen keräys-/kuljetuspisteeseen varataan 1–2 vaihtolavaa ja lisäksi 4–6 IBC-konttia, 

kiintojäteastiaa tai suurempaa 500–700 litran jäteastiaa. 

 

Keräys-/kuljetuspisteen koko: 

Yhtä vaihtolavaa, sen käsittelyä ja kuormaamista varten varataan vähintään 17 x 3 

metrin alue. 

Yhtä IBC-konttia tai vastaavaa muuta kuljetusyksikköä varten varataan 3 m2 alue. 

 

Keräys-/kuljetuspisteen suojaustoimenpiteet: 

 Keräys-/kuljetuspisteen pohja suojataan lisävahinkojen estämiseksi.  

Pisteen pohjamaa tasataan lapioimalla tai tarvittaessa koneellisesti. Pohjamaan päälle 

asetetaan suojaukseen käytettävä muovi- tai kumimatto, jonka päälle astiat ja 

kuljetusyksiköt sijoitetaan.  



   
 

  

Jos pisteessä käsitellään suuria määriä nestemäistä jätettä, maton päälle tehdään joko 

paikalta saatavasta tai muualta tuotavasta maa-aineksesta noin 25–30 cm 

kulutuskerros, jonka päälle kuljetusyksiköt ja -astiat asetetaan. 

Suojauksen ympärille tehdään alueelta saatavasta maa-aineksesta vähintään 15 cm 

korkeat reunavallit pisteen ympärille ja pohjan suojamatto ulotetaan vallien yli. 

 Kuljetusyksiköt ja astiat suojataan sadevesiltä esimerkiksi pressulla tai muulla 

vedenpitävällä materiaalilla. 

 

Keräys-/kuljetuspisteen purkaminen 

 Keräys-/kuljetuspiste puretaan, kun öljyntorjuntajohtaja päättää rantakaistaleen 

torjuntatöiden lopettamisesta. Kuljetusyksiköt, keräysastiat ja suojausmateriaalit 

toimitetaan joko puhdistettavaksi tai hävitetään asianmukaisesti. 



   
 

  

Liite 4. 

PUSKURIALTAAN PERUSTAMISEN OHJEKORTTI 

 

Tämän ohjekortin tarkoituksena on ohjata kuljetuspisteen 

perustamista lainsäädännön ja vähimmäisvaatimusten asettamalle 

tasolle. Öljyntorjuntajohtaja vastaa viimekädessä pisteiden 

perustamiseen liittyvistä kysymyksistä. 

 

Puskurialtaan perustaminen ja sijoitus: 

Puskuriallas voidaan perustaa keräyspisteen tai keräys-/kuljetuspisteen yhteyteen 

tilanteessa, jolloin riittävää määrää keräysastioita tai kuljetusyksiköitä ei ole 

saatavilla. 

Päätöksen puskurialtaan perustamisesta tekee öljyntorjuntajohtaja. 

Puskuriallas on maahan kaivettu kuoppa tai maavalleilla ympäröity alue ja siihen 

voidaan sijoittaa joko kiinteää tai nestemäistä jätettä. 

Puskuriallas sijoitetaan rannan läheisyyteen huomioiden kuitenkin aallokko ja 

tulvarajat. Paikkakohtaiset tulvarajat ovat saatavissa alueen ELY-keskuksilta. 

 

Puskurialtaan koko: 

Puskuriallas voi olla kooltaan esimerkiksi kymmenen metriä pitkä, 2-3 metriä leveä ja 

1,5-2 metriä syvä. 

 

Puskurialtaan suojaustoimenpiteet: 

 Allas suojataan muovi- tai kumimatolla. Jos altaassa tullaan varastoimaan nestemäistä 

jätettä, käytetään yhdestä kokonaisesta matosta koostuvaa suojausta. 

Maton reunat viedään riittävästi altaan ulkopuolelle ja varmistetaan niiden paikallaan 

pysyvyys esimerkiksi maamassojen avulla. 



   
 

  

Allasta ei saa täyttää täyteen, vaan sadevedelle on jätettävä riittävästi tilaa.  

Jos mahdollista, allas suojataan sadevesiltä esimerkiksi kevytpeitteellä. 

 

Puskurialtaan purkaminen 

 Puskuriallas puretaan heti, kun käytölle ei ole perustetta tai viimeistään kun 

torjuntatoimet rantakaistaleella päättyvät. Tällöin on allas myös tyhjennettävä ja jäte 

kuljetettava välivarastointiin tai käsittelyyn. 
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