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02
Öljyntorjuntaorganisaation  
järjestäytyminen 
Tässä manuaalin osassa käsitellään öljyntorjuntaorganisaation järjestäytymistä, 
organisaation työnkuvia ja vastuiden rajapintoja sekä vapaaehtoisten roolia. 
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Tiivistelmä 

•	 Sisävesillä alueen pelastustoimi vastaa öljyntorjunnasta alueellaan ja kunta jälkitorjunnasta. Syke voi 
ottaa johtovastuun itselleen jos vahinko on niin suuri, ettei alueen pelastustointa kohtuudella voida 
vaatia yksin huolehtimaan torjuntatöistä, tai jos torjuntatoimet kestävät pitkään taikka siihen muuten 
on erityistä syytä. Huomioi manuaalin kirjoitushetkellä meneillään oleva murroskausi, jossa valtion 
torjuntaviranomaisen vastuu jaetaan uudelleen.

•	 Öljyvahingon tapahduttua torjuntatyöt käynnistyvät välittömästi viranomaisvoimin. Samanaikaisesti 
käynnistyy suuren torjuntaorganisaation ennakkoon suunnitellut toimenpiteet ja organisaation kokoa-
minen.

•	 Lähtökohta on, ettei suurikaan öljyvahinko saa merkittävästi horjuttaa yhteiskunnan toiminnallista 
tasoa. 

•	 Aputyövoiman tarve syntyy rantapuhdistustyön vaatimista resursseista sen mahdollisesti kestäes-
sä jopa kuukausia. Pelastusviranomaisten omaa henkilöstöä ei aina ole tarkoituksenmukaista sitoa 
pitkäkestoiseen puhdistustehtävään, vaikka johtovastuu säilyisikin pelastusviranomaisella. 

•	 Vapaaehtoiset muodostavat käyttökelpoisen ja hyvin organisoidun resurssin pelastusviranomaisten 
avuksi suuressa vahingossa. 

•	 Torjuntaviranomainen johtaa tilannetta ja päättää käytettävistä resursseista. Torjuntaviranomaisilla 
on oikeudellisia velvoitteita lopettaa sellaisen alihankkijan toiminta, joka voi aiheuttaa turvallisuusris-
kejä tai joka toiminnallaan aiheuttaa lisävahinkoja. 

Tässä manuaalin osassa on lähteenä käytetty SÖKÖ II -manuaalin vihkoa 2 Öljyntorjuntaorganisaation 
järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto. Tähän vihkoon on poimittu Saimaan alueelle tarkoituksenmukaiset 
osat huomioiden muutokset toimintaympäristössä (mm. lait, vapaaehtoiset) sekä Saimaan alueen toimin-
tatavat. 

Vapaaehtoisten käyttämisestä öljyntorjunnassa lähteinä on käytetty Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa 
-hankkeessa ja SPEK:in oppimateriaaliksi tuottamaa aineistoa ja WWF Suomen vapaaehtoisille öljyntor-
juntajoukolle suunnattua materiaalia.  

Lukijan on hyvä tiedostaa manuaalin kirjoitushetkellä käynnissä oleva murros, jonka aikana jaetaan öljyn-
torjunnan toimijoiden vastuita uudelleen. Lakimuutokset, vastuualueiden muutokset ja joidenkin viran-
omaisten uudelleen organisoituminen tulevat vaikuttamaan manuaalin sisältöön
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1 Johdanto 
Suuren vahingon torjuntatilanteessa tulee eteen 
uusia kokemuksia ja tilanteita lähes kaikille osal-
listujille. Yhtenäisen ja entuudestaan tutun organi-
saation edut ovat ilmeiset myös öljyntorjunnassa. 
Organisaatio saattaa tilanteen edetessä muuttua ja 
torjunnan organisoiminen vaatiikin jatkuvaa päi-
vittämistä ja muuttuviin tilanteisiin soveltuvien 
ratkaisujen löytämistä. 

Kaikilla torjuntaan osallistuvilla on yhteinen pää-
määrä: vahinkojen korjaaminen niin, että ihmisil-
le, omaisuudelle ja ympäristölle koituu mahdol-
lisimman vähän haittaa. Lisäksi likaantumisen 
leviämisen rajoittaminen, likaantuneiden alueiden 

puhdistaminen lisävahinkoa aiheuttamatta ja pi-
laantumisen vaikutusten minimoiminen niin vä-
häisiksi, kuin mahdollista ovat jokaisen osallistu-
van organisaation tähtäimessä.  

Tässä manuaalin osassa torjuntaorganisaation 
rakenteita ja toimenkuvia on lähestytty pelastus-
toimen näkökulmasta ja niitä on luonnosteltu yh-
dessä SÖKÖSaimaa-hankkeen alueen viranomais-
työryhmän kanssa. SÖKÖSaimaan alue käsittää 
Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä- Savon ja 
Pohjois-Savon pelastuslaitokset sekä Kaakkois-
Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan ELY-keskukset. 

2.1 Torjunta- ja muut viranomaiset
Kirjoitushetkellä noudatetaan edelleen Öljyva-
hinkojen torjuntalakia (1673/2009). Meneillään 
on kuitenkin prosessi öljyvahinkojen torjuntalain 
sisällyttämiseksi pelastuslakiin ja siihen liittyvien 
lakien muuttamiseksi vuodesta 2020 lähtien, joka 
saattaa aiheuttaa uudelleenorganisoitumista ja 
vastuualueiden vaihtumisen (HE18/2018). Öljyva-
hinkojen torjuntalain ohjaus-, valvonta- ja koordi-
naatiovastuut siirtynevät lakiin pelastustoimen jär-
jestämisestä ja torjuntatöiden johtovastuut uuteen 
pelastuslakiin ja jälkitorjunnan osalta jätelakiin.

