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Alkusanat
Sisävesien öljyntorjunnan valmiussuunnittelua on tehty pitkään alueellisena yhteistyönä. Tämä käsissäsi 
oleva manuaali on taas yksi askel eteenpäin suureen öljyvahinkoon varautumisessa. Se on jälleen myös 
osoitus yhteistyön voimasta. Toivomme manuaalia käytettävän runsaasti öljyntorjunnan perusteoksena 
lähdemateriaaliksi, itseopiskeluun sekä harjoitteluun.
 
Kaikkia hankkeeseen myötävaikuttaneita tahoja kiittäen
 
SÖKÖSaimaa-hankkeen ohjausryhmä
  
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Etelä-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Liikennevirasto
Metsähallitus
Suomen ympäristökeskus 
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Lukijalle
Tämä öljyntorjuntamanuaali on tiivistelmä kaikista SÖKÖSaimaa-hankkeelle laadituista tutkimuksista, 
selvityksistä sekä hankkeen työpajatyöskentelyn tuloksista. Manuaali on jaettu kahteenkymmeneenkah-
teen vihkoon aihepiireittäin. Konkreettisia työohjeita sisältävien vihkojen lopusta löytyy tiivistettyjä 
toimintaohjekortteja (TOK). Vihkot ovat tarkoitettu kunkin osa-alueen vastuuhenkilöille. Vihkojen on 
tarkoitus toimia myös itsenäisinä kokonaisuuksina, joten vihkojen välillä voi esiintyä hieman päällekkäi-
syyksiä. Vihkojen sisältö on tallennettu lisämateriaalin ohella manuaaliin sähköiseen muotoon, eManu-
aaliin, joka löytyy osoitteesta https://soko.xamk.fi/. Sieltä löydät myös tämän manuaalin tekstit lähdeviit-
teineen koottuna SÖKÖSaimaan hankejulkaisuksi. 

SÖKÖSaimaa-hankkeen työryhmässä ovat olleet edustettuina Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Kar-
jalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset sekä Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kaakkois-
Suomen ELY-keskukset, Liikennevirasto, Metsähallitus ja lukuisat asiantuntijat mm. alueen kaupungeista 
ja kunnista, Finnpilot Pilotage Oy:stä, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta, puolustusvoimista, Raja-
vartiolaitokselta ja keskusrikospoliisista. Hanketta ovat rahoittaneet ympäristöministeriön alainen öljy-
suojarahasto, Xamk, mainitut pelastuslaitokset, William ja Ester Otsakorven Säätiö, Merenkulun säätiö, 
Nestorisäätiö ja Reijo Rautauoman säätiö sr. Lämmin kiitos kaikille sisävesien öljyntorjuntavalmiuden 
kehittämiseen osallistuneille.
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1 Johdanto
SÖKÖSaimaa-manuaalin toimintaohjeisiin on 
koottu lisätietoa sisävesiä koskevan öljyvahingon 
torjuntatöiden koordinointiin. Tavoitteena on, että 
tähän ohjeistukseen perehtymällä torjuntaviran-
omaiset voivat vahinkohetkellä tehdä laajaan tieto-
pohjaan perustuvia päätöksiä. Manuaalin toiminta-
ohjeet ovat työryhmän suosituksia – torjuntatöiden 
johtaja päättää viime kädessä käytettävistä toimin-
tatavoista ja -menetelmistä. Manuaali on tarkoitet-
tu myös öljyntorjunnan oppikirjaksi koulutukseen 
ja harjoitteluun.

Saimaan ja Vuoksen vesistöt ovat öljyntorjunnan 
kannalta haastavia toimintaympäristöjä. Saimaan 
syväväylän kauppa-alusliikenne, mutta erityisesti 
rannan läheisyydessä sijaitsevat tuotantolaitokset 
ja öljyvarastot, edellyttävät hyvää valmiutta ve-
dessä tapahtuvaan torjuntaan. Nopeasti virtaavat 
vedet ja rantaviivan läheisyys edellyttävät kui-
tenkin myös rantojen puhdistustyön etukäteis-
suunnittelua. Tässä manuaalissa on käsitelty sekä 
torjuntaa vesistössä öljyn leviämisen estämisek-
si, vedessä tapahtuvaa öljynkeräystä, rantavii-
van suojaamista ja rannalta tapahtuvaa keräystä, 
rannan puhdistamista, sekä näihin työvaiheisiin 
liittyvää logistiikkaa. Lisäksi manuaali käsittelee 

torjuntaoperaation koordinointiin ja torjuntaorga-
nisaation johtamiseen liittyviä osa-alueita, kuten 
taloushallintoa ja viestintää. Manuaalissa öljyva-
hingon torjuntaa tarkastellaan alueellisen öljyntor-
juntaviranomaisen, pääasiassa pelastuslaitoksen, 
näkökulmasta.

1.1 Öljyvahingon torjuntavaiheet ja 
manuaalin sisällöllinen rajaus
Öljyvahingon aiheuttamat toimet jakautuvat nel-
jään eri päävaiheeseen, joiden osalta toimintaan 
sovellettava lainsäädäntö, toiminnasta vastaava vi-
ranomainen ja vastuuviranomaisen toimivaltuudet 
voivat poiketa toisistaan. Nämä neljä päävaihetta 
ovat ensitorjunta, alkuvaiheen öljyntorjunta, jälki-
torjunta ja ennallistaminen (katso kuva 1). 

Öljyvahinkojen torjuntalain 5. luvun 17. §:n mu-
kaan ensitorjunta käsittää aluksen tai sen, jonka 
hallussa vahingon tai vahingon vaaran aiheuttanut 
öljy on, tekemät torjuntatoimenpiteet, joita häneltä 
olosuhteisiin nähden voidaan kohtuudella vaatia. 
Ensitorjunta käsittää siten esimerkiksi haverialuk-
sella tehtävät toimenpiteet vahingon rajoittami-
seksi, kuten vuodon pysäyttämisen tai hidastami-
sen öljyn siirtopumppauksella ehjinä säilyneisiin 

Kuva 1. Öljyvahingosta 
seuraavat ajalliset vai-
heet. Tämä SÖKÖ-ma-
nuaali kattaa osa-alueet 
alkuvaiheen torjunnasta 
jälkitorjuntaan. Manu-
aalin tietosisällöllä, 
koulutusmateriaalilla 
ja harjoituspohjilla on 
myös merkittävä rooli 
öljyvahinkoihin varautu-
misessa.

SÖKÖ

Öljyntorjunta

Ensitorjunta Alkuvaiheen 
torjunta

Jälkitorjunta
Ennallistaminen

Rajaaminen, 
leviämisen 
estäminen

Öljyn poisto
 Siirto
 Kevennys

Rajaaminen, 
leviämisen 
estäminen

Ohjaaminen
Suojaaminen
Rannan suojaus

Öljyn poisto
 Kerääminen ja 
 karkea puhdistus

Öljyn poisto
 Hienopuhdistus
 Viimeistelypuhdistus

Aika

Varautuminen

SÖKÖ
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sestä ja johtovastuun siirtämisestä jälkitorjunnasta 
vastaavalle viranomaiselle eli kunnalle. Nykyisen 
lainsäädännön puitteissa pelastuslaitos voi kuiten-
kin sopimuksesta hoitaa koko öljyntorjunnan lop-
puun asti; alkuvaiheen torjunnasta jälkitorjuntaan. 
Jälkitorjunnan tavoitteena on likaantuneen ranta-
alueen tarkempi puhdistaminen ja kunnostaminen. 
Jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle, ELY-
keskus ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä. 
Torjuntatöiden johtaja päättää, kuultuaan tarvitta-
essa ELY-keskusta, milloin öljyvahingon torjunta 
ei enää vaadi torjuntaviranomaisen toimenpiteitä.

Ennallistaminen on jatkoa öljyntorjunnalle, mutta 
ei enää varsinaista öljyntorjuntaa. Ennallistamisel-
la tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka seuraavat, 
jos torjuntatöiden päätyttyä ympäristön kunnosta-
misessa ei ole päästy riittävän hyvään lopputulok-
seen, vaan kunnostamista joudutaan jatkamaan en-
nallistamisena ympäristönsuojelulain säännösten 
mukaisesti. Ennallistaminen on vahingon johdosta 
vaurioituneen vesialueen, rannikon, maaperän tai 
pohjaveden palauttamista ennen vahinkoa edeltä-
neeseen tilaan.

Alkuvaiheen torjunta ja jälkitorjunta eroavat en-
nallistamisesta siten, että niihin sovelletaan öl-
jyvahinkojen torjuntalakia. Sekä alkuvaiheen 
torjunnan että jälkitorjunnan aikana toimintaa 
johtava torjuntaviranomainen voi tarvittaessa vel-
voittaa muita toimijoita luovuttamaan käyttöönsä 
muun muassa riittävästi kuljetuskalustoa tai aluei-
ta jätteen lastaukseen ja välivarastointiin. Ennal-
listamisvaiheessa ei viranomaisilla tällaisia laajen-
nettuja valtuuksia ole.

1.2 Manuaalin maantieteellinen rajaus
Tämä manuaali on laadittu yhteistyössä Poh-
jois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja 
Etelä-Savon pelastuslaitosten, Pohjois-Karjalan, 
Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen 
ELY-keskusten sekä Liikenneviraston ja Metsähal-

tankkeihin tai toiseen alukseen tai esimerkiksi 
aluksen trimmiä muuttamalla.

Alkuvaiheen torjuntatyöt käynnistyvät heti 
viranomaisten saatua tiedon onnettomuudesta. 
Alkuvaiheen torjuntaan sisältyvät vahingon ra-
joittaminen, lisävahinkojen estäminen sekä öljyn 
kerääminen ja sitä tukeva logistiikka. Tämän ma-
nuaalin kirjoitushetkellä öljyvahinkojen torjuntala-
kia ollaan uudistamassa. Torjunnan ajallisten vai-
heiden voidaan olettaa pysyvän ennallaan, mutta 
vastuuviranomaisiin ja heidän rooleihinsa on odo-
tettavissa muutoksia. Manuaalin kirjoitushetkellä 
alkuvaiheen torjuntatyöt kuuluvat pelastusviran-
omaisen vastuulle, kun taas jälkitorjunta sopimuk-
sen mukaan joko pelastuslaitokselle tai kunnalle. 
Torjuntatöiden johtaja päättää, milloin alkuvaiheen 
öljyntorjunta päättyy. Ennen päätöksen tekemistä 
torjuntatöiden johtajan on varmistuttava, että kun-
nan viranomaisilla on riittävät valmiudet huolehtia 
kyseisen vahingon jälkitorjunnasta.

Tämä manuaali keskittyy alkuvaiheen ja jälkitor-
junnan öljyntorjuntatehtäviin. Manuaalissa öljyn-
torjunnalla tarkoitetaan siten käytännössä öljyn 
leviämisen estämistä, rajaamista, ohjaamista, li-
kaantumisalttiina olevien kohteiden, kuten ranta-
viivan, suojaamista sekä öljyn keräämistä veden 
tai maa-aineksen pinnalta. Öljyn poisto ja likaan-
tuneen alueen karkeapuhdistus, eli irtonaisen öljyn 
kerääminen ja sen hallittu käsittely, varastointi ja 
kuljettaminen siten, ettei uudelleen öljyyntymisen 
tai vahingon laajenemisen vaaraa enää ole, katso-
taan sisältyväksi varsinaiseen öljyntorjuntaan (öljy-
vahinkojen torjuntalaki 1673/2009). Myös rantojen 
tarkemman viimeistelypuhdistuksen ja erityiskoh-
teiden hienopuhdistuksen voidaan katsoa sisältyvän 
öljyntorjuntaan osana jälkitorjuntaa, kun taas en-
nallistaminen rajautuu öljyntorjunnan ulkopuolelle. 

Jälkitorjunta alkaa, kun torjuntatöiden johtaja on 
ilmoittanut alkuvaiheen torjuntatoimien päättämi-
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sekä rantapuhdistuksen toimintaohjeet on uudistet-
tu. Manuaalissa on lisäksi paljon uusia osa-alueita, 
kuten öljyn leviämisen ja haihtumisen arviointiin 
kehitettyjä työkaluja sekä toimintaohjeita puomit-
tamiseen, suojattavien kohteiden priorisointiin, 
alusoperaatioiden työturvallisuuden huomioimi-
seen sekä BORIS-järjestelmän ja RPAS-tiedustelun 
hyödyntämiseen. Uusina osa-alueina manuaalissa 
on lisäksi huomioitu sosiaalisen median hyödyntä-
minen torjunnan viestinnässä, saimaannorpan suo-
jaaminen, uudet polttoaineet ja materiaalitestaus, 
öljynäytteenotto, turvallisuussuunnitelmapohjat, 
päivitetyt torjuntatyön johdon check-listat sekä 
harjoitussuunnitelmapohjat. Näistä osa on hyödyn-
nettävissä myös merialueiden öljyntorjunnassa.

Aiempien selvitysten tuloksiin voit tutustua etsi-
mällä tietoa seuraavista hankkeista: SÖKÖ I (pää-
rahoittaja opetusministeriö, Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulu 2003–2007), SÖKÖ II (A30065, 
päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2008–2011), 
TalviSÖKÖ (A32372, päärahoittaja EAKR, Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulu 2013–2014) ja 
ÄLYKÖ-hanke (A70113, päärahoittaja EAKR 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2015–
2017).

lituksen kanssa. Torjuntamanuaalin toimintaohjeet 
kohdistuvat pääasiassa näiden neljän pelastustoimi-
alueen vesistöön ja ranta-alueille – jätteenkäsitte-
lyn ja logistiikan osalta ohjeistus kattaa laajemmin 
myös lähiseutuja.

1.3 Aiemmat selvitykset
SÖKÖSaimaa-manuaali pohjautuu Suomenlahdelle 
vuonna 2011 valmistuneen SÖKÖ II -manuaalin ai-
neistoon. Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen tämä 
manuaali keskittyy sisävesien toimintaympäris-
töön ja alueen todennäköisimpiin vahinkoaineisiin, 
kevyisiin öljytuotteisiin. Osa aiemmasta SÖKÖ-
materiaalista, kuten rantalohkojako ja logistiset 
pisteet karttoineen ja kohdekortteineen, ovat paik-
kasidonnaisia aineistoja, joita ei luonnollisestikaan 
voitu siirtää suoraan uudelle alueelle. Seitsemäs-
sä vuodessa myös moni asia öljyntorjunnassa on 
muuttunut. Lainsäädännön, tilannekuvajärjestel-
mien, viestinnänkanavien, jätekeskusten vastaan-
ottokyvyn ja käytettävissä olevan kaluston suhteen 
manuaalissa on ollut runsaasti päivitettävää. Myös 
esimerkiksi harjoitus- ja koulutussuunnitelmat 

Kuva 2. SÖKÖSaimaa-hankkeen pelastustoimialueet.

9 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
17 Pohjois-Savo
18 Pohjois-Karjala

9

10

18
17
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Öljyntorjuntaan osallistuvat saattavat edustaa hy-
vinkin erilaisia organisaatioita ja ammattiryhmiä. 
Näitä voivat olla eri viranomaisorganisaatiot, os-
totyövoimana hankitut palvelut ja heidän organi-
saationsa, esimerkiksi kuljetustoiminta, palkattu 
työvoima sekä vapaaehtoistoimijat. Se, miten eri 
organisaatioihin kuuluvat henkilöt tuntevat öljyn-
torjuntaan liittyvää käsitteistöä, voi vaihdella suu-
resti. Lisäksi SÖKÖ-materiaali sisältää käsitteitä, 
jotka ovat luotu nimenomaan SÖKÖ-toiminta-
mallia varten. Sisäisen viestinnän tueksi on tähän 
vihkoon koottu manuaalissa käytettyä termistöä. 
Yhteistyön sujumiseksi olisi tärkeää, että kaikki 
toimijat tarkoittavat samaa asiaa tiettyjä termejä 

käyttäessään. Yhteinen sanasto on siten myös osal-
taan rakentamassa työturvallisuutta.

Tähän lukuun koottua öljyntorjuntaan liittyvää 
käsitteistöä voidaan käyttää mm. öljyntorjunta-
joukkojen perehdytyksessä ja sitä voidaan jakaa 
ostotyövoiman edustajille, esimerkiksi erilaisiin 
kuljetustehtäviin osallistuville ja työterveyshuolto-
palveluiden tuottajille. 

Sanasto löytyy sähköisenä eManuaalista. Sanas-
toon liittyy myös yleisempiä öljyntorjunnan käsit-
teitä englanniksi.

2 Öljyntorjuntaan liittyvät käsitteet

2.1 Öljyntorjunnan käsitteitä

1992 CLC 1992 Civil Liability Convention. Kansainvälinen yleissopimus, joka määrittelee laivan 
omistajan taloudellisen vastuun alusvahinkotilanteessa.    
  

ADR ADR-sopimus (European Agreement concerning the international carriage of Dange-
rous goods by Road) on sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksis-
ta. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetustapah-
tuman aikana. Suomessa käytetyn termin VAK voidaan katsoa tarkoittavan yleisesti 
vaarallisten aineiden kuljetuksiin viittaavaa lyhennettä. Kotimaisia vaarallisten ainei-
den kuljetusmääräyksiä kutsutaan myös VAK-määräyksiksi. 

ADR -ajolupa Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sal-
littujen vähimmäismäärien. (Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 
23.12.1998/1112, 12.5.2005/294).  Peruskurssin ja sitä vastaavan kokeen hyväksytysti 
suorittanut kuljettaja saa oikeuden vaarallisten aineiden kappale- ja irtotavarakulje-
tuksiin. Säiliökurssin ja sitä vastaavan kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö saa 
oikeuden myös säiliökuljetuksiin. Säiliökurssille voi osallistua vain peruskurssin suo-
rittanut henkilö.

AIS Alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä, Automatic Identification System.

Ajojärjestelijä Ajojärjestelijöitä on maantiekuljetusten, meri- ja ilmakuljetusten ajojärjestelijät. Kukin 
heistä vastaa oman toimialansa kuljetusten suunnittelusta. 

Alipainekäsittely pilaantu-
neelle maalle.

Pilaantuneen maan käsittelymenetelmä, jossa maaperästä poistetaan imemällä haih-
tuvia yhdisteitä. 
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Alirahdinkuljettaja Alirahdinkuljettajalla tarkoitetaan sitä, joka rahdinkuljettajan toimeksiannon perusteel-
la suorittaa kuljetuksen tai osan siitä. 

Altistuminen Henkilön olemista alttiina jonkun aineen vaikutuksille (kemiallinen, biologinen, fysio-
loginen).

Alus Jokainen vesikulkuneuvo, mukaan luettuina kantosiipialukset, ilmatyynyalukset, ve-
denalaiset alukset ja kelluvat alukset, sekä kiinteä tai kelluva alusta (merenkulun ym-
päristönsuojelulaki (1672/2009) 1:2§ 14 kohta, ÖTL 3§ 3 kohta). 

Alusöljyvahinko Aluksesta aiheutuva tapahtuma tai samaa alkuperää oleva tapahtumasarja, joka joh-
taa tai saattaa johtaa öljypäästöön ja joka vaarantaa tai saattaa vaarantaa vesistön, 
meriympäristön tai rannikon tilan tai niihin liittyviä etuja, ja joka vaatii kiireellisesti suo-
ritettavia toimia (ÖTL 3§ 5 kohta).  

Arinapoltto Terminen jätteenkäsittelymenetelmä. Käsiteltävät jätteet tyhjennetään bunkkeriin, 
josta jäte (polttoaine) siirretään kahmarilla syöttösuppiloon ja edelleen ilma- ja nes-
tejäähdytteisen arinan toiselle reunalle. Arinan alkupäässä jäte kuivuu ja lämpenee. 
Lämpenemisen jälkeen jäte alkaa kaasuuntua.

ARPA Automatic Radar Plotting  Aids, automaattinen tutkamerkinnän pidon apuväline.  
ARPA-toiminto on yksi vakio-ominaisuuksista merenkulkututkassa. 

ASA-rekisteri ASA-rekisteri on Työterveyslaitoksen ylläpitämä rekisteri syöpäsairauden vaaraa ai-
heuttavien aineiden ja menetelmien kanssa työskennelleistä henkilöistä. 

Auma Kompostointimenetelmä. Aumaa varten kompostoitava maa-aines seulotaan (raekoko 
> 40 mm) tarvittaessa ja tukiaineeksi auman eli kompostoitavan jäte-erän pohjalle 
laitetaan esim. puuhaketta tai kuoriketta. Auma peitetään muovipeitteellä.

BCU Bird Cleaning Unit, lintujen hoidossa käytettävä liikuteltava lintujen hoitoyksikkö. 

Biologiset vaaratekijät Biologisilla vaaratekijöillä tarkoitetaan haittaa aiheuttavia mikro-organismeja kuten loi-
sia, sieniä, viruksia ja bakteereja.  

Bioreaktori Bioreaktorit ovat suljettuja kompostointilaitteistoja. Eri sovellutuksia ovat mm. rumpu-
kompostorit ja lietereaktorit. 

Bitumi Bitumi on raskaista hiilivedyistä koostuva seos, jota muodostuu maaöljyn tislaukses-
sa. Tyypillisin käyttökohde on teiden päällystyksessä käytettävä asfaltti. 

BORIS 2.0 Ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä, jota SYKE ylläpitää. 

Bruttovetoisuus Aluksen kokonaisvetoisuus eli suljettujen osien tilavuus. Engl. GT (gross tonnage).

Bunkkeri Aluksen polttoaine.

C-luokan vene Öljyntorjuntavene, pituus 6,6–7,5 m.

COG Course over ground, aluksen suunta pohjan suhteen. 

C-Osaamiskeskus Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) on sosiaali- ja ter-
veysministeriön asettama kemiallisten uhkien eri asiantuntijatahojen muodostama 
yhteistyöverkosto, jonka koordinaattorina toimii Työterveyslaitos. Päivystää ympäri 
vuorokauden.

Crude oil Raakaöljy 

Dispersantti Öljyn hajoittajakemikaali. Helsingin sopimuksen nojalla kemiallisesti vaikuttavien torjun-
ta-aineiden käyttö voi Suomessa tulla kysymykseen vain poikkeustapauksissa. 

D-luokan vene Öljyntorjuntavene, pituus 7,5−10,10 m. 
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DSC Digitaaliselektiivikutsu, Digital Selective Calling. 

DWT Deadweight tonnage, aluksen kantavuus eli lastin, polttoaineen ja varastojen suurin 
yhteispaino lastimerkin mukaan.

EBL Electronic Bearing Line, elektroninen suuntimaviiva tutkassa.

ECDIS Electronic Chart Display and Information System. Merenkulun tarkastusviranomaisen 
hyväksymä, paperikartan korvaava navigointijärjestelmä, joka käyttää virallisia ENC-
karttoja. 

ECHA European Chemicals Agency, Euroopan kemikaalivirasto ja sen ylläpitämä ECHA-
tietokanta. 

EFTE-verkko Öljynäytteenotossa käytettävä verkko, EFTE ethylenetetrafluoroethylene. Näytteen-
oton jälkeen verkko pakataan esim. palojätepussiin. Näytteenottopakkauksia,  joihin 
kuuluu ETFE -verkon lisäksi verhonipistin ja siimaa, voi tilata Poliisin Tekniikkakes-
kuksesta. 

Eläinhoitopiste Eläinten hoitoa, tutkimusta ja varastointia varten perustettava logistinen piste, jonka 
kautta hoidetaan keskitetysti kaikki eläimiin liittyvät toimenpiteet. Alueelle varataan 
tarvittavat työtilat hoito- ja keräyshenkilöstölle sekä kylmäkontteja menehtyneiden 
eläinten varastointia varten. 

ELSU Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma (ELSU) on Hämeen, Kaakkois-Suomen, 
Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskusten 
toimialueiden yhteinen jätehuollon kehittämissuunnitelma. Jätesuunnitelmassa esi-
tetään suunnittelualueen jätehuollon nykytila sekä tulevaisuuden kehittämistarpeet 
vuoteen 2020.

E-luokan vene Öljyntorjuntavene, pituus 10−13 m.

ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

EMSA European Maritime Safety Agency, Euroopan meriturvallisuusvirasto. 

Ennallistaminen Vahingon johdosta vaurioituneen vesialueen, rannikon, maaperän tai pohjaveden 
palauttaminen ennen vahinkoa edeltäneeseen tilaan. 

Ensiapuvalmius Ensiapuvalmius käsittää olosuhteisiin nähden riittävän määrän ensiaputaitoisia hen-
kilöitä, tarpeenmukaiset ensiapuvälineet sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteen 
varalta.

Ensiapuvastaava Ensiapuvastaava vastaa lohkolla ensiaputoiminnasta. Hänellä tulee olla ensiaputai-
toisten öljynkerääjien nimi- ja yhteystiedot. Ensiapuvastaava huolehtii lohkoille ensi-
apuohjeet ja -välineet.  

EPIRB Emergency Position-Indicating Radio Beacon. Aluksilla oleva radiolähetin, joka lähet-
tää radiosignaalin joutuessaan veteen. 

Eroosio Eroosio on luonnossa vaikuttavien prosessien aiheuttamaa maa- ja kallioperän kulu-
mista. 

EX-suojaus Sähkölaitteelle annettu luokitus, joka takaa, ettei tuote oikein käytettynä aiheuta kipi-
nöitä, jotka voisivat sytyttää tulenarkoja kaasuja palamaan.

F-luokan vene Öljyntorjuntavene, pituus  13−15 m.

Fytoremediaatio Kasvikunnostus. Kokeiluvaiheessa oleva pilaantuneen maan kunnostusmenetelmä, 
joka soveltuu lievästi pilaantuneen maan kunnostukseen tietyin edellytyksin. 
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GMDSS Global Maritime Distress and Safety System, Merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjes-
telmä. 

Gnome Yhdysvaltain liittovaltion sään ja merien tutkimuslaitoksen NOAA:n kehittämä Euler-
Lagrangen dynaamiseen trajektorimalliin perustuva öljyn leviämisen mallinnusohjel-
misto.

GOFREP Suomenlahden alusliikenteen  ilmoittautumisjärjestelmä, Gulf of Finland Reporting 
System. 

GPS Satelliittipaikannusjärjestelmä. Lyhenne tulee sanoista Global Positioning Sys-
tem. 

GT Gross tonnage , bruttovetoisuus [brt]. Aluksen kokonaisvetoisuus eli suljettujen osien 
tilavuus 

HÄKE Hätäkeskuslaitos.

Harjakauha Harjakauhalla öljyä kerätään pyörivällä harjalla. Öljy irrotetaan harjaksista niistämällä 
kauhan yläpuolella kampaan, jolloin öljy valuu kauhaan. Öljy siirretään eteenpäin ke-
ruusäiliöihin ruuvipumpulla, joka on asennettu kauhan takaosaan.