Öljyvahinkojen torjuntalain mukaan torjuntaviran-
omaisia ovat (suluissa todennäköinen viranomai-
nen vuodesta 2020): 
• Alueen pelastustoimi vastaa maa-alueen öljy-

vahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnasta 
sekä ohjaa öljyvahinkojen torjuntaan varautu-
mista alueellaan. (Ei odotettavissa muutosta 
pelastuslaitosten rooliin)

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oh-
jaa ja valvoo öljyvahinkojen torjunnan järjes-
tämistä alueellaan ja vahvistaa toimialueensa 
pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen tor-
juntasuunnitelmat. Se antaa myös tarvittaes-
sa muille torjuntaviranomaisille asiantuntija-
apua ja mahdollisuuksiensa mukaan muutakin 
apua öljyvahinkojen torjunnassa. (Valtion 
lupa- ja valvontavirasto LUOVA tai muu val-
tion valvontaviranomainen)

• Kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alu-
eellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten 
tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen 
torjuntaan. (Ei odotettavissa muutosta kunnan 
rooliin)

• Suomen ympäristökeskus vastaa alusöljyva-
hinkojen torjunnasta ja asettaa torjuntatöiden 
johtajan, jos alusöljyvahinko on sattunut tai 
sen vaara uhkaa Suomen vesialueella aavalla 
selällä tai talousvyöhykkeellä. Jos alusöljy-
vahinko on sattunut tai sen vaara uhkaa yhtä 

2 Torjuntaan osallistuvat tahot
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useammalla pelastustoimen alueella taikka jos 
vahinko tai sen vaara on niin suuri, ettei alueen 
pelastustointa kohtuudella voida vaatia yksin 
huolehtimaan torjuntatöistä, tai jos torjuntatoi-
met kestävät pitkään taikka siihen muuten on 
erityistä syytä, Suomen ympäristökeskus voi 
ottaa torjunnan vastuulleen ja asettaa torjunta-
töiden johtajan. (Rajavartiolaitos)

• Öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen 
torjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittä-
minen kuuluu ympäristöministeriölle (Sisä-
ministeriö, jälkitorjunnan yleisen ohjauksen 
jäädessä ympäristöministeriölle).

• Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Puolus-
tusvoimat ja Rajavartiolaitos ryhdyttyään alus-
öljyvahingon torjuntaan.

Sisävesien öljyntorjuntavastuu, torjuntavalmiuden 
ylläpito ja hankkiminen kuuluvat pelastustoimelle 
myös lainsäädäntömuutosten jälkeen. 

Kunnat vastaavat jälkitorjunnasta alueellaan [vas-
tuut uudelleenarvioitavina kirjoitushetkellä]. Jäl-
kitorjunnan sääntely on tulevaisuudessa todennä-
köisesti jätelain piirissä. Jälkitorjuntaa on öljyn 
tahriman maaperän, pohjaveden ja rannikon puh-
distaminen ja kunnostaminen sen jälkeen, kun 
välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittami-
seksi ja öljyn keräämiseksi on tehty. Eri alueilla on 
tehty erilaisia sopimuksia jälkitorjunnasta ja osassa 
kunnissa jälkitorjunta on sovittu pelastustoimen 
tehtäväksi. 

Trafi, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos osallistu-
vat alusöljyvahinkojen torjuntaan. Rajavartiolaitos 
osallistuu kuitenkin vain merialueilla tapahtuvien 
vahinkojen torjuntaan. 

Rajavartiolaitoksella on toimivalta Suomen alueve-
sillä tai talousvyöhykkeellä tapahtuneiden epäilty-
jen ympäristörikosten esitutkinnassa. Merenkulun 
ympäristönsuojelulain 3. luvun 5. §:n mukaan öljy-

päästömaksun määräämistä koskeva toimivalta on 
Saimaan alueella poliisilla. Poliisi suorittaa kunkin 
tapauksen esitutkinnan. Päästölähde selvitetään 
öljynäytteellä, joka analysoidaan poliisin rikostek-
nisessä laboratoriossa. Pelastuslaitoksen suoritta-
ma ensinäytteenotto ja alkutilanteessa keräämät 
tiedusteludokumentit ja valokuvat toimivat myös 
todistusaineistona. Viranomaisen on hyvä varautua 
myös todistamaan vahingon oikeudenkäynnissä. 
Ranta-alueilla voi myös koulutettu pelastuslaitok-
sen väki hoitaa näytteenoton. Päästölähde selvi-
tetään öljynäytteellä, joka analysoidaan poliisin 
rikosteknisessä laboratoriossa. (Lisätietoa manu-
aalin osassa 7.) Rajavartiolaitoksen ilma-alusten 
kartoituslentoja hyödynnetään öljyn leviämisen 
tiedustelussa sekä mahdollisesti myös ilma-aluksia 
torjuntakaluston kuljetuksiin.

Puolustusvoimien osalta torjuntaviranomaisen 
asema koskee merivoimia ja sen hallussa olevia 
torjunta-aluksia. Sisävesillä puolustusvoimat antaa 
virka-apua ensisijassa kuljetus- ja huoltotehtävissä 
sekä rantatorjunnan kannalta oleellisen maastotie-
dustelun toteuttamisessa. Maastotiedustelu perus-
tuu virka-avun antamiseen.

2.2 Virka- ja asiantuntija-apu
Valtion ja kuntien viranomaiset ovat velvollisia 
antamaan virka- ja asiantuntija-apua pelastusvi-
ranomaisille. Velvollisuus kattaa valtion omistamat 
liikelaitokset ja yhtiöt. 

2.3 Yritykset
Öljyntorjuntaa varten tehtäviä voidaan ostaa yri-
tyksiltä, mutta torjunnan johtovastuu säilyy aina 
viranomaisilla. Ostopalveluina voidaan hankkia 
osia torjuntaoperaatiosta, kuten esimerkiksi jäte-
kuljetukset. 

Palveluita ostettaessa tulee noudattaa kilpailutus-
lainsäädäntöä.  Käytännössä nopeita toimenpiteitä 
vaativassa tilanteessa voi olla mahdollista jättää 
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kilpailutus väliin, jos kilpailutus haittaisi torjunnan 
suorittamista tai hidastumisen riski on suuri. On 
mahdollista käyttää myös nopeutettua tai keven-
nettyä kilpailutuskäytäntöä. Suuressa ja erityisesti 
pitkäkestoisessa vahingossa on tavallista, että pal-
veluita joudutaan ostamaan. 

Apuna eri toimissa on mahdollista käyttää esimer-
kiksi rakennus-, maa- tai vesikuljetuspooleja, jotka 
on muodostettu Huoltovarmuuskeskuksen varau-
tumiseksi poikkeusoloihin. Poolit toimivat teolli-
suuden ja viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä 
häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevissa asiois-
sa. Rakennuspoolilla on aluetoimikuntia, joiden 
kautta yrityksiin saadaan yhteys. Linkit rakennus-, 
maa- ja vesikuljetuspoolien sivuille löytyvät tämän 
manuaalin lopusta kohdasta lisätietoa. 

2.4 Vahingosta vastuullinen ja vakuu-
tusyhtiö
Alusöljyvahingon aiheuttaja ja sitä edustava vas-
tuuvakuutusyhtiö osallistuvat onnettomuusaluksen 
tilanteen vakauttamiseen ja vaurioiden kartoittami-
seen. Haverialuksen omistaja ja vakuutusyhtiö an-
tavat pelastustyöt valitsemalleen taholle. Aluksessa 
mukana mahdollisesti oleva luotsi pystyy autta-
maan yhteydenpidossa. Varustamon ja sen vakuu-
tusyhtiön tiedot on saatavissa myös Liikenteen tur-
vallisuusviraston Trafin kautta (Salminen, I. 2018).

Vakuutusyhtiön mukaan ottaminen torjuntapro-
sessiin alusta lähtien on tärkeää, jotta yhteistyö 
saataisiin toimimaan kitkatta ja toimien tarkoituk-
senmukaisuus on kaikkien osapuolien hyväksymä. 
Vakuutusyhtiöiden intresseissä on luonnollisesti 
paitsi torjuntatyön onnistuminen, myös sen aiheut-
tamien kustannusten pitäminen kohtuullisina. 

Myös maalta vesistöön tapahtuvassa vahingossa 
yhteys otetaan vahingonaiheuttajaan ja vakuutus-
yhtiöön, mikäli aiheuttaja on tiedossa. 

2.5 Vapaaehtoiset 
Vapaaehtoiset toimijat ovat merkittävä voimavara 
torjuntatoimien järjestämisessä. Vapaaehtoiseen 
pelastuspalveluun Vapepaan kuuluu 52 järjestöä 
ja sen hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnet-
tomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Vapepa on 
vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa toteuttavi-
en järjestöjen järjestäytynyt rekisteröimätön ver-
kosto. 

Erityisesti öljyntorjuntaan ja siihen liittyvään va-
paaehtoistoimintaan keskittyvät WWF Suomi, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, Suomen 
lentopelastusseura SLPS, Suomen meripelastus-
seura SMPS ja Suomen Punainen Risti SPR.  Tor-
junnasta vastaava viranomainen päättää, minkälai-
siin tehtäviin vapaaehtoisia käytetään. 

Vapaaehtoiset järjestöt organisoivat oman toimin-
tansa, mutta viranomainen päättää, toimivatko 
vapaaehtoiset suoraan viranomaisjohdon alla vai 
johtaako heitä vapaaehtoistoiminnan johtaja, joka 
puolestaan saa ohjeistuksensa viranomaisilta. Va-
paaehtoiset toimivat vain viranomaisen pyynnöstä. 

Vapaaehtoisille voidaan osoittaa monia tehtäviä, 
jotka liittyvät välillisesti öljyntorjuntaan. Näitä 
voivat olla esim. liikenteenohjaus, kulunvalvonta 
ja vartiointi sekä varastojen kirjanpito. Viranomai-
nen voi myös mainituissa toimissa käyttää apuna 
vapaaehtoisia, mutta ohjeistuksen ja valtuuttami-
sen tulee aina tulla viranomaisilta. Vaikka vapaa-
ehtoiset järjestäytyvätkin itsenäisesti, tulee pelas-
tusviranomaisen huolehtia heidän ohjaamisestaan, 
turvallisuudestaan ja tehtävänaikaisesta huollosta, 
kuten muonituksesta ja majoituksesta. 

Vapaaehtoisten vastaanottaminen sitoo myös vi-
ranomaisen resursseja. Tähän tehtävään tulee tar-
peen niin vaatiessa kysyä muita tukitoimintoja 
välittävien organisaatioiden apua. Myös vapaa-
ehtoisilta itseltään saattaa löytyä osaamista ja re-
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sursseja, jotka eivät ole ennalta tiedossa. Älä siis 
epäröi kysyä!

Jos vapaaehtoisia käytetään öljyvahingon satuttua 
useammassa eri tehtävässä, muodostaa vapaaeh-
toistoiminta oman johtoryhmänsä. Sen edustaja 
on hyvä ottaa torjunnan johtoryhmään. Vapaaeh-
toisjärjestöt kokoavat keskuudestaan yhteistoimin-
taelimen, joka tarvittaessa sovittaa eri järjestöjen 
toimintaa yhteen.  

Alueellisesti käytettävissä olevien järjestöjen mää-
rä ja volyymi vaihtelevat, joten pelastuslaitosten 
on hyvä kartoittaa oman alueensa vapaaehtoisten 
mahdollisuudet ja aikarajat jo ennen vahingon sat-
tumista. Keskusjärjestö Vapepan kautta saa apua 
oman alueen ulkopuolelta, mutta tällöin organi-
soituminen saattaa viedä hieman enemmän aikaa. 
Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK on teh-
nyt viranomaisille vapaaehtoisten kartoittamisen 
tueksi lomakkeen, joka löytyy Vapaaehtoisille so-
veltuvat tehtävät öljyvahingon torjunnassa -julkai-
susta. 

Vapaaehtoisten kutsuminen voidaan tehdä hätä-
keskuksen kautta. Vastuuviranomainen voi myös 
ottaa yhteyttä suoraan Vapepan valmiuspäivys-
täjään. Valmiuspäivystäjä on alueesta riippuen 
maakunnallinen, seutukunnallinen tai paikallinen. 
Valmiuspäivystäjä kokoaa hälytysryhmät joko 
sovitun peruskokoonpanon tai viranomaisen an-
taman pyynnön mukaisesti. Öljyntorjunnassa voi-
daan tarpeen ja sopimuksen mukaan hälyttää myös 
suoraan esimerkiksi WWF:n rantatorjujat. WWF:n 
rantatorjujiin tai lintujen hoitoon erikoistuneisiin 
ryhmiin saadaan yhteys myös SYKEn päivystäjän 
kautta.  