Haveristi Merihätään joutunut alus.

HDPE HDPE, High Density Polyethen, yleinen materiaali mm. geomembraanitiivistyskal-
voissa.

HELCOM Helsinki Comission. Itämeren suojelukomissio. 

Helsingin sopimus Helsingin sopimus eli Itämeren suojelusopimus (Sops 2/2000), jonka puitteissa on 
määritelty Itämeren rantavaltioiden kesken yhteisistä menettelytavoista ja
varautumisesta meriympäristövahinkojen torjuntaan. Sopimuksessa ja sen suosituk-
sissa ja ohjeissa määritellään muista sopimuksista poiketen tarvittava kansallinen val-
mius, ensisijaisesti suosittavat torjuntamenetelmät ja tietty lentovalvontakyky.

Henkilöstöhuolto Henkilöstön huoltoon kuuluvat mm. suojavarusteista huolehtiminen, ruokailun järjes-
täminen sekä taukotilojen ja käymälöiden hankinta. 

HFO Heavy Fuel Oil, raskas polttoöljy. Jalostusprosessin tislausjäännösöljyä kutsutaan ras-
kaaksi polttoöljyks, myös RPÖ. Raskaspolttoöljyn tiheys on lähellä veden tiheyttä tai 
sen yläpuolella (991–1010 kg/m³) ja sen viskositeetti on korkea. Raskaan polttoöljyn 
viskositeetti ilmaistaan lyhenteen HFO jatkona, esimerkiksi HF380 tarkoittaa öljyn vis-
kositeetin olevan maksimissaan 380 mm²/s 50 °C -asteen lämpötilassa. 

HTP-arvot HTP-arvo eli haitalliseksi tunnettu pitoisuus on pienin ilman kemikaalipitoisuus, jonka 
sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut voivan aiheuttaa haittaa tai vaaraa työnteki-
jän terveydelle. 

Huokoskaasukäsittely Pilaantuneen maan käsittelymenetelmä. Huokoskaasukäsittelyssä maaperästä pois-
tetaan imemällä haihtuvia yhdisteitä. Vrt. alipainekäsittely. 

Huoltohenkilö Huoltohenkilö vastaa puhtaiden tarvikkeiden, elintarvikkeiden ja tarvittaessa puhtai-
den henkilöiden kuljettamisesta puhtaalla alueella.

Huoltokuljetus Huoltokuljetusten tarkoituksena on viedä kerääjille henkilökohtaisia suojavarusteita 
sekä tarvittavia työkaluja. Huoltokuljetus huolehtii myös ruokatarvikkeiden kuljetuk-
sesta kerääjille. 
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Huoltopiste Huoltopisteissä säilytetään ja niiden kautta toimitetaan torjuntatyössä tarvittavia vä-
lineitä, ajoneuvojen polttoaineita ja muita tarvittavia materiaaleja. Lisäksi keräyshen-
kilöstön huolto, kuten ruokailut ja varusteiden korjaukset, hoidetaan huoltopisteillä tai 
niistä käsin. 

IBC-kontti Intermediate Bulk Container, polttoaineiden kuljettamiseen ja varastointiin vaadittavat 
määräykset täyttävä säiliökontti.

IFO Intermediate Fuel Oil, keskiraskas polttoöljy. Keskiraskaan polttoöljyn tiheys vaihtelee 
tavallisesti noin 890–910 kg/m³. Sen viskositeetti on raskasta polttoöljyä huomatta-
vasti alempi, esimerkiksi IFO180, jossa IFO-lyhenteen liite 180 kertoo polttoaineen 
viskositeetin olevan korkeintaan 180 mm²/s 50°C -lämpötilassa. 

Ilmoittautumislomake VAPEPA:n käyttämä vastaanottolomake, jonka vapaaehtoinen täyttää saapuessaan 
öljynkeräystyöhön. 

IMDG-säännöstö International Maritime Dangerous Goods Code, vaarallisten aineiden luokituskoodi, 
sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa.

Imeytysaineet Imeytysaineita öljyn ja muiden kemikaalien imeyttämiseen ovat rakeet ja erilaiset 
matot, pitkot, puomit sekä tyynyt.  

Imeytysmatto Imeytysmatto laitetaan joko imeytettävän aineen päälle tai ennaltaehkäisevästi alu-
eille, joilla voi tapahtua öljyyntymistä. Saatavana rullatavarana. Hävitetään imeytet-
tävän aineen hävitysohjeiden mukaisesti. Voidaan käyttää sekä maalla että vesis-
tössä. 

Imeytyspuomi Öljynimeytyspuomit soveltuvat öljynja sen johdannaisten imeyttämiseen veden pinnal-
ta. Sisältävät vettä hylkivää kuitua, voivat olla esim.pitkomaisia tai nauhamaisia. 

Imeytyspitko Öljynimeytyspitkot soveltuvat öljyn ja sen johdannaisten imeyttämiseen. Pitkot sisältä-
vät vettähylkivää kuitua ja ne voidaan liittää yhteen varustukseen kuuluvilla köysillä tai 
hakasilla. Pitkoja käytetään öljyn imeyttämiseen veden pinnalta.

IMO International Maritime Organisation. Kansainvälinen merenkulkuorganisaatio, joka on 
kansainvälisen merenkulun turvallisuusasioita hallinnoiva järjestö. 

In situ Paikan päällä tehtävä, öljyntorjunnassa yleensä maaperänpuhdistustoimenpide.

Inertkaasu (inert gas) Suojakaasu tai -höyry, joka ei ylläpidä palamista eikä myöskään elämää, koska se las-
kee ilman happipitoisuutta. Hapeton kaasu, usein pestyä pakokaasua. Suojakaasuina 
käytetään myös hiilidioksidia tai typpeä.

Intertointi (inerting) Inerttikaasun johtaminen tilaan tarkoituksena alentaa happipitoisuutta ja pitää se 
tasolla, jolla palamista ei voi tapahtua.

IOPC Funds International Oil Pollution Compensation Funds. Kansainvälinen öljysuojarahasto

IPIECA International Petroleum Industry Environmental Conservation Association. 

ISPS International Ship and Port Facility Security Code. IMOn SOLAS-sopimukseen sisäl-
tyvä määräys alusja satamaturvallisuuden ylläpitämisestä (Solas Chapter VI). 

ISTIKE Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten yh-
teinen tilannekeskus ISTIKE (Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekes-
kus), joka aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. 

ITOPF International Tanker Owners Oil Pollution Federation Limited. Kansainvälinen säiliö-
alusyhtiöiden öljyvahinkojen torjuntaan erikoistunut asiantuntijajärjestö.
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Jälkitorjunta Jälkitorjunta käsittää ne toimenpiteet, joita tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohja-
veden ja rannikonpuhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät 
torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty. 

Jätejakeet Jätemateriaali lajitellaan viiteen laatuun, joilla jokaisella on oma värikoodinsa. Väri-
koodit ovat keltainen = öljyinen maa-aines, sininen = öljy-vesiseos, musta = öljyinen 
sekajäte, punainen = öljyinen riskijäte ja harmaa = öljyyntymätön sekajäte. Jätejakeita 
ei tule tarpeettomasti sekoittaa keskenään.  

Johtoryhmä Torjuntatöiden johtaja kokoaa tarvittaessa johtoryhmän, johon kutsutaan edustajia vir-
ka-apuviranomaisista, kuten kuntien ja valtion valvontaviranomaisista (kirjoittamishet-
kellä ELY-keskus), Suomen ympäristökeskuksesta, puolustusvoimista, rajavartiolai-
tokselta sekä vahingonaiheuttajan edustaja ja tarvittavia muita asiantuntijoita.  

JOKE Johtokeskus. Toiminnan johtamista varten perustettu toiminnallinen kokonaisuus, joka 
käsittää henkilöstön, tilan ja välineet. Johtokeskus  voi  tarkoittaa  suppeammin myös 
kiinteää, erikseen suunniteltua tilaa, josta toimintaa johdetaan.

JOTKE Pelastustoimen johtamisen järjestelmä.  

Joukkue Pelastuslaitosten joukkue muodostuu 3 ryhmästä ja niiden yksikön esimiehistä (3+15). 
WWF:n keräysjoukkueen muodostaa viisi keräysryhmää ryhmänjohtajineen.

Joukkueenjohtaja Vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen joukkueenjohtaja. Vastaa yhden lohkon ryh-
mistä sekä yhteydenpidosta öljynkerääjien ja johtovastuussa olevan viranomaisen 
välillä. 

K A-Y Ajoneuvoyhdistelmä. Merkintä BORIS 2.0 -lomakkeissa.

KA Kuorma-auto. Merkintä BORIS 2.0 -lomakkeissa. 

Kaapeli Merimailin (meripeninkulman) kymmenesosa, eli 182,5 metriä. 

Kaasuvapaa (gas free) Kaasuvapaa tarkoittaa, että tankki, osasto tai kontti on tutkittu tarkoituksenmukaisilla 
kaasupitoisuuden mittauslaitteilla ja todettu mittauksen ajankohtana riittävän puhtaak-
si myrkyllisistä räjähtävistä tai inerttikaasuista tiettyä tarkoitusta varten. 

Kaasuvapaaksi tekeminen 
(gas freeing)

Puhtaan ilman johtaminen tankkiin, osastoon tai konttiin tarkoituksena poistaa myrkyl-
liset tai inerttikaasut, jolloin saavutetaan tiettyyn tarkoitukseen (esim. tankkiin meno, 
kuuma työ) riittävä tai sopiva ilmanpuhtaus. 

Kaistale 200 m:n mittainen alue lohkossa. Yksi lohko koostuu viidestä kaistaleesta. Kaistaleet 
on nimetty aakkosin.

Kalliojyrkänneranta Kalliorannan tyyppi, missä kallio viettää jyrkästi syvään veteen ilman vedenpinnan 
yläpuolelle jäävää rantatasannetta. 

Kallioranta Kallioiden muodostama ranta, jossa etenkin suojaisemmissa poukamissa ja lahdel-
missa voi olla irtomaa-aineksen muodostamia rantatasanteita. Kallion halkeamissa ja 
ruhjeissa esiintyy louhikoita. 

Kaluston huolto Kuljetuskaluston puhdistus on tehtävä ympäristömääräysten edellyttämät öljynerotus-
kaivot omaavassa pesupaikassa.

Kansainvälinen 
öljysuojarahasto

Kansainvälinen öljysuojarahasto eli IOPC Funds koostuu kolmesta eri rahastosta, jois-
ta yhden jäsenvaltio Suomi on. Kansainvälisestä öljysuojarahastosta voidaan hakea 
korvausta öljyvahingon aiheuttamiin kustannuksiin, kun vuoto on peräisin säiliöaluk-
sesta. 
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Kappaletavara Kappaletavaralla tarkoitetaan aineita, joita kuljetetaan pakkauksissa, kuljetussäi-
liöissä, konteissa tai pakattuina muulla vastaavalla tavalla kuten IBC-suurpakkauk-
siin. 

Karsinogeeninen Syöpää aiheuttava. 

Kaukokartoitus Kaukokartoitus (eng. remote sensing) eli kaukohavainnointi. Kaukohavainnointi on 
kohteen ominaisuuksien mittaamista sähkömagneettisten aaltojen avulla ilman fyy-
sistä kosketusta kohteeseen. Erilaisilla aineilla on erilaiset sähköiset, fysikaaliset, 
kemialliset ja geometriset ominaisuudet, jonka takia ne heijastavat eri tavoin sähkö-
magneettista säteilyä (mm. valoa). Käyttäen hyväksi tietoa eri kohteiden heijastus-
ominaisuuksista pystytään mittaamaan myös kohteiden muita ominaisuuksia. Kau-
kokartoituksessa tietoa kerätään pääasiassa satelliiteissa tai lentokoneissa olevien 
mittalaitteiden eli instrumenttien avulla.

KEJO Viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelm kenttätoimintojan ja tilannekuvan ylläpitämis-
tä varten. 

Kemialliset vaaratekijät Kemialliset vaaratekijät voivat aiheuttaa työssä vaaran, kun niille altistutaan haitalli-
sessa määrin. Niitä ovat seuraavat tekijät: aineet tai valmisteet, jotka luokitellaan vaa-
rallisten aineiden luettelon mukaisesti, aineet tai valmisteet, joita tarkoitetaan valtio-
neuvoston asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta, lyijy ja sen yhdisteet 
sikäli kun ne imeytyvät ihmisen elimistöön, asbesti ja ympäristön tupakan savu. 

Keräysmenetelmät Öljyisen jätteen keräysmenetelmiä on mm. manuaaliset menetelmät, konetekniset 
menetelmät ja pesutekniset menetelmät. 

Keräyspiste Keräyspisteitä perustetaan keräystyömaalle. Niihin kootaan vahinkoalueelta kerätty 
jäte. Keräyspisteen tulisi sijaita sellaisessa paikassa, että käsin siirrettäessä jätteen 
kantomatka on korkeintaan 40 metriä. Keräyspisteeltä jäte toimitetaan kuljetuspisteel-
le. Keräyspisteitä ei ole Saimaan alueella merkattu karttoihin, vaan niitä perustetaan 
keräystyömaille tarpeen mukaan. 

Keräystyömaa Keräystyömaa on se alue, jossa kerätään vahinkojätettä.