Vapepa on ottanut käyttöön hälytysjärjestelmä 
OHTOn, joka on internetpohjainen tekstiviestijär-
jestelmä. Järjestelmä on uusi ja se otetaan asteittain 
käyttöön koko maassa. Sen avulla Vapepa tavoittaa 

vapaaehtoisensa nopeasti ja kattavasti viranomais-
pyynnön jälkeen. Soittoihin perustuva hälyttämi-
nen on edelleen varajärjestelmänä. OHTOn kaut-
ta voidaan hälyttää tapahtumapaikalla lähimpänä 
sijaitseva ryhmä maakunta- tai toimikuntarajoista 
välittämättä ja näin lyhentää hälytysviivettä. 

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot on pe-
rustettu 2003 ja sillä on noin 8000 öljyntorjunta-
joukkoihin rekisteröitynyttä henkilöä. Kaakkois- 
ja Itä-Suomen alueella koulutukset on aloitettu 
keväällä 2018. Joukot toimivat muiden vapaaeh-
toisten tavoin aina viranomaisten alaisuudessa ja 
pyynnöstä. Jo etukäteen koulutetut asiansa osaa-
vat ja itsenäisesti organisoituvat rantapuhdistajat 
antavat suuren hyödyn ja säästävät myös viran-
omaisten resursseja. Rannanpuhdistus saadaan 
käyntiin nopealla aikataululla ja käytettävien va-
paaehtoisten määrää voidaan kasvattaa toiminnan 
käynnistyttyä. Vapaaehtoisten toiminnan alkami-
seen tarvitaan noin vuorokauden mittainen aika 
viranomaisen hälytyksestä. Tämä viive antaa ai-
kaa järjestelyjen tekemiselle ja toisaalta akuuttien 
torjuntatoimenpiteiden aika on hyvä rauhoittaa 
ylimääräisiltä tehtäviltä. Joukot tuovat mukanaan 
välineistön ja varustuksen, jotka riittävät 100 hen-
kilölle kolmeksi päiväksi. Tämän jälkeen varusteita 
on saatava lisää ja vastuu niiden hankkimisesta on 
viranomaisella. 

Pelastustoimessa on hyvä tutustua jo etukäteen 
vapaaehtoisten toimintaan ja mahdollisuuksiin. 
Yhteisten harjoitusten järjestäminen on suotavaa. 
Vapaaehtoisesta öljyntorjunnasta löydät tietoa ja 
materiaalia mm. Vapepan, Vapaaehtoiset öljyntor-
junnassa sekä WWF Suomen öljyntorjuntajoukko-
jen sivustoilta. 
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SÖKÖSaimaan toimintamallissa tehtäviä ja vas-
tuurooleja on mietitty alusöljyvahingon torjunnan 
koordinoimiseksi tilanteessa, jossa öljy ajautuu 
rantaan. 

Taulukossa esitettävät toimenkuvat ja tehtävät 
toimivat esimerkkinä antamaan käsityksen siitä, 
minkälaista osaamista ja asiantuntijuutta suuren 

öljyvahingon torjunnassa saatetaan tarvita. Or-
ganisaatiota suunnitellessa torjuntatöiden johtaja 
harkitsee, missä laajuudessa tehtäviä hoidetaan. 
Saman henkilön vastuulle voi kuulua useampikin 
tehtävä riippuen vahingon ja operaation laajuudes-
ta. Kappaleessa 4 esitellään Saimaan alueen viran-
omaistyöryhmän laatima mukautettu organisaatio-
malli. 

Tehtäväalue Avainhenkilö Vastuutehtävät

Johtaminen Torjuntatöiden 
johtaja

Torjuntatöistä vastaaminen. Apuna johtoryhmä ja esikunta.

Pelastustoimin-
nanjohtaja

Kokonaisuuden hallinta, yleisjohto, työn organisointi. Voi olla sama kuin 
torjuntatöiden johtaja.

Operaatio-
päällikkö

Vastuulla resurssit, valmius, valmiussiirrot, torjuntahenkilöstön ja kaluston 
tilanne, kerätyn öljyn sijoitus ja tilanne. Alaisuudessa toiminta-alueen johtajat, 
joukkueenjohtajat ja ryhmänjohtajat.

Tilanne päällikkö Vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä kaikkien toimialojen osalta. Tilannekuvan 
ylläpito, dokumentointi, tiedustelun organisointi.

Viestintä päällikkö Koordinoi viestintää torjuntatöiden johtajan valtuuttamana. Pitää yhteyttä 
torjuntatöihin osallistuviin, laatii operaatiokohtaisen viestintäsuunnitelman ja 
työinfon sekä seuraa yleisesti öljyntorjuntaorganisaation viestintää, analysoi 
ja kehittää. Tiimiin kuuluu tiedottajia.

Yhteyspäällikkö / 
yhteysupseeri

Vastaa yhteydenpidosta muihin viranomaisiin, Vapepaan sekä muihin toimijoi-
hin. Voi olla sama kuin viestintäpäällikkö.

Logistiikka Huoltopäällikkö Vastaa kuljetusten suunnittelusta, logistisista pisteistä sekä keräys- ja kulje-
tuskalustosta (mm. maastoajoneuvot, kuljetus- ja lastiyksiköt) sekä operaation 
huollosta (muonitushuolto, työmaakopit, vessat, polttoainehuolto, kaluston 
huolto, varuste- ja torjuntavälinehuolto). Tiimiin kuuluvat vesi-, ilma- ja maa-
kuljetusten ajojärjestelijät sekä lastinkäsittelyn asiantuntija. Lisäksi tarvitaan 
hallintohenkilöstöä kuljetuspyyntöjen ja huoltotilausten vastaanottoon ja välit-
tämiseen, työmaavalvojia sekä kuljettajia (maa-, vesi-, ilmakuljetuksiin).

Vesikuljetusten 
ajojärjestelijä

Vastaa sekä vahinkojätteen että torjuntahenkilöstön vesikuljetusten järjestä-
misestä. Toimii huoltopäällikön alaisuudessa, pienessä vahingossa voi olla 
huoltopäällikön tehtävä.

3 Tehtävät ja vastuuroolit

Taulukko 1. Toimenkuvat suuren alusöljyvahingon koordinoinnissa. 
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Tehtäväalue Avainhenkilö Vastuutehtävät

Logistiikka Maakuljetusten 
ajojärjestelijä

Vahinkojätteen ja torjuntahenkilöstön maakuljetuksista huolehtiminen, huollon 
kuljetukset ja ajoreittien suunnittelu. Toimii huoltopäällikön alaisuudessa, 
pienessä vahingossa voi olla huoltopäällikön tehtävä.

Lastinkäsittelyn 
asiantuntija

Lastinkäsittelyoperaatioiden päävastuuhenkilö huoltopäällikön alaisuudessa. 
Tehtävänä lastinkäsittelykohteiden sekä sopivan lastaus- tai purkausmenetel-
män valinta. Tiimiin tarvitaan lastinkäsittelylaitteiden operoijia / kenttähenkilöi-
tä ja lastinkäsittelylaitteiden siirtoon vesitse erikoistuneita toimijoita.
Pienessä vahingossa voi olla huoltopäällikön tehtävä.

Ilmakuljetusten 
ajojärjestelijä / 
lentotoiminnan 
koordinaattori

Ilma-alusten kuljetustehtävien ja tiedustelutehtävien yhteen sovittaminen, 
lentotehtävien suunnittelu ja antaminen. Virka-apuna.

Ympäristöasi-
at ja vahinko-
jätteen hallinta

ELY-keskuksen 
asiantuntija

Asiantuntija-apu liittyen jätteen käsittelyyn ja sijoituksen suunnitteluun, loppu-
käsittelyyn, lupiin ja tarkkailuun, sekä puhtaustasojen määrittelyyn.

Hallinto Henkilöstö-
päällikkö

Henkilöstö, rekrytointi, työsuhdeasiat, työterveyshuolto, palkanmaksu.

Tietohallintopääl-
likkö

Viestintälaitteiden tekninen toteutus ja ylläpito, tietojärjestelmät. Vastaa 
yleisestä tiedonkulun toimivuudesta, tehtäviin kuuluu teknisten viestintäjärjes-
telmien suunnittelu ja ylläpito. Pienessä vahingossa voi olla viestintäpäällikön 
tehtävä.

Hallinto päällikkö Talous ja rahoitus, kirjanpito, toimitilat, palvelujen ostot, hankinnat ja lakiasiat. 
Vastaa mm. operaation ja muun päivittäisen toiminnan vaatimasta taloushal-
linnosta.

Torjuntakontrolle-
ri / torjuntakoordi-
naattori

Hallinnoi korvaushakemusten laadintaa. Tehtävänä taloudellisen tiedon tuotta-
minen ja analysointi, tiedon laillisuuden tarkastaminen, raportointijärjestelmän 
ylläpito ja raportointi torjuntaorganisaation johdolle talousasioista. On myös 
tekemisissä ulkoisten tilintarkastajien ja ostopalveluiden toimittajien kanssa.

Öljyntorjunta-
assistentti

Öljyntorjunta-assistentin työtehtäviin kuuluvat torjunnan taloushallinto ja 
siihen liittyvät tehtävät, kuten kustannusten kokoaminen ja laskun laatiminen 
vahingosta vastuulliselle. Assistentin tehtäviin kuuluvat myös ostolaskujen 
tarkastus sekä tiliöinti mahdollisessa laskujentarkastus- ja hyväksymisjärjes-
telmässä.

Lääkintä Lääkintä- / ensi-
apuvastaava

Ensiapuvalmiuden ja tehostetun kuljetusvalmiuden ylläpito.



SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle  1514

Tehtäväalue Avainhenkilö Vastuutehtävät

Turva ja 
turvallisuus

Turvallisuus- ja 
riskienhallinta-
päällikkö

Vastaa operaation turvallisuudesta ja turvatoimista (security), turvasuunnitel-
man laadinnasta ja ylläpidosta, eristämisen, vartioinnin 
ja kulkulupien organisoinnista. Pienessä vahingossa voi olla operaatio- tai 
huoltopäällikön tehtävä.

Eläinpelastus Eläinvastaava ja 
eläinlääkäri

Toimivat eläintenhoitopisteessä. Avustajina kiinniottajia ja pesuhenkilöitä. 
Kiinniottoryhmään kuuluu ryhmänjohtaja, kirjuri, biologi/ornitologi ja 3-6 kiinni-
ottajaa

Erityisasi-
antuntijat ja 
tukitoimet

Ympäristö- ja 
muut asiantun-
tijat

ELY-keskukset, kuntien ympäristöviranomainen, SYKE, YM.
Öljysuojarahasto

Haveristi ja 
vakuutusyhtiö

Haverialuksen omistaja ja laivanisännän edustaja, P&I

Poliisi Liikenteen ohjaus (ja alueen eristäminen).
Rikostekninen laboratorio vastaa öljynäytteiden analysoinnista.

Rajavartiosto Ilmatiedustelu

Puolustusvoimat Tiedustelu, kalusto- ja henkilöstöresurssi

Vapaaehtoiset SPR, WWF, muut, meri/järvipelastus

Arviointi Arviointi-
koordinaattori

Suuressa alusöljyvahingossa johtoryhmä voi asettaa erillisen arviointitiimin, 
joka koostuu pelastus- ja ympäristöviranomaisista sekä asiantuntijoista, muun 
muassa P&I:n edustajista. Arviointitiimi toimii ennen rantatorjunnan aloitta-
mista puhdistustyön suunnittelemiseksi sekä torjunnan aikana toiminnan 
tehokkuuden valvomiseksi. Arviointitiimi organisoi rannan arvioinnin ja jakaa 
tehtäväkokonaisuuksia muille toimijoille sekä virka-apuviranomaisille. Arvioin-
titiimin vetäjäksi nimetään arviointikoordinaattori.