Kevyt polttoöljy Kevyt polttoöljy on maaöljytuotteiden ja lisäaineiden seos. Käytetään alusten polttoai-
neena. Se on palava neste, jonka voi sytyttää lämpö, kipinät tai liekit. Se voi haihtua 
ilmaan, liueta veteen tai muodostaa maaperän kanssa sidoksia, jotka ovat pysyviä ja 
hiekkamaalla kulkeutuvat huomattavia matkoja.

KKJ KKJ, kartastokoordinaattijärjestelmä on Suomessa käytössä oleva valtakunnallinen 
koordinaattijärjestelmä, jonka vertausellipsoidina on Hayfordin ellipsoidi. 

Kolli Kollilla tarkoitetaan pienintä yhtenä yksikkönä käsiteltäväksi tarkoitettua pakkausta tai 
esinettä, kutiste- tai kiristekalvolla kuormalavalle sidottua lähetystä lukuun ottamatta. 

Kompostointi Jätteenkäsittelymenetelmä, jossa hyödynnetään mikrobien kykyä hajottaa maaperän 
orgaanisia haitta-aineita. 

Kompostointikenttä Kompostointikentillä kompostoitava aines kasataan aumoiksi esimerkiksi asfalttiken-
tän päälle. 

Konetekniset menetelmät Öljynkeräysmenetelmiä. Näitä menetelmiä ovat mm. öljyn pumppaus, koneellinen 
maankuorinta ja mekaaninen keräys.

Kosteikkoranta Suojainen, soistunut, ruohikkoinen ja matala vesi- ja suoalue. Usein tärkeä lintu-
alue. 
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KPL Kirjanpitolaki

Krivat Erillisverkossa toimiva suurhäiriötilanteiden palvelualusta ja informaatiokanava. 

Kuljetusasiakirja Maakuljetuksissa kuljetusasiakirjoja ovat siirtoasiakirja sekä rahtikirja. Merikuljetuk-
sissa kuljetusasiakirjalla tarkoitetaan konossementtia tai muuta asiakirjaa, joka anne-
taan todistukseksi kuljetussopimuksesta.

Kuljetushenkilö 
rantakeräystyössä

Kuljetushenkilö kuljettaa öljyistä jätettä keräyspisteiltä kuljetuspisteille. Hän auttaa 
myös tarvittaessa likaisen henkilöstön kuljettamisessa alueelta toiselle.

Kuljetuspiste Kuljetuspisteet on merkitty operatiivisiin karttoihin sekä BORIS 2.0 -järjestelmään. 
Kuljetuspisteeseen tuotava jäte laitetaan jätetyypin mukaan soveltuville kuljetusalus-
toille. Kuljetuspisteitä voidaan käyttää myös muuhun kuin jätelogistiikkaan. Ne sovel-
tuvat esimerkiksi keräyshenkilöstön huoltoon, tarvikkeiden siirtoon, kenttäjohtamispai-
koiksi, kokoontumis- tai parkkialueiksi. Kuljetuspisteet poikkeavat toisistaan ja kaikki 
pisteet eivät sovellu kaikkiin tehtäviin. Pisteen ominaisuudet selviävät kohdekorteista, 
jotka on löydettävissä BORIS-järjestelmästä ja operatiivisista kartoista.

Kuljetussopimus Kuljetussopimus on yleisnimitys tavaran tai matkustajien kuljetusta koskeville sopi-
muksille.

Kuljetusyksikkö Lastinkuljetusyksiköllä tarkoitetaan ajoneuvoa, rautatievaunua, rahtikonttia, säiliöajo-
neuvoa, rautatiesäiliövaunua ja kuljetussäiliötä. 

Kuollut paino [dwt] Laivan kuollut paino eli kantavuus ilmoittaa laivan suurimman sallitun lastin mukaan 
lukien polttoaine, makeavesivarastot, miehistö ja elintarvikkeet.

Kuumatyö Kuumatyötä on kaikki sellainen työ, johon liittyy hitsaamista tai polttamista. Kuumatyö-
tä ovat myös poraaminen, hiominen, sähkötyö tai hyväksymättömien sähkölaitteiden 
käyttö, josta saattaa aiheutua sytyttävä kipinä. 

Kylmätyö Kylmällä työympäristöllä tarkoitetaan olosuhteita, jolloin lämpötila on alle +10...+12 as-
tetta. Kylmässä työskentely heikentää toimintakykyä ja voi aiheuttaa eriasteisia haitto-
ja, kuten paleltumia. 

L4 Ensihoidon kenttäjohtaja, Lauri4. 

Laivaaja Laivaajalla tarkoitetaan sitä, joka luovuttaa tavaran kuljetettavaksi.

Laivanisäntä Laivanisäntä on sellainen aluksen omistaja tai koko aluksen vuokraaja, joka käyttää 
tosiasiallista määräämisvaltaa alusturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Lämpötyö Lämpimissä olosuhteissa työskentely voi aiheuttaa useita terveysvaikutuksia, jotka 
ovat sidoksissa mm. henkilön terveydentilaan sekä fyysiseen rasitukseen. Tärkeintä 
on huolehtia riittävästä nesteytyksestä ja suoran auringonvalon suojautumiselta.

Lastaussuunnitelma Lastaussuunnitelma sisältää lastauskohteet ja lastaukseen käytettävät menetelmät. 
 

Lastaustavat Lastausmenetelmät on luokiteltu viiteen eri lastaustapaan: I = Lo-lo, kohteessa liikku-
va nostolaite, II = Lo-lo, kohteessa kiinteä nosturi, III = Lo-lo, nosturilliseen alukseen, 
IV = Ro-ro, rampilliseen alukseen ja V = käsivoimin.

Lastinkäsittelykalusto Lastinkäsittelykalustoon kuuluvat ajoneuvonosturi, kappaletavaranosturilla varustettu 
kuorma-auto, pyöräkuormaaja, pyörätraktori, kaivurikuormaaja, kurottajakuormaaja, 
nosturilla varustettu alus ja rampillinen alus.

Leijupetikattila Terminen jätteenkäsittelymenetelmä. Leijupetikattilassa on ilmavirran avulla leijutetta-
va kuuma hiekkakerros, josta käytetään nimitystä leijupeti. 
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Leimahduspiste Leimahduspiste on alin lämpötila, jossa nesteestä normaalipaineessa haihtuu niin pal-
jon höyryjä, että ne muodostavat nestepinnan päällä olevan ilman kanssa palavan 
kaasuseoksen.

Lieteranta Tasainen ja alava ranta, jonka maalajit ovat eloperäistä liejua tai vyöhykkeittäin lajittu-
neita savi- ja silttimuodostelmia. 

Likaantuneisuusaste Öljyyntyneisyysaste, ilmoitetaan prosentteina pinta-alasta. Arvio tehdään silmämää-
räisesti. 

Likainen alue Öljyinen ranta-alue, jota ei ole vielä puhdistettu. 

Lohko Yhden kilometrin mittainen ranta-alue mantereella tai saaressa. Lohkot on nimetty 
paikan ja järjestysnumeron mukaan, esim. Lappeenranta, lohko 1 = Lap 1. 

Lo-lo Lo-lo-menetelmässä (lift on - lift off) lasti nostetaan nosturilla pystysuoraan alukseen 
tai siitä pois.  Nosturit voivat olla aluksessa tai laiturilla, ja ne voidaan varustaa tavara-
lajin mukaan sopivilla tartuntavarusteilla.

Loppukäsittelypaikka Jätteenkäsittelylaitos, jossa tapahtuu öljyisen jätteen hävittäminen tai loppusijoi-
tus. 

Lopputarkastus Työterveyshuoltoon liittyvä käsite. Torjuntatöiden päätyttyä keräysryhmät kuljetetaan 
vastaanottopaikalle, jossa todetaan henkilöstön terveydentila lopputarkastuksella.

Louhikkoranta Pääasiassa yli 250 mm lohkareiden peittämä ranta. Kivien laatu voi vaihdella lohka-
reista vierinkiviin.

LVM Liikenne- ja viestintäministeriö 

Maa-alueen öljyvahinko Sellainen maa-alueella tapahtuva vahinko tai haitta, jonka maahan tai veteen joutunut 
öljy aiheuttaa ihmiselle tai ympäristölle likaamalla, turmelemalla tai pilaamalla maape-
rää, vesiä, kasvillisuutta, eläimistöä, rakenteita tai laitteita (ÖTL 3§ 4 kohta). 

Maastotiedustelu Maastotiedustelussa selvitetään lohkon ja kaistaleen tarkkuudella öljyn sijainti ja li-
kaantuneen ranta-alueen saastuneisuusaste. Samalla kartoitetaan öljyyntyneiden 
alueiden rantamateriaali ja erityispiirteet. Tiedustelun suorittaa puolustusvoimat virka-
apupyynnön pohjalta.

Manuaaliset menetelmät Öljyistä jätettä kerätään käsin lapioiden, harjojen, ämpäreiden ja säkkien avulla.

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, kansainvälinen 
meriympäristön suojelusopimus.

Matkustaja Matkustaja on merialain (ML) 15 §:n tarkoituksessa henkilö, jota matkustajan kuljetuk-
sesta tehdyn sopimuksen nojalla kuljetetaan tai aiotaan kuljettaa aluksella. ML 15 §:n 
ulkopuolella matkustaja-termiä käytetään yleisesti kaikista laivaväkeen kuulumatto-
mista laivalla matkustavista henkilöistä.

MDO Meriliikenteen dieselöljy, Marine Diesel Oil.

Meripuomi Öljyn leviämisen estämiseen käytettävä puomi, jonka korkeus on noin 
100–120 cm.  

Merirahtikirja Asiakirja, joka on todiste merikuljetusta koskevasta sopimuksesta, ja siitä, että rah-
dinkuljettaja on vastaanottanut tavaran. Merirahtikirjasta säädetään Suomen meri-
laissa. 

MGO Meriliikenteen kaasuöljy, Marine Gas Oil.

MMM Maa- ja metsätalousministeriö
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MMSI Maritime Mobile Service Identity, aluskohtainen radiotunnistenumero.

Moro Karkearakeisten kivilajien, etenkin rapakiven rapautumissora.

MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys

MRCC Marine Rescue Coordination Centre eli meripelastuskeskus.

MRSC Maritime Rescue Sub-Centre eli meripelastuslohkokeskus.

NM Nautical  mile, merimaili, 1852 metriä. 

NT Net tonnage, nettovetoisuus. Aluksen hyötyvetoisuus eli hyötytilojen tilavuus.

OHTO Vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan tekstiviestipohjainen 
hälytysjärjestelmä.  

Öljy Kivennäisöljy sen kaikissa muodoissa, raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte jalostetut 
tuotteet mukaan luettuina sekä öljypitoinen seos ja jäte (ÖTL 3§ 1 kohta). 

Öljyinen maa-aines Öljyistä maa-ainesta syntyy, kun öljyyntynyttä pintamaata kuoritaan joko koneellises-
ti tai käsin. Maa-aines voidaan ottaa talteen esimerkiksi kiintojätekontteihin (IBC) tai 
suojattuihin kuormalavoihin. Koneellisessa maankuorinnassa maa-aines voidaan sa-
man tien nostaa kuorma-auton tai traktorin suojatulle lavalle. 

Öljyinen sekajäte Öljyistä sekajätettä ovat muun muassa öljyyntyneet varusteet, öljyyntyneet roskat 
sekä muihin jätejakeisiin kuulumattomat öljyiset jätteet. 

Öljyinen tartuntavaarallinen 
jäte

Öljyinen tartuntavaarallinen jäte koostuu suurelta osin kuolleista linnuista, jotka ero-
tetaan muusta mahdollisesta vaarallisesta jätteestä omiin astioihinsa. Tartuntavaaral-
liseen jätteeseen kuuluvat myös eläinten hoidossa ja tutkimuksissa käytetyt välineet, 
jotka hävitetään viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 

Öljyntorjuntakontti Merikontti, joka on varusteltu erilaisilla öljyntorjuntavälineillä, esim. puomeilla ja ke-
räimillä Näitä on pelastuslaitoksella erityisesti rantapuhdistusvälineillä varusteltuna. 
Lisäksi WWF:llä on öljynkeräyksen varustekontti, joka toimii vapaaehtoisten öljyntor-
jujien varusteiden valmiusvarastona ja kuljetusyksikkönä. Kontin koko on 20 jalkaa ja 
siinä on valaistus sekä lämmitys. Kontissa on varastoituna varusteita sadalle henki-
lölle. 

Öljypäiväkirja Merenkulun ympäristönsuojelulain (2009/1672) toisen luvun 6. pykälän nojalla öljy-
säiliöaluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 bruttorekisteritonnia, aluksen 
päällikön tai hänen valvontansa alaisena muun päällystöön kuuluvan on pidettävä öl-
jypäiväkirjaa. Lisäksi muissa aluksissa, joiden bruttovetoisuus on vähintään 400 brut-
torekisteritonnia, aluksen päällikön tai hänen valvontansa alaisena muun päällystöön 
kuuluvan on pidettävä koneistotiloja koskevaa öljypäiväkirjaa. Öljypäiväkirjasta tulee 
selvitä säiliöiden lastaus, purku, pesu ja jätteiden purkaminen tai polttaminen. Öljypäi-
väkirjaan merkitään tankkien sisällöissä tapahtuneet muutokset (siirrot toisiin tankkei-
hin, tyhjennykset ja täydennykset). 