Katselmus-
lautakunta

Katselmus-
insinööri

Vahingon vaikutusten arviointi. ELY-keskus (LUOVA) asettaa muun muassa 
öljyvahingon korvauskysymysten selvittelyä varten katselmuslautakunnan, jos 
vahinkojen tai torjuntakustannusten voidaan arvioida nousevan yli 20 000 € 
ja vahingon selvittäminen sitä edellyttää. Katselmuslautakunta on asetettava 
myös, jos öljysuojarahaston hallitus sitä pyytää. 

Johtoryhmä
Virka-apuviranomaiset; 
SYKE, PV, RVL
Kunnat, ELY
Vahingonaiheuttajan edustaja
Asiantuntijat
PELA edustaja
Taloushallinnon edustaja
Vapepan edustaja jne.

PEL-JOKE
Pelastustoiminnan johtaja
(”P2”/päivystävä päällikkö)

Esikuntapäällikkö

Tilannepäällikkö Operaatiopäällikkö Viestintäpäällikkö Huoltopäällikkö

Boris-asiantuntija

Muut asiantuntijat

Toiminta-alueen 
johtaja

Joukkuejohtaja
(2-5 ryhmää)

Ryhmänjohtaja
(1+2 - 1+6 hlö)

Ensihoitopäällikkö
tarvittaessa Tiedottajat Asiantuntijat/

tukitoiminnot

Mitä vapaaehtoiset tarvitsevat viranomaisilta?

•	 välineistöä	ja	kalustoa	rannanpuhdistamiseen	
•	 perustamiskeskuksen	ja	siellä	tehtävät	työt	(vapaaehtoisten	vastaanotto	ja		

organisoiminen,	varustaminen
•	 kuljetukset	(perustamiskeskukseen,	puhdistuspaikalle,	majoitukseen	jne.)
•	 muonituksen	(tai	ohjeistus	muonituksen	järjestämiseen,	vaikka	vapaaehtoiset		

hoitaisivat)
•	 majoituksen	(vapaaehtoiset	majoittuvat	ensisijaisesti	viranomaisten	osoittamassa	

paikassa)
•	 työturvallisuuden	järjestämisen	ja	tarvittavat	suojaimet
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Saimaan alueen öljyntorjunnan johto-organi-
saatio on suunniteltu yhdessä SÖKÖSaimaa-
hankkeen työryhmän kanssa ja noudattaa jo 
olemassa olevaa johtamismallia. Työryhmä ei 
pitänyt tarkoituksenmukaisena muuttaa käytös-
sä olevaa mallia, vaan pikemminkin tarkastella 
organisaatiota öljyvahingossa vaadittavien toi-
mien kannalta. Sen sijaan tarpeelliseksi koettiin 
aiemmin meren rannikkoalueella tapahtuville 
suurille alusöljyvahingoille suunnitellun organi-
saation rakenteen selkiyttäminen ja mittakaavan 
muokkaaminen Suomenlahdelle suunniteltu or-
ganisaatio on tutkittavissa SÖKÖ II-manuaalin 
vihkosta 2. Saimaan alueen organisaatio syve-
nee ja levenee vahingon laajuuden ja tarpeen 
mukaan, jolloin esimerkiksi päälliköiden apuna 
on kulloinkin tarvittava määrä asiantuntijoita. 
Suuren vahingon sattuessa tarvittava henkilös-
tö ja kalusto saattavat tulla useammasta eri pe-
lastuslaitoksesta. Kyseinen organisaatiomalli on 
rakennettu niin, että se toimii myös tällaisessa 

tilanteessa sekä pitkäkestoisen operaation johta-
misessa. 

JOHTORYHMÄÄN kootaan virka-apuviran-
omaiset; Suomen ympäristökeskus, Puolustus-
voimat, Rajavartiolaitos sekä kuntien ja valtion 
valvontaviranomaiset (kirjoittamishetkellä ELY-
keskus), pelastuslaitoksen edustaja, vahingonaihe-
uttajan edustaja sekä tarvittavia muita asiantunti-
joita. Johtoryhmässä on hyvä myös olla esimerkiksi 
tapauksen taloushallinnon tunteva henkilö ja eri-
tyisesti monessa tehtävässä vapaaehtoisia käytettä-
essä myös Vapepan edustaja.   

Päivystävä päällikkö toimii PELASTUSTOIMIN-
NAN JOHTAJANA, jolla ei ole muita päällekkäi-
siä tehtäviä öljyntorjunnan lisäksi. Ellei pelastus-
johtaja voi ryhtyä tehtävään, ottaa seuraavaksi ylin 
viranhaltija komennon. Pelastustoiminnan johtajal-
la on kokonaiskuva tilanteesta ja tavoitetilassa hä-
nen tehtävänsä on vain johtaa. Pelastustoiminnan 

4 Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen Saimaan 
alueella

Kuva 1. Saimaan alueen 
öljyntorjuntaorgani-
saatio

Johtoryhmä
Virka-apuviranomaiset; 
SYKE, PV, RVL
Kunnat, ELY
Vahingonaiheuttajan edustaja
Asiantuntijat
PELA edustaja
Taloushallinnon edustaja
Vapepan edustaja jne.

PEL-JOKE
Pelastustoiminnan johtaja
(”P2”/päivystävä päällikkö)

Esikuntapäällikkö

Tilannepäällikkö Operaatiopäällikkö Viestintäpäällikkö Huoltopäällikkö

Boris-asiantuntija

Muut asiantuntijat

Toiminta-alueen 
johtaja

Joukkuejohtaja
(2-5 ryhmää)

Ryhmänjohtaja
(1+2 - 1+6 hlö)

Ensihoitopäällikkö
tarvittaessa Tiedottajat Asiantuntijat/

tukitoiminnot
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johtajalle kuuluu myös hallinnollisia vastuita talo-
udesta ja rahoituksesta, kirjanpidosta, toimitilois-
ta, lakiasioista ja hankinnoista. Pelastustoiminnan 
johtaja kokoaa esikuntapäällikön kanssa johtoryh-
män. 