Öljysuojarahasto (ÖSRA) Öljysuojarahasto (ÖSRA) on ympäristöministeriön alainen rahasto, josta korvataan 
maa- ja vesialueilla tapahtuvista öljyvahingoista ja niiden torjunnasta sekä ympäristön 
ennallistamisesta aiheutuvat kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä 
tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia. Lisäksi rahastosta voidaan myön-
tää korvauksia öljyn pilaaman maa-alueen puhdistamiskustannuksiin. Rahaston varat 
kerätään öljysuojamaksuilla, joita peritään öljyä maahantuovilta yhtiöiltä. 
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Öljy-vesiseos Öljy-vesiseoksia ovat nestemäiset, vettä sisältävät öljyjätteet. Öljy-vesiseoksia voi-
daan kerätä esim. koneellisesti skimmerillä tai alipainetekniikoilla. 

Öljyyntymätön sekajäte Öljyyntymätön sekajäte kuuluu normaalijätehuoltoon ja se on pidettävä erillään vahin-
kojätekierrosta.

Öljyyntyneisyysaste Likaantuneisuusaste, ilmoitetaan prosentteina pinta-alasta. Arvio tehdään silmämää-
räisesti. 

OPA 90 US Oil Pollution Act 1990, öljyn aiheuttamaa pilaantumista koskeva laki, jonka Yhdys-
vallat antoi vuonna 1989 sattuneen Exxon Valdezin onnettomuuden jälkeen.
Laissa määrätään alusten kaksoisrunkorakenteesta sekä yksirunkoisten öljysäiliö-
alusten käytöstä poistamisesta.

Operatiiviset kartat Operatiiviset kartat ovat SÖKÖ-hankkeessa kehitettyjä karttoja, joissa rantaviiva on 
jaettu yhden kilometrin lohkoihin ja lohkot edelleen 200 metrin kaistaleisiin. Lohkot on 
erotettu toisistaan sinisellä ja punaisella värillä ja kaisteleet on erotettu pisteellä. Kart-
taan on merkitty  myös logistiset pisteet.  Karttoja käytetään mm. maastotiedustelussa 
ja jätelogistiikassa. 

OPRC-yleissopimus OPRC-yleissopimus (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Res-
ponse and Co-operation) on kansainvälinen yleissopimusta öljyvahinkojen torjun-
tavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä., joka solmittiin 1990. Sopimus 
velvoittaa mm.  alueellisen yhteistyön kehittämiseen, tekniseen avunantoon sekä  tie-
donvaihtoon torjuntavalmiuden ja lainsäädännön kehittämiseksi. 

Orgaaninen aines Orgaanista ainesta ovat mm. puun palaset, kasvit ja öljyn hiilivety-yhdisteet. 

OSC On-scene co-ordinator, onnettomuuspaikan johtaja merellä.

OSWAT Öljyvahinkojätteiden käsittelyä alusonnettomuuden jälkeen Kymenlaakson alueen nä-
kökulmasta tutkinut Lappeenrannan teknillisen yliopiston hanke.

OTKES Onnettomuustutkintakeskus. Tutkii Suomessa tapahtuvat suuronnettomuudet sekä 
vakavat ilmailu-, vesiliikenne- ja raideliikenneonnettomuudet. OTKES kuuluu oikeus-
ministeriöön.

P&I Protection and Indemnity. Laivan omistajan vastuuvakuutus.

P1 Pelastusjohtaja

P2 Päivystävä päällikkö

P3 Päivystävä palomestari

PAH-yhdisteet Polysykliset aromaattiset hiilivedyt. Useat niistä ovat syöpää aiheuttavia yhdisteitä.

Parkki Öljysuojarahaston hakemusten hallinnointijärjestelmä.

Peilaus Aluksen tankissa olevan nesteen määrän mittaus. 

PeKe Pelastustoimen käyttämä johtamisjärjestelmä 

PEL-JOKE Pelastustoiminnan johtokeskus (PelJoke) on pelastustoiminnan alueelle perustettu ti-
lanteenaikainen johtamispaikka, jossa toimii organisaation ylin johtamistaso, eli yleis-
johto. Johtokeskus voi koostua joko yksittäisen viranomaisen henkilöstöstä tai useista 
viranomaisista, asiantuntijoista ja esikuntahenkilöstöstä.  

Perustamiskeskus Perustamiskeskus   on   vapaaehtoisjoukkojen   perustamisen   toteuttamiseksi   ja   
huoltamiseksi suunniteltu paikka. Öljyntorjuntaan saapuneiden henkilöiden henkilötie-
dot kirjataan ja terveydentila todetaan ilmoittautumispisteellä. Samalla kysytään mah-
dolliset erityistaidot ja myös omaisuus kirjataan vahingonkorvauksien varalta.
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Pesutekninen menetelmä Öljynkeräysmenetelmä. Erilaisia pesuteknisiä menetelmiä ovat huuhtelu, matalapai-
nepesu, korkeapainepesu ja höyrypuhallus.

Pientonnisto Pientonnistoon kuuluu rannikkoaluksia, sisävesialuksia sekä sisävesillä ja rannikolla 
liikennöimään tarkoitettuja sisävesi-merialuksia.

PIMA Pilaantunut maaperä.

POLREP POLREP-saasteilmoitusjärjestelmä, jota Itämeren valtiot käyttävät HELCOM-yhteis-
työssä Helsingin sopimuksen nojalla. Saasteilmilmoitusjärjestelmä on tarkoitettu käy-
tettäväksi torjuntaviranomaisten välisessä tietojen vaihdossa kun meren likaantumista 
on tapahtunut tai sellaisen uhka ilmenee. Järjestelmä on alunperin kehitetty telex-sa-
nomien käyttöön, mutta soveltuu myös muuhun sanomien välitykseen.  

POLSCALE Öljyvahingon vakavuusasteikko, joka on julkaistu Euroopan komission ohjeessa 
POLSCALE: Guide, Reference System and Scale for Quantifying and Assessing 
Coastal Pollution and Clean-up Operations in Oil-polluted Coastal Zones. 

Polttaminen Öljyn polttaminen. Torjuntamenetelmä, jota voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa 
Helsingin sopimuksessa (Sops 2/2000) sovitun mukaisesti.

PortNet Portnet (www.portnet.fi) on satamaliikenteen tietojärjestelmä, jota ylläpitää Liiken-
nevirasto. Portnet-järjestelmään syötetään kaikista Suomen satamiin kohdistuvista 
aluskäynneistä seuraavat tiedot: alusilmoitus, lasti-ilmoitus , vaarallisen lastin ilmoitus 
sekä alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta.

PPE Henkilökohtaiset suojavarusteet, Personal Protective Equipment. Lyhenne PPE tar-
koittaa myös painelu-puhalluselvytystä.

PRONTO Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto.  Järjestelmä pelastustoimen seuran-
taa ja kehittämistä sekä onnettomuuden selvittämistä varten.

Proomu Proomuja kuljetetaan vetämällä niitä hinausköyden varassa hinaajalla (tug) tai pus-
kemalla proomun perään kytketyllä puskijalla (pusher). Proomutyyppejä ovat avoin 
ruumaproomu, säiliöproomu ja kansiproomu. Lastinkäsittelytapa vaihtelee tavarasta, 
proomutyypistä ja lastinkäsittelypaikasta riippuen.

Propulsiojärjestelmä Laivojen kuljetuskoneisto (potkuri, vaihteisto, moottori ym.). Propulsiolla tarkoitetaan 
laivan kulkuvastuksen kumoamiseen ja kiihdytykseen tarvittavan työntövoiman ai-
kaansaamista laivasta käsin. Propulsiojärjestelmiä ovat mm. erilaiset ruoripotkurijär-
jestelmät ja vesisuihkupropulsio (jet).  

Puhdas alue Öljyyntymättä jäänyt tai öljyisestä jätteestä puhdistettu alue.

Puhdistautumispiste Keräystyömaalle perustettava erillinen puhdistautumispiste torjuntahenkilöstön puh-
distautumista ja huoltoa varten.  

Puheryhmä Puheryhmät ovat Virve-radiopuhelimien "kanavia". Jokaisella viranomaisella on omat 
puheryhmät sekä yhteisiä puheryhmiä eri viranomaisten kesken. 

Purkaussuunnitelma Purkaussuunnitelma sisältää purkauskohteet ja purkaukseen käytettävät menetel-
mät. 

Purkaustavat Purkaustapoja on kuusi, jotka on luokiteltu numeroin VI - XI. VI = kiinteä nosturi, jat-
kokuljetus rautateitse, VII = kiinteä nosturi, jatkokuljetus maanteitse, IIX = ajoneuvo-
nosturi tai kappaletavaranosturilla varustettu kuorma-auto, jatkokuljetus maanteitse, 
IX = ajoneuvonosturi tai kappaletavaranosturilla varustettu kuorma-auto, jatkokul-
jetus rautateitse, X = ramppi, jatkokuljetus rautateitse ja XI = ramppi, jatkokuljetus 
maanteitse. 
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Puskuriallas Väliaikainen ratkaisu vahinkojätteen varastoimiseksi. Voidaan toteuttaa esim. maa-
valleista ja suojaamalla syntynyt allas öljyä kestävällä muovikalvolla (esim. HDPE/
PVC). Allas tulee peittää sadevesien pääsyn estämiseksi. Käytetään vain, mikäli muita 
varastointimuotoja ei voida hyödyntää.

PV Puolustusvoimat. 

Raakaöljy Raakaöljy koostuu pääasiassa hiilestä ja vedystä. Lisäksi siinä on parafiinejä, naftii-
neja, bentseeniä ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. Raakaöljy 
sisältää myös alkuaineita, mm. rikkiä, typpeä, happea ja metalleja.

Raakaöljypesu (COW) Raakaöljyaluksilla käytettävä lastitankkien pesumenetelmä kiinteästi asennetulla lait-
teella, jossa aluksen lastia käytetään pesuliuoksena irrottamaan öljyjäänteet tankin 
pinnoilta. (COW; Crude Oil Washing). 

Rahtaussopimus Yleensä vakiokaavakkeelle tehty sopimus aluksen kokonais- tai osittaisrahtaukses-
ta. Sopimus sisältää tiedot rahtausmuodosta (aika- tai matkarahtaus) sekä miehistön 
osallisuudesta. 

Rannansuojamatto Öljyn rantahiekkaan imeytymisen estämiseksi käytetään suojamattoa (imeytysmat-
toa), joka sijoitetaan esimerkiksi käytettäville poluille tai rannalle hiekan päälle. 

Rannikkopuomi Rannikko- tai rajoituspuomi. Rannikon läheisyydessä öljyn leviämisen estämiseksi ja 
rannikon suojaamiseksi käytettävä puomi, jonka korkeus on 750-900 mm. 

Rantatyypit Kysymystyyppi tiedustelulomakkeessa. Rantatyyppejä ovat kallio- ja kivikkoranta 
sekä louhikko, hiekkaranta, ruovikko, kaislikko, karkea sora, siltti, savi ja mutaranta, 
vesijättömaat ja kosteikkoalueet.

Rapakallioranta Rikkonaisesta rapautuvasta kalliosta muodostunut kallio- ranta, jossa rantatasanne 
on moreenia. 

Raskas polttoöljy Raskas polttoöljy on tislausjäännösöljyä. Se sisältää mm. rikkiä. Raskas polttoöljy 
on veteen liukenematonta. Se ei myöskään kulkeudu maaperässä vaan muodostaa 
pysyvän sidoksen maaperän kanssa. Vedessä raskas polttoöljy vajoaa pohjamudan 
sekaan ja sedimentoituu sinne.

Response Commander, RC Torjuntatöiden johtaja

Riskinarviointi Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajalla on velvollisuus selvittää, tunnis-
taa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle työstä aiheutuvat haitat 
ja vaarat. Tätä toimintaa kutsutaan riskinarvioinniksi. Riskinarviointia voi myös olla 
pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen ja puhdistamatta jättämisen aiheuttaman 
riskin arviointi silloin, kun alueen puhdistaminen kohtuullisin kustannuksin tai muuten 
ei ole tarkoituksenmukaista.

Rock cleaner Raivaussahan tai trimmerin tapaan käytettävä skimmeri, jolla puhdistetaan esimerkik-
si rantakiviä. Painaa noin 6,5 kg.  

Ro-ro Ro-ro -järjestelmässä (roll on – roll off) lasti siirretään alukseen ja aluksesta pyöri-
en päälle. Tavara kootaan käsittely-yksiköiksi lauttavaunuille, suurlavoille, kontteihin 
tai trailereihin. Lauttavaunut ovat matalia lastausalustoja, joiden toisessa päässä on 
yleensä pyörät. Tavarat lastataan ja tuetaan satamavarastossa lauttavaunuille, jotka 
siirretään alukseen tavallisesti vetomestarin avulla ja kiinnitetään paikoilleen merimat-
kan ajaksi. Suurlavat ja kontit siirretään alukseen lauttavaunujen päällä tai pinotaan 
ruumaan isoilla vastapainotrukeilla. Lasti siirretään laivaan tavallisimmin peräportista, 
myös sivu- tai keulaporttia voidaan käyttää. 
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Ro-ro -alus Roll on - roll off eli laiva, joka lastataan ja puretaan ajamalla lasti ajoneuvolla laivaan 
ja maihin kuljetusramppien kautta. 

ROV Remotely operated underwater vehicle, kauko-ohjattava robotti tai sukellusvene.

Ryhmä (keräysryhmä) Vapaaehtoisten ölyntorjuntajoukkojen ryhmä, johon kuuluu ryhmänjohtaja ja enintään 
5 öljynkerääjää. Kerääjien määrä riippuu rannan likaantuneisuusasteesta.

Ryhmänjohtaja 
(keräysryhmän)

Vapaaehtoisten ölyntorjuntajoukkojen termi. Jokaisella keräysryhmällä on ryhmänjoh-
taja, joka ohjaa ryhmänsä toimintaa, opastaa varusteiden käytössä ja työturvallisuu-
dessa sekä toimii yhteyshenkilönä joukkueenjohtajaan.

Saastuneisuusaste Saastuneisuusaste, sama kuin likaantuneisuus- tai öljyyntyneisyysaste, ilmoitetaan 
prosentteina pinta-alasta. Arvio tehdään silmämääräisesti. 

Safety Plan Aluksen turvallisuussuunnitelma. Safety Plan on saatavilla mm. punaisesta tuubista 
aluksen pääkannella sisääntulon kohdalla. Sisältää aluksen rakennepiiroksen.

Saimaan syväväylästö Saimaan syväväylä on syväydeltään 4,2 m ja alituskorkeudeltaan 24 m. Väylä on yh-
teydessä Saimaan kanavaan, joten siellä kulkee säännöllisesti kansainvälisessä lii-
kenteessä olevia rahtialuksia. Syväväylä yhdistää Lappeenrannan, Imatran, Ristiinan, 
Savonlinnan, Puhoksen, Varkauden, Joensuun, Kuopion ja Siilinjärven satamat kana-
van kautta Suomenlahteen. 

Saimax Suurin alustyyppi, joka mahtuu Saimaan kanavaan (pituus 82 m, leveys 12 m, syväys 
4,2 m). 

Säistyminen Joutuessaan mereen öljy alkaa säistyä, jolloin sen olomuoto muuttuu. Säistymispro-
sesseja ovat leviäminen, haihtuminen, dispersio, emulgoituminen, hapettuminen, liu-
keneminen ja sedimentoituminen. 

Salvage Aluksen ja omaisuuden pelastamiseen tähtäävä toiminta, jonka yleensä hoitavat yk-
sityiset yritykset.

Site Safety plan Keräystyömaan turvallisuussuunnitelma.

SDR Special Drawing Right ts. erityisnosto-oikeus. Kansainvälisen Valuuttarahaston luoma 
maksu- ja varantoväline, jonka arvo määritellään valuuttakorin perusteella. Esimerkik-
si vahingonkorvaussummat ilmoitetaan SDR-yksikköinä. Yksi SDR on noin 1,18 euroa 
(3/2018).

SeaTrackWeb Ruotsin ilmatieteen laitoksen SMHI:n kehittämä www-sovellus öljyn leviämisen las-
kentaan merialueilla. Käyttää laskentaan reaaliaikaista säätietoa. Kulkeutumisennus-
teet tilattavissa BORIS 2.0 -järjestelmän kautta tai Suomen ympäristökeskuksen päi-
vystäjältä. 

Skimmeri Öljyn kerämiseen vedestä tarkoitettu laite. 

SLPS Suomen Lentopelastusseura ry

SM Sisäministeriö 

SMPS Suomen Meripelastusseura ry

SOG Speed over ground, nopeus pohjan suhteen. 

SÖKÖ Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin öljyntorjunnasta vastaa-
ville viranomaisille. Luotu pilottina Kymenlaakson pelastuslaitokselle vuonna 2007.  
Suomenlahden SÖKÖ II-toimintamalli valmistui 2011. Täydennetty myöhemmin myös 
talvitorjuntaohjeistuksella (TalviSÖKÖ). Kehitystyön koordinoijana Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu, aiemmalta nimeltään Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. 



SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle   2928

SÖKÖ-materiaali Materiaali koostuu torjuntamanuaalista, siihen liittyvistä toimintaohjekorteista, kartois-
ta, tiedustelulomakkeista sekä paikkatietoaineistosta. 

SOLAS-sopimus SOLAS-sopimuksella tarkoitetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 
tehtyä kansainvälistä yleissopimusta, International Convention for the Safety of Life at 
Sea (SopS 11/1981). 

Solmu (kn) Nopeuden yksikkö, 1,852 km/h, knot.

SOPEP Öljysäiliöaluksen valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta (Shipboard Oil Pollution 
Emergency Plan).

SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 

SpillMOD Venäjällä kehitetty US Coast Guardin ja Transas Marinen simulaatiolaskentaan pe-
rustuva hydrodynaaminen öljyn leviämisen mallinnusjärjestelmä. Käyttää laskentaan 
sääolosuhteiden historiadataa. Toimii merialueilla. 

Spontaani vapaaehtoinen Spontaanilla vapaaehtoisella tarkoitetaan etukäteen kouluttamatonta ja järjestön häly-
tysryhmään kuulumatonta vapaaehtoista. 

SPR Suomen Punainen Risti 

Stabilointi (kiinteytys) Öljyllä pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä. Pilaantuneeseen maa-ainekseen 
sekoitetaan epäorgaanisia tai orgaanisia sideaineita, jolloin massa kovettuu ja haitta-
aineiden liikkuvuus ja liukoisuus vähenevät.

Standardirahtikirja Kuljetuksia varten tehtävä asiakirja, josta selviää rahtikirjatiedot. Sitä käytetään sekä 
rautatie- että maantieliikenteessä.

STOPIA Small Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement. Sopimus, jonka nojalla brut-
tovetoisuudeltaan alle 29 458 tonnin alusten omistajien vastuusummaa korotetaan.

Suoja-alue Suoja-alueella tarkoitetaan välittömän vaaran aluetta ympäröivää aluetta, joka eriste-
tään. 

Suojaustoimenpiteet 
varastoinnissa

Suojaustoimenpiteillä estetään ympäristön pilaantuminen välivarastoinnin aikana. 
Suojaustoimet mitoitetaan sen mukaan, kuinka pitkäkestoista välivarastointi on. Toi-
menpiteet kohdistetaan pohjarakenteeseen ja vesien keräilyyn. 

Suojavarustus Henkilökohtaiseen suojavarustukseen kuuluvat kertakäyttöhaalarit, lämpöhaalarit, 
sadevaatteet, saappaat, kämmenistä karhennetut öljynkestävät kumihansikkaat, suo-
jalasit, hengitysmaski, kaasusuodattimella varustettu puolinaamari, pelastusliivit ja 
kevytkypärä.  

Supplementary-rahasto IOPC Funds koostuu kolmesta eri rahastosta: 1971 Fund, 1992 Fund ja Supplementa-
ry Fund. Suomi on jäsenenä Supplementary-rahastossa, joka perustettiin 2005.

SYKE Suomen ympäristökeskus.

Syöpävaarallisuus Syöpävaarallisuus tarkoittaa aineen, esimerkiksi kemikaalin, todennäköisyyttä aihe-
uttaa syöpää. Syöpävaarallisuus on luokiteltu viiteen luokkaan: 1. = ihmiselle syöpää 
aiheuttava, 2a. = todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava, 2b. = mahdollisesti 
syöpää aiheuttava, 3. = syöpävaarallisuus ei luokiteltavissa ja 4. = ei todennäköisesti 
ihmiselle syöpää aiheuttava. 

Syttymisalue (flammable ran-
ge) Tarkoittaa niitä kaasun 
pitoisuuksia ilmassa, joissa 
muodostuu syttyviä seoksia.

Syttymisalue on pitoisuusalue, jonka rajoissa kaasun ja ilman seos voi syttyä. Pitoi-
suusalueen rajat ovat alempi syttymisraja ja ylempi syttymisraja. 
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Syttymisrajat Syttymisrajat ovat pitoisuuksia, joiden rajoissa kaasun/höyryn ja ilman tai pölyn ja il-
man seos voi syttyä. Alempi syttymisraja ilmaisee pienimmän pitoisuuden, jolla seos 
voi vielä syttyä. Ylempi syttymisraja on vastaavasti suurin pitoisuus. Ylemmän ja alem-
man syttymisrajan pitoisuusväli on aineen syttymisalue. 

Talousvyöhyke ja aluevedet Suomen aluevesistä on säädetty lailla Suomen aluevesien rajoista (463/1956) ja sen 
nojalla annetussa asetuksessa Suomen aluevesien rajoista annetun lain soveltami-
sesta (993/1995) määritellään aluevesien rajat tarkasti. Suomen talousvyöhykkeestä 
säädetään lailla Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004) ja sen nojalla annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa Suomen talousvyöhykkeestä (1073/2004) määritellään 
talousvyöhykkeen rajat tarkasti. 

Tank Plan Aluksen tankkipiirustus, löytyy yleensä Öljypäiväkirjan etuosasta. 

TEM Työ- ja elinkeinoministeriö 

Termiset jätteenkäsittely-
menetelmät

Termiset menetelmät eli lämpökäsittelymenetelmät ovat tehokkaita erilaisia orgaanisia 
haitta-aineita, kuten öljyä, sisältävien jätteiden käsittelyyn.

Termodesorptio Terminen jätteenkäsittelymenetelmä, jossa haitta-aineet poistetaan haihduttamalla 
riittävän korkeassa lämpötilassa.

Terveystarkastus Terveystarkastusten tarkoituksena on saada selville sellaiset tekijät, jotka vaikuttavat 
työntekijän terveyteen, turvallisuuteen ja työkykyyn. Tarkastusten sisältöön vaikutta-
vat mm. työn vaatimukset, altisteet ja työntekijän yksilölliset ominaisuudet. 

Terveystarkastuspiste Terveystarkastuspiste on ilmoittautumispisteellä. Siellä tehdään terveyskyselyt ja kar-
toitetaan kerääjien terveydentila ennen työskentelyn aloitusta. 

TETRA-teknologia Terrestrial Trunked Radio. Digitaalinen, viranomaiskäyttöön suunniteltu radioverkkos-
tandardi. 

Tiedustelija Tiedustelija on tiedustelujoukkueen jäsen. Maastotiedustelu pyydetään virka-apuna 
puolustusvoimilta, jolloin tiedustelija on tehtävään koulutettu varusmies tai maakunta-
joukon jäsen. 

Tiedustelujoukkue Tiedustelujoukkue tuottaa tilannetietoa rannikon öljyyntyneisyydestä torjunnan johdol-
le. Ks. Maastotiedustelu.

TIKE Tilannekeskus eli paikka tai organisaatio, jossa kerätään ja muokataan tietoa johtamis-
ta ja päätöksentekoa varten. Tilannekeskus voi toimia johtokeskuksen osana. 

Toimintaohjekortit Toimintaohjekortit ovat tarkistus- ja muistilistoja tai tiivistelmiä öljyntorjuntatoiminnan 
perusajatuksesta. 

TOJE Toiminta-alueen johtoelin 

TOPIA Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement. Sopimus, jonka nojalla laivanomista-
jat maksavat korvausten kokonaiskustannuksista 50 prosenttia Supplementary rahas-
ton maksamiin korvauksiin nähden. 

Torjunta-aluksen päällikkö Torjunta-aluksen päällikkö vastaa aluksensa ja mahdollisten apualusten toiminnasta.

Torjuntatöiden johtaja Torjuntatöitä johtaa sen pelastustoimen alueen pelastusviranomainen, jossa vahinko 
tai vaaratilanne on saanut alkunsa, jollei öljyvahinkojen torjuntalain 21 §:n 2 momentis-
ta muuta johdu taikka toisin sovita. Siihen saakka kunnes pelastusviranomainen ottaa 
toiminnan johtaakseen, torjuntatöitä voi johtaa muu pelastuslain 44 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu pelastuviranomainen.  

Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto. 
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Trimmi Aluksen keula- ja peräsyväyksien erotus.

TUJE Tukitoimintojen johtoelin

TUVE Valtion omistuksessa oleva turvallisuusverkko 

Työinfo Öljyntorjuntaorganisaation toimijoille annettava info, joka sisältää perustietoja vahin-
gosta ja organisaatiosta, toiminnasta ja tavoitteista sekä toimintaohjeita. 

Työmaavalvoja 
öljyntorjunnassa

Työmaavalvojan tehtävänä on pitää huolta logististen pisteiden vähimmäisvaatimus-
ten toteuttamisesta pisteitä perustettaessa. Torjuntatöiden aikana valvojan tehtävänä 
on pitää huolta jätteen lajittelun toimivuudesta, astioiden sekä pitää kirjaa jätemääräs-
tä. Lisäksi valvoja koordinoi jätteen kuljetuksia alueelta 
välivarastointiin tai loppukäsittelyyn. 

Työpaikkaselvitys Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta. Sen avulla muodostetaan 
käsitys työpaikasta, sen vaaratekijöistä, riskeistä ja henkilöstön kuormittumisesta, teh-
dään johtopäätöksiä keskeisistä terveysvaaroista ja annetaan työympäristöön kohdis-
tuvat korjausehdotukset sekä tehdään terveystarkastussuunnitelma. 

Työterveyshoitaja Työterveyshoitaja mm. osallistuu työpaikkaselvitysten ja riskinarvioinnin tekoon, tekee 
terveystarkastuksia sekä neuvoo ja opastaa terveyteen ja terveysvaaroihin liittyvissä 
asioissa. 

Tyvi Tietovirrat Yritysten ja Viranomaisten välillä. Tyvi -järjestelmän välityksellä yritykset 
voivat tehdä lakisääteiset ilmoituksensa  sähköisesti viranomaisille ja viranomaisteh-
täviä hoitaville tahoille. 

Ullage Ulitsi eli tankissa olevan nesteen päällä olevan tyhjän tilan korkeus.

UM Ulkoministeriö 

UNCLOS The United Nations Convention on the Law of the Seas, YK:n merioikeusyleissopimus.