ESIKUNTAPÄÄLLIKKÖ nimetään päällystövi-
ranhaltijoista. Esikuntapäällikkö huolehtii ja vastaa 
johtokeskuksen toiminnasta. Hänen vastuulleen 
kuuluu lisäksi johtoryhmälle tiedottaminen, jonka 
esikuntapäällikkö kutsuu koolle päivystävän pääl-
likön toimeksiannosta. 

TILANNEPÄÄLLIKKÖ nimetään tilanteen tul-
lessa ajankohtaiseksi. Tilannepäällikön tehtäviin 
kuuluu tilannekuvan ylläpitäminen kaikkien toimi-
alojen osalta; dokumentointi, öljyn leviämistilanne 
sekä viestiliikenteen järjestäminen. Tilannepääl-
likkö toimii yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa 
sekä jakaa ja välittää tarvittaessa tilannekuvaa eri 
tahoille, kuten ympäristö- ja sisäministeriölle ja 
viereisille pelastuslaitoksille. 

Tilannepäällikön apuna voi olla useita asiantun-
tijoita, esimerkiksi  BORIS-ASIANTUNTIJA. 
Jotta tilannekuvan ylläpito on sujuvaa ja kattavaa, 
on todennäköisesti tarpeen nimetä järjestelmän 
käytön osaava henkilö, jolloin tilannekuva säilyy 
ajantasaisena ja päällikkö pystyy keskittymään 
muihin asioihin. BORIS 2.0 -tilannekuvajärjestel-
män asiantuntija voidaan kutsua myös oman pelas-
tuslaitoksen ulkopuolelta tilanteen niin vaatiessa. 
Tilannekuvapäällikkö saattaa tarvita myös MUI-
TA ASIANTUNTIJOITA ja TUKIHENKILÖS-
TÖÄ, kuten Virve- tai ATK-tukea. 

OPERAATIOPÄÄLLIKKÖ on yleensä joko pa-
lopäällikkö tai palomestari. Operaatiopäällikön 
vastuulla on jatkuva valmiudesta huolehtiminen. 
Näihin tehtäviin kuuluu logistisia tehtäviä; pelas-
tuslaitoksen resurssit, valmius ja valmiussiirrot, 
torjuntahenkilöstön ja kaluston tilanne sekä kerä-

tyn öljyn sijoitustilanne. Lisäksi torjuntatyön suun-
nittelu ja tarvittaessa vapaaehtoisten hälyttäminen 
ovat operaatiopäällikön vastuulla. 

TOIMINTA-ALUEEN JOHTAJAT toimivat 
joko toiminnallisen tai maantieteellisen alueen toi-
minnan johtajina operaatiopäällikön alaisuudessa. 
Toiminta-alueen johtaja vastaa joukkueiden joh-
tamisesta. JOUKKUEENJOHTAJA vastaa 
kerrallaan 2-5 ryhmästä. Jokaisella ryhmällä on 
RYHMÄNJOHTAJA, jonka ryhmään kuuluu 3-6 
henkilöä mukaan lukien ryhmänjohtaja itse. 

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ nimetään tarvittaes-
sa ja tilanteen niin vaatiessa. Ensihoitopäällikkö 
kuuluu operaatiopäällikön alaisuuteen.  

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ koordinoi sekä sisäis-
tä, että ulkoista viestintää torjuntatöiden johtajan 
valtuuttamana. Viestintäpäällikön vastuulle kuu-
luu operaatiokohtaisen viestintäsuunnitelman laa-
timinen sekä öljyntorjuntaorganisaation viestinnän 
seuraaminen yleisesti. Viestintäpäällikkö analysoi 
viestintää ja sen mukaisesti tekee ratkaisuja, joiden 
avulla koordinoi tiedottamista ja tiedottajia.  Vies-
tintäpäällikölle kuuluu myös viranomaisviestinnän 
hoitaminen. 

TIEDOTTAJAT hoitavat eri viestinnän osa-aluei-
ta, kuten eri medioiden, viranomaisten ja sosiaali-
sen median tiedottamista ja viestintää. Tiedottaji-
en määrä riippuu tilanteesta ja koetusta tarpeesta. 
Erityisesti suuren vahingon sattuessa sosiaalinen 
media saattaa vaatia oman tiedottajan pelkästään 
kyseistä tehtävää hoitamaan. 

HUOLTOPÄÄLLIKKÖ vastaa torjuntakaluston, 
vahikojätteen sekä torjuntahenkilöstön kuljetuksis-
ta ja niiden tarvitsemasta huollosta.  Henkilöstöksi 
lasketaan myös mukaan hälytetyt vapaaehtoiset, 
joiden tarpeista huolehtii huoltopäällikkö. 
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Huoltopäällikkö saattaa tarvita tuekseen ASI-
ANTUNTIJOITA/TUKITOIMINTOJA. Näitä 
voivat olla kuljetusten ajojärjestelijät ja jätteenkä-
sittelyn asiantuntijat esimerkiksi rakennus- tai lii-
kennepoolista. 

Muita organisaatiorakenteessa huomioitavia 
asioita: Öljyntorjuntaoperaation turvallisuuteen 
liittyvät tehtävät, kuten turvatoimet, turvallisuus-
suunnitelman laadinta ja ylläpito, eristämiset, var-

tioinnit ja kulkuluvat hoidetaan oman toimen ohella 
ja osassa tehtäviä voidaan käyttää vapaaehtoisre-
sursseja. Erityisesti pitkäkestoisessa operaatiossa 
tulee muistaa huomioida henkilöstön porrastettu 
vuoronvaihto sujuvuuden varmistamiseksi. Talous-
hallintoon ja dokumentointiin on hyvä nimetä vas-
tuuhenkilöt mahdollisimman nopeasti, vaikka se 
akuutissa tilanteessa tuntuisikin merkityksettömäl-
tä. Mikäli mahdollista, näillä henkilöillä on hyvä 
olla jonkinlainen käsitys öljyntorjunnasta. 

Erityisesti puhdistustyön pitkittyessä mittavassa 
öljyntorjuntaoperaation suorittamiseen tarvitaan 
henkilöstöresursseja. Tällöin pelastusviranomaiset 
voivat tarvita avukseen ulkopuolista työvoimaa. 
Puhdistustyön raskauden ja likaisuuden vuoksi 
henkilöstön vaihtuvuus voi olla suurta. Tässä lu-
vussa keskitytään tilanteeseen, jossa lisähenkilös-
töä tarvitaan pääasiassa rantapuhdistukseen. 