Vaarallinen jäte Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaa-
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

VAHTI Ympäristöhallinnon VAHTI-lupatietojärjestelmä sisältää tiedot kaikista jätteiden ja pi-
laantuneiden maiden käsittelijöistä ja niiden käytössä olevista jätteen käsittelymene-
telmistä.

VAK Vaarallisen aineen kuljetus 

Välittömän vaaran alue Välittömän vaaran alueella kemikaalionnettomuudessa tarkoitetaan aluetta tai tilaa, 
johon on levinnyt terveydelle tai  ympäristölle vaarallista tai syttymisvaarallista ainetta 
tai jossa ilman happipitoisuus on alentunut sekä aluetta tai tilaa, jonka epäillään ole-
van vaarallinen tai joka voi muuttua vaaralliseksi. Välittömän vaaran alueella käyte-
tään pelastustoiminnan johtajan määräämää suojaustasoa.

Välivarastointipiste Välivarastoja perustetaan silloin, kun jo olemassa olevat varastot ja jätteenkäsittely-
laitokset eivät riitä tai ovat niin kaukana, että on tarkoituksenmukaista kerätä jätteitä 
kerralla suurempina erinä kuljettaviksi. Välivarastot tulevat olemaan käytössä muuta-
mia kuukausia, korkeintaan vuoden. Välivarastointiin soveltuvat alueet on kartoitettu 
kuljetuspisteiden tavoin.

Vapaaehtoiset öljyntorjunta-
joukot

WWF:n perustamat vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot toimivat viranomaisten kutsusta 
apuna öljyvahingon jälkitorjunnassa sekä esimerkiksi öljyyntyneiden eläinten hoidos-
sa. WWF järjestää öljyntorjuntajoukoilleen jatkuvaa koulutusta. Vapaaehtoiset öljyn-
torjuntajoukot kuuluvat Vapepaan.
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Vapaaehtoistyöntekijä Henkilö, joka sopimuksesta ja ilman vastiketta tekee työtä työnantajalle. Vapaaehtoi-
selle  tai  hänen  osoittamalleen  yhteisölle  voidaan  sovittaessa  maksaa  korvausta  
tai  kulukorvauksia.  Vapaaehtoinen  voi  kuulua  johonkin  yleishyödylliseen  yhteisöön  
tai  olla  kuulumatta.  Lisäksi  asiakirjassa  vapaaehtoisella   henkilöllä   viitataan   vain   
öljyvahinkojen   torjuntalain   (1673/2009,   36  §)  mukaiseen  vapaaehtoiseen,  jonka  
torjuntaviranomainen  on  hyväksynyt  öljyntorjuntaorganisaatioon.

Vapepa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Vesijättöranta Tasainen alava ruohikkoalue, joka ajoittain peittyy veteen. 

Viestintäpäällikkö Koordinoi kaikkea viestintää torjuntatöiden johtajan valtuuttamana. Pitää yhteyttä tor-
juntatöihin osallistuviin, laatii operaatiokohtaisen viestintäsuunnitelman ja työinfon. 
Seuraa yleisesti öljyntorjuntaorganisaation viestintää, analysoi ja kehittää. Vastaa 
onnettomuuden tiedottamisen valmistelusta yhteistyössä muiden tiedottajien kanssa 
pelastustoiminnan johtajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Virve Viranomaisradioverkossa toimiva päätelaite, radiopuhelin. Myös koko maan kattava 
viranomaisradioverkko, joka perustuu TETRA-teknologiaan.

Viskositeetti Suure, joka kuvaa nesteen tai kaasun kykyä vastustaa virtaamista.

VNtike Valtioneuvoston tilannekeskus

VRM Variable Range Marker, säädettävä etäisyysrengas tutkassa. 

VTMIS VTMIS koostuu kansallisista VTS-järjestelmistä. Suomen, Viron ja Venäjän yhteinen 
hanke merilikenteen seuranta- ja informaatiojärjestelmistä.

VTS Vessel Trafic Service, alusliikennepalvelu, jonka tarkoituksena on parantaa merenku-
lun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäis-
tä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. Saimaan alueella 
toimii SaimaaVTS.  

WGS-84 WGS84 on Yhdysvaltain armeijan karttalaitoksen käyttöön ottama globaali koordi-
naattijärjestelmä, jota käytetään GPS-paikannuksessa, World Geodetic System Ellip-
soid 1984.  Sinisten merikarttojen koordinaattijärjestelmä EUREF-FIN perustuu kan-
sainvälisen merenkulun standardin mukaiseen WGS84-kordinaattijärjestelmään, jota 
käytetään myös GPS-satelliittijärjestelmässä. 

WWF Maailman luonnonsäätiö (World Wide Fund for Nature).

YJT Yleinen järjestys ja turvallisuus.

YM Ympäristöministeriö 

Ympäristölupa Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tarvitaan ympäristösuoje-
lulain mukainen lupa. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuu-
desta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi.
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2.2 Oil Spill Response Terminology

ahtojää hummock

aiemmat vahinkotapaukset past incidents

aitapuomi fence boom

alusöljyvahinko marine oil spill, shipborne oil spill, ship-sourced oil pollution

aluspäästö, alusperäinen päästö ship-sourced pollution

alusten polttoaine bunker, bunker fuel

arvioitu palautumisaika vahingon 
vaikutuksista

estimated recovery time

biokertyvyys bioaccumulation

dispersantit, öljyn hajotuskemikaalit dispersants

dispersanttien käyttö dispersant application, application of chemical dispersant

ennallistaminen remediation, restoration

ensitoimenpiteet first response

erottelu, esim. öljyn ja veden separation

haastavat väyläosuudet high-risk fairway section

haihtuminen evaporation

hajanaisia öljylauttoja ja läikkiä scattered slicks and patches

hajoaminen biodegradation

hälytys- ja ilmoitusharjoitus notification exercise

harjaskimmeri brush skimmer

herkät elinympäristöt sensitive habitats

herkkien alueiden kartastot sensitivity maps

hinattava, joustava keräyssäiliö towable, flexible tanks

huono, ankara sää inclement weather

huuhtelu flooding, flushing

ilmatiedustelu aerial survaillance

imeytysarkki tai liina sorbent sheet

imeytyspuomi sorbent boom

ilmallatäytettävä puomi inflatable boom

itsestään ilmalla täyttyvä puomi, 
esim. expandipuomi

self-inflatable boom

jäälauttoja rafted ice 

jään ohjauspuomi ice diverting booms 

jäännösöljy, esim. polttamisesta 
jäävä.

oil residue

Suomi-englanti
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jähmepiste, jähmettymispiste pour point

jatkuva vuoto continuous discharge

jätteen käsittely, hävittäminen disposal

jätteen keräys- ja koontipaikka 
työmaalla

primary storage

jätteiden lajittelu waste separation, separation of waste, sorting

johtamisjärjestelmä incident command system

joustavasta materiaalista tehdyt ke-
räyssäiliöt

flexible portable tanks

kallioranta bedrock shoreline

kalustoharjoitus equipment deployment exercise

kaluston huolto equipment maintenance

karttaharjoitus tabletop exercise

katselmus post-cleanup inspection

kaukokartoitus remote sensing

kelluva öljy floating oil

kerätty öljyjäte collected oily waste

keräystehon maksimointi maximization of encounter rate

keräystyömaa worksite

keräystyömaan 
turvalllisuussuunnitelma

site safety plan

keskiraskas polttoöljy intermediate fuel oil IFO

kiekkoskimmeri disc skimmer

kiintojää fast ice 

korkeapainepesu high-pressure washing

korvaukset compensation

korvausvaatimus claim

köysikeräin rope mop

kriittinen nopeus critical velocity

kuljetuspiste transfer point, transportation point

kulkeutumisura, kulkurata trajectory

laittomat, tahalliset päästöt illegal discharges

läpäisemätön, esim. ranta-
materiaalista

impermeable

läpäisevä,  suodattava maaperä permeable soil

leviämismallinnus, kulkeutumismallit oil spill modelling, oil drif models

likaaja maksaa -periaate polluter-pay principle

lisävuotojen estäminen prevention of further spillages

liueta dissolve

lohkareikkoranta boulder beach
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lohko shoreline segment

loppukäsittelymenetelmät waste disposal methods, waste treatment methods

loska, sohjo, hyhmä slush

maansiirto, kaivaminen excavation

maaöljyvahinko oil spill on land

maaöljyvahinko, öljyvuoto maalta 
veteen

land-based spill

maastokartta terrain map

mekaaninen keräys mechanical recovery

merellinen ympäristövahinkojen 
torjunta

marine pollution prevention and response

merikartta nautical chart

merionnettomuus, alusonnettomuus 
(karilleajo, yhteentörmäys)

ship accident (grounding, collision)

Metsähallitus State Forest Enterprise

muodostelma configuration

myrkyllisyys toxity

numeroidut ja nimetyt rantalohkot pre-numbered segments with alphanumeric code

ohjaaminen puomilla diversion

ohjailupuomi diverting boom

öljyinen jäte oily debris, oily waste

öljykalvo oil film

öljyn  dispergoituminen pisaroiksi 
veteen

dispersion

öljyn havaitseminen detection of oil slick or spill

öljyn käyttäytyminen behaviour of oil

öljyn käyttäytymisen mallinnus simulation models for oil spill behaviour

öljyn kerääminen oil recovery

öljyn kerääminen vedestä at-sea oil recovery, on-water oil recovery

öljyn keräys manuaalisesti manual removal of oil

öljyn kulkeutuminen drifting of oil, oil migration

öljyn ominaisuudet oil properties, properties of oil

öljyn poltto vahinkopaikalla in-situ burning

öljyn ympäristövaikutukset environmental effects of oil, impacts

öljynäytteenotto sampling

öljyntorjunnan logistiikka spill response logistic support

öljyntorjunnan yhteistyötoimijat oil spill cooperatives

öljyntorjunta oil spill response

öljyntorjunta (rantaan ulottuvassa) 
kiintojäässä

oil spill response in (shore)fast ice
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öljyntorjunta jääolosuhteissa oil spill response in ice conditions / in ice-infested waters

öljyntorjuntakyky oil spill response capability 

öljyntorjuntamanuaali oil spill response manual

öljyntorjuntavalmius oil spill response preparedness

öljyntorjuntaviranomaiset oil spill response authorities

öljyvahinko oil spill, oil spill incident

öljyvuoto jääolosuhteissa oil spill in ice-infested waters

öljyvuoto (rantaan ulottuvassa) 
kiintojäässä

oil spill in shorefast ice

öljyyntyneisyysaste degree of contamination

ominaispaino specific gravity

Operatiiviset kartat Operational Maps

organisaatiokaavio organisation chart

organisaatiorakenne organisation structure

päästölähteen tunnistaminen source identification

paikalla tehtävä in-situ

paravaani boom vane, paravane

pato dam

pelastuslaitos Fire and Rescue Service

pelastustoimi Regional Rescue Service

pelastustoimialue Rescue Service Region

pintajännitys surface tension

pohjavesi groundwater

poistotehokkuus removal efficiency

proomu barge

puhdistaminen clean up

puhdistamiskustannukset cleanup costs

puhdistautuminen, puhdistus 
torjunnan jälkeen

decontamination 

puhdistautumispiste decontamination station

puhdistusmenetelmät cleanup methods, cleanup techniques

pulputuspuomi bubble barrier

puomi boom

puomiliitin end connector, connector, coupling

puomimateriaali, kangas boom fabric

puomimuodostelma boom configuration

puomin helma skirt

puomin kelluke flotation members, floats

puomin magneettiliitin magnetic connector, magnetic hull connector

puomin syväys draught
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puomin vedon vastaanottaja tension member

puomin vetopää towing bridle, tow bridle

puomitus, puomittaminen booming, boom deployment

pyyhkäisy sweep

raakaöljy crude oil

rajoittaminen, rajaaminen, 
leviämisen estäminen puomilla

containment, containment on water

rajoituspuomi containment boom

rakennetut rannat, kiinteät rakenteet man-made solid structures

rannan arviointi puhdistustarpeen 
määrittämiseksi

shoreline assessment

rannan likaantuminen, rannan 
öljyyntyminen

shoreline oil contamination

rannan puhdistaminen ja 
kunnostaminen

shoreline cleanup and restoration

rannan puhdistusjärjestyksen ja 
-menetelmän arviointiprosessi

Shoreline Cleanup Assessment Technique, SCAT

rannansuojapuomi shoreline seal boom

rannansuojaustoimenpiteet shoreline protection measures

rannikon torjuntaoperaatio coastal response operation

rannoilla oleva öljy oil on shorelines

rantakeräyksessä muodostuva 
öljyinen jäte

shoreline clean-up waste material

rantalohkojako shoreline segmentation

rantapuhdistus onshore cleanup

rantatiedustelu SCAT survey, shoreline assessment survey

rantatorjunta shoreline response, onshore response

rantatyypit shoreline types

rantautunut öljy stranded oil

rantaviiva shoreline

raskasöljy, raskas polttoöljy heavy oil, heavy fuel oil HFO

rumpuskimmeri drum skimmer

ruoppaaja, ruopata dredge 

sääolosuhteet vahinkopaikalla weather conditions at spill site

Saimaan syväväylä Saimaa deep water route

Saimaan vesistö Saimaa waterbody

Saimaan vesiväylät Saimaa watercourse

säistyminen weathering

säistynyt öljy weathered oil

skimmeri skimmer
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sosio-ekonomiset vaikutukset socio-economic impacts

sulkeminen puomilla exclusion

suojaaminen puomilla protection

suojaisat vedet sheltered waters

Suojattavat kohteet -kartasto Prioritisation Maps

suojausprioriteetit protection priorities

suuntaaminen, suuntaus puomilla deflection

suuri öljyvahinko large-scale oil spill incident, major oil spill

suurin tai raskain öljyyntyminen, 
öljyn kertymäalueet

heaviest concentration

tartuntaan perustuva öljykeräin oleophilic skimmers

tiedustelu reconnaissance survey, shoreline survey

tiedustelulomake Shoreline Assessment Form

tiheys density

tilannejohtoharjoitus incident management exercise

tilannepaikan johtaja (merellä) on-scene commander

toimintakyky performance

toimintavalmius ja -kyvykkyys operational capability; operation readiness; response readiness; standby 
readiness

torjuntamenetelmävaihtoehdot response options

torjuntaorganisaatio response organisation

torjuntastrategia (esim. yleiset, 
kansalliset suuntaviivat)

response strategy

torjuntataktiikka (esim. tilanne/olo-
suhdesidonnaiset menetelmävalin-
nat)

response tactics

torjuntatoimenpiteet response action, response measures

turvaetäisyyden arviointi safe distance calculation

turvallisuusnäkökohdat safety considerations

tuulen muodostamat öljyhännät, 
öljylautan pitkät vanat

windrows

työmaakohtainen suunnitelma site-specific plan

uhanalaiset lajit endangered species

vahinkopaikan ennallistaminen site restoration

vahinkopaikka, sijainti spill site, incident location, position

välivarastointi vahinkopaikalla on-site temporary storage

välivarastointi, yleensä hyvin lyhyt-
aikaista kuten aluksissa, keräyssäili-
öissä. Vrt. intermediate storage, joka 
välivarastointia siihen perustetuissa 
pisteissä

temporary storage
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välivarastointi, yleensä mantereella 
siihen perustetuissa pisteissä

intermediate storage

vallitsevat olosuhteet prevailing conditions

valmiussuunnitelma oil spill contingency plan

valmiussuunnittelu oil spill contingency planning

valtion öljyntorjuntaorganisaatiot government response organisations

vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot voluntary response troops

varalaita, esim. puomin veden 
yläpuolinen osa

freeboard

vaurioiden arviointi damage assessment

vedenpinnanalainen öljy subsurface oil

verhopuomi curtain boom

viskositeetti viscosity

vuotomäärä spill volume

ympäripuomitus encirclement

ympäristön olosuhteet ambient conditions

ympäristövahinkojen arviointi post-incident environmental impact survey
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hummock ahtojää

past incidents aiemmat vahinkotapaukset

fence boom aitapuomi

marine oil spill, shipborne oil spill, ship-sourced oil pollution alusöljyvahinko

ship-sourced pollution aluspäästö, alusperäinen päästö

bunker, bunker fuel alusten polttoaine

estimated recovery time arvioitu palautumisaika vahingon vaiku-
tuksista

bioaccumulation biokertyvyys

dispersants dispersantit, öljyn hajotuskemikaalit

dispersant application, application of chemical dispersant dispersanttien käyttö

remediation, restoration ennallistaminen

first response ensitoimenpiteet

separation erottelu, esim. öljyn ja veden

high-risk fairway section haastavat väyläosuudet

evaporation haihtuminen

scattered slicks and patches hajanaisia öljylauttoja ja läikkiä

biodegradation hajoaminen

notification exercise hälytys- ja ilmoitusharjoitus

brush skimmer harjaskimmeri

sensitive habitats herkät elinympäristöt

sensitivity maps herkkien alueiden kartastot

towable, flexible tanks hinattava, joustava keräyssäiliö

inclement weather huono, ankara sää

flooding, flushing huuhtelu

aerial survaillance ilmatiedustelu

sorbent sheet imeytysarkki tai liina

sorbent boom imeytyspuomi

inflatable boom ilmallatäytettävä puomi

self-inflatable boom itsestään ilmalla täyttyvä puomi, esim. 
expandipuomi

rafted ice jäälauttoja

ice diverting booms jään ohjauspuomi

oil residue jäännösöljy, esim. polttamisesta jäävä.

pour point jähmepiste, jähmettymispiste

continuous discharge jatkuva vuoto

disposal jätteen käsittely, hävittäminen

Englanti-suomi
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primary storage jätteen keräys- ja koontipaikka työmaalla

waste separation, separation of waste, sorting jätteiden lajittelu

incident command system johtamisjärjestelmä

flexible portable tanks joustavasta materiaalista tehdyt keräys-
säiliöt

bedrock shoreline kallioranta

equipment deployment exercise kalustoharjoitus

equipment maintenance kaluston huolto

tabletop exercise karttaharjoitus

post-cleanup inspection katselmus

remote sensing kaukokartoitus

floating oil kelluva öljy

collected oily waste kerätty öljyjäte

maximization of encounter rate keräystehon maksimointi

worksite keräystyömaa

site safety plan keräystyömaan turvalllisuussuunnitelma

intermediate fuel oil IFO keskiraskas polttoöljy

disc skimmer kiekkoskimmeri

fast ice kiintojää 

high-pressure washing korkeapainepesu

compensations korvaukset

claim korvausvaatimus

rope mop köysikeräin

critical velocity kriittinen nopeus

transfer point, transportation point kuljetuspiste

trajectory kulkeutumisura, kulkurata

illegal discharges laittomat, tahalliset päästöt

impermeable läpäisemätön, esim. rantamateriaalista

permeable soil läpäisevä,  suodattava maaperä

oil spill modelling, oil drif models leviämismallinnus, kulkeutumismallit

polluter-pay principle likaaja maksaa -periaate

prevention of further spillages lisävuotojen estäminen

dissolve liueta

boulder beach lohkareikkoranta

shoreline segment lohko

waste disposal methods, waste treatment methods loppukäsittelymenetelmät

slush loska, sohjo, hyhmä

excavation maansiirto, kaivaminen

oil spill on land maaöljyvahinko

land-based spill maaöljyvahinko, öljyvuoto maalta veteen
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terrain map maastokartta

mechanical recovery mekaaninen keräys

marine pollution prevention and response merellinen ympäristövahinkojen torjunta

nautical chart merikartta

ship accident (grounding, collision) merionnettomuus, alusonnettomuus (ka-
rilleajo, yhteentörmäys)

State Forest Enterprise Metsähallitus

configuration muodostelma

toxity myrkyllisyys

pre-numbered segments with alphanumeric code numeroidut ja nimetyt rantalohkot

diversion ohjaaminen puomilla

diverting boom ohjailupuomi

oily debris, oily waste öljyinen jäte

oil film öljykalvo

dispersion öljyn  dispergoituminen pisaroiksi veteen

detection of oil slick or spill öljyn havaitseminen

behaviour of oil öljyn käyttäytyminen

simulation models for oil spill behaviour öljyn käyttäytymisen mallinnus

oil recovery öljyn kerääminen

at-sea oil recovery, on-water oil recovery öljyn kerääminen vedestä

manual removal of oil öljyn keräys manuaalisesti

drifting of oil, oil migration öljyn kulkeutuminen

oil properties, properties of oil öljyn ominaisuudet

in-situ burning öljyn poltto vahinkopaikalla

environmental effects of oil, impacts öljyn ympäristövaikutukset

sampling öljynäytteenotto

spill response logistic support öljyntorjunnan logistiikka

oil spill cooperatives öljyntorjunnan yhteistyötoimijat

oil spill response öljyntorjunta

oil spill response in (shore)fast ice öljyntorjunta (rantaan ulottuvassa) kiinto-
jäässä

oil spill response in ice-infested waters öljyntorjunta jääolosuhteissa

oil spill response capability öljyntorjuntakyky

oil spill response manual öljyntorjuntamanuaali

oil spill response preparedness öljyntorjuntavalmius

oil spill response authorities öljyntorjuntaviranomaiset

oil spill, oil spill incident öljyvahinko

oil spill in ice-infested waters öljyvuoto jääolosuhteissa

oil spill in shorefast ice öljyvuoto (rantaan ulottuvassa) kiinto-
jäässä
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degree of contamination öljyyntyneisyysaste

specific gravity ominaispaino

Operational Maps Operatiiviset kartat

organisation chart organisaatiokaavio

organisation structure organisaatiorakenne

source identification päästölähteen tunnistaminen

in-situ paikalla tehtävä

boom vane, paravane paravaani

dam pato

Fire and Rescue Service pelastuslaitos

Regional Rescue Service pelastustoimi

Rescue Service Region pelastustoimialue

surface tension pintajännitys

groundwater pohjavesi

removal efficiency poistotehokkuus

barge proomu

clean up puhdistaminen

cleanup costs puhdistamiskustannukset

decontamination puhdistautuminen, puhdistus torjunnan 
jälkeen

decontamination station puhdistautumispiste

cleanup methods, cleanup techniques puhdistusmenetelmät

bubble barrier pulputuspuomi

boom puomi

end connector, connector, coupling puomiliitin

boom fabric puomimateriaali, kangas

boom configuration puomimuodostelma

skirt puomin helma

flotation members, floats puomin kelluke

magnetic connector, magnetic hull connector puomin magneettiliitin

draught puomin syväys

tension member puomin vedon vastaanottaja

towing bridle, tow bridle puomin vetopää

booming, boom deployment puomitus, puomittaminen

sweep pyyhkäisy

crude oil raakaöljy

containment, containment on water rajoittaminen, rajaaminen, leviämisen es-
täminen puomilla

containment boom rajoituspuomi

man-made solid structures rakennetut rannat, kiinteät rakenteet
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shoreline assessment rannan arviointi puhdistustarpeen määrit-
tämiseksi

shoreline oil contamination rannan likaantuminen, rannan öljyynty-
minen

shoreline cleanup and restoration rannan puhdistaminen ja kunnostaminen

SCAT Shoreline Cleanup Assessment Technique rannan puhdistusjärjestyksen ja -mene-
telmän arviointiprosessi

shoreline seal boom rannansuojapuomi

shoreline protection measures rannansuojaustoimenpiteet

coastal response operation rannikon torjuntaoperaatio

oil on shorelines rannoilla oleva öljy

shoreline clean-up waste material rantakeräyksessä muodostuva öljyinen 
jäte

shoreline segmentation rantalohkojako

onshore cleanup rantapuhdistus

SCAT survey rantatiedustelu

shoreline response, onshore response rantatorjunta

shoreline types rantatyypit

stranded oil rantautunut öljy

shoreline rantaviiva

heavy oil, heavy fuel oil HFO raskasöljy, raskas polttoöljy

drum skimmer rumpuskimmeri

dredge ruoppaaja, ruopata

weather conditions at spill site sääolosuhteet vahinkopaikalla

Saimaa deep water route Saimaan syväväylä

Saimaa waterbody Saimaan vesistö

Saimaa watercourse Saimaan vesiväylät

weathering säistyminen

weathered oil säistynyt öljy

skimmer skimmeri

socio-economic impacts sosio-ekonomiset vaikutukset

exclusion sulkeminen puomilla

protection suojaaminen puomilla

sheltered waters suojaisat vedet

Prioritisation Maps Suojattavat kohteet -kartasto

protection priorities suojausprioriteetit

deflection suuntaaminen, suuntaus puomilla

large-scale oil spill incident, major oil spill suuri öljyvahinko

heaviest concentration suurin tai raskain öljyyntyminen, öljyn 
kertymäalueet
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oleophilic skimmers tartuntaan perustuva öljykeräin

reconnaissance survey, shoreline survey tiedustelu

Shoreline Assessment Form tiedustelulomake

density tiheys

incident management exercise tilannejohtoharjoitus

on-scene commander tilannepaikan johtaja (merellä)

performance toimintakyky

operational capability; operation readiness; response readiness; standby 
readiness

toimintavalmius ja -kyvykkyys

response options torjuntamenetelmävaihtoehdot

response organisation torjuntaorganisaatio

response strategy torjuntastrategia (esim. yleiset, kansalli-
set suuntaviivat)

response tactics torjuntataktiikka (esim. tilanne/olosuhde-
sidonnaiset menetelmävalinnat)

response action, response measures torjuntatoimenpiteet

safe distance calculation turvaetäisyyden arviointi

safety considerations turvallisuusnäkökohdat

windrows tuulen muodotamat öljyhännät, öljylautan 
pitkät vanat

site-specific plan työmaakohtainen suunnitelma

endangered species uhanalaiset lajit

site restoration vahinkopaikan ennallistaminen

spill site, incident location, position vahinkopaikka, sijainti

on-site temporary storage välivarastointi vahinkopaikalla

temporary storage välivarastointi, yleensä hyvin lyhytaikais-
ta kuten aluksissa, keräyssäiliöissä. Vrt. 
intermediate storage, joka välivarastoin-
tia siihen perustetuissa pisteissä

intermediate storage välivarastointi, yleensä mantereella sii-
hen perustetuissa pisteissä

prevailing conditions vallitsevat olosuhteet

oil spill contingency plan valmiussuunnitelma

oil spill contingency planning valmiussuunnittelu

government response organisations valtion öljyntorjuntaorganisaatiot

voluntary response troops vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

freeboard varalaita, esim. puomin veden yläpuoli-
nen osa

damage assessment vaurioiden arviointi

subsurface oil vedenpinnanalainen öljy

curtain boom verhopuomi
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viscosity viskositeetti

spill volume vuotomäärä

encirclement ympäripuomitus

ambient conditions ympäristön olosuhteet

post-incident environmental impact survey ympäristövahinkojen arviointi
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Muistiinpanoja