Mikäli likaantunutta rantaa on paljon, puhdistus-
työ voi viedä viikkoja tai kuukausia. Pelastusvi-
ranomaisten omaa henkilöstöä ei voida muiden 
lakisääteisten pelastustehtäviensä vuoksi sitoa 
puhdistustyöhön pitkäksi aikaa. Öljyntorjunnasta 
tai rantapuhdistuksesta huolimatta on huolehdit-
tava sekä viranomaisten, että kuntien henkilöstön 
mahdollisuuksista hoitaa päivittäiset tehtävänsä 
eikä yhteiskunnan toiminnallista tasoa voida hei-
kentää. Saimaan alueella pelastuslaitokset pystyvät 
tekemään yhteistyötä sekä kaluston, että henkilös-
tön osalta, mutta tilanteen pitkittyessä on etsittävä 
toisenlaisia ratkaisuja. 

Pitkäkestoisen puhdistus- ja torjuntatyön ongel-
miksi voi nousta paitsi henkilöstön hankinta, myös 
työvoiman säilyttäminen. Puhdistustyö tehdään 
käsin, joten työvoimaa tarvitaan runsaasti. Han-

kalinta saattaakin olla kaluston ja henkilöstön 
riittävyys, ei niinkään taloudelliset resurssit. Puh-
distuksen pitkittyessä on priorisoitava puhdistet-
tavat alueet. Vapaaehtoisia rantatorjujia koulute-
taan puhdistustyöhön myös Saimaan alueelle ja 
tarvittaessa WWF:n kautta torjujia saapuu ympäri 
Suomen. Lisäksi WWF on varautunut pikakoulu-
tuksiin, jos spontaaneja vapaaehtoisia saapuu pai-
kalle. Saimaan alueella on arvioitu, että torjunta-
viranomaisista, urakoitsijoista ja vapaaehtoisista 
muodostuvilla resursseilla saadaan hyvin todennä-
köisesti torjuntatyöt hoidettua, eikä erikseen käsin 
tapahtuvaan rantapuhdistukseen tarvitse rekrytoi-
da henkilöstöä. Kuitenkin vapaaehtoisten määrän 
mahdollisesti vähetessä ajan kuluessa voi tulla 
ajankohtaiseksi palkata ostotyövoimaa. Tähän löy-
tyy tarkemmat ohjeet SÖKÖ II -manuaalista vih-
kosta 2, jossa käsitellään tarkemmin työsuhteisiin 
liittyviä seikkoja, kuten rekrytointiprosessia, työ-
sopimuksia ja -ehtoja sekä palkkausta. 

Erityisesti käsin tehtävässä rantojen puhdistustyös-
sä ovat sopimuspalokunnat ja vapaaehtoisjoukot 
merkittävä voimavara. Vapaaehtoisina voivat olla 
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen lisäksi esimerkik-
si järvipelastusyhdistykset ja Vapepa. Koneellinen 
puhdistustyö hankitaan suurelta osin ostopalvelui-

5 Henkilöstöhallinto
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na. Ostopalveluhenkilöstö työskentelee aina palve-
luntuottajan alaisuudessa. 

Kullakin pelastustoimialueella on oman pelastus-
henkilöstön lisäksi erilaisia yhteistoimintasopi-
muksia ja esimerkiksi sopimuspalokuntien määrä 
vaihtelee alueittain. Rantatorjuntaan tarvittavan 
henkilöstön määrä riippuu kyseisen pelastustoimi-
alueen olemassa olevista resursseista. Puhdistus-
työn organisoiminen kuuluu torjuntatöiden johdon 
alaisuuteen. Puhdistustyöhön tarvittavien tarvik-
keiden hankinta on myös alueen pelastustoimen 
tehtävä. 

Öljyn rantautuessa Saimaalla nopeasti myös yksi-
tyisillä henkilöillä saattaa herätä intressi osallistua 
rannanpuhdistukseen. Pelastustoimi voi tarjota 
puitteet ja välineet sekä huolehtia ohjeistuksesta 
ja turvallisuudesta. Jos öljyyntyneellä alueella on 
tiheästi mökkejä ja niiden asukkaat haluavat osal-
listua torjuntatyöhön, voidaan heille tarjota esi-

merkiksi jo aiemmin mainittua WWF:n pikakou-
lutusta. Torjuntatöiden johdon on kuitenkin hyvä 
miettiä, onko tarpeen asettaa yksityisiä henkilöitä 
mahdolliseen vaaraan, mikäli henkilöstöä ja/tai ka-
lustoa on riittävästi ilmankin. 

Mikäli rantaa on likaantunut pitkälti, on rantapuh-
distuksen henkilöstömäärän laskemisen avuksi 
käytetty rantaviivan lohko-kaistalejakoa. Ohjeis-
tukseksi on laskettu 5 henkilön keräysryhmä jokai-
sella 200 metrin rantakaistaleella. Kerääjien määrä 
voi olla suurempikin, mutta tällä laskentakaavalla 
saadaan käsitys tarvittavasta henkilöstön minimi-
määrästä. Tällöin esimerkiksi kahden kilometrin 
likaantuneella rantaviivalla tarvitaan vähintään 
50 henkilöä (2 lohkoa * 5 kaistaletta lohkolla * 5 
hengen keräysryhmä kaistaleella). Tarvittava hen-
kilömäärä riippuu luonnollisesti öljyn määrästä, 
rannan materiaalista ja käytettävistä puhdistusme-
netelmistä. 

Alihankkijat ja urakoitsijat osallistuvat puhdis-
tustyöhön ja vahinkojätteen poistamiseen. Näillä 
yrityksillä tulee olla puhdistustyön turvalliseen ja 
lainmukaiseen hoitamiseen tarvittava henkilöstö, 
kalusto ja kokemus. Yleensä yritykset huolehtivat 
hyvin henkilöstöstä, omaisuudesta ja ympäristöstä. 
Seuraavaksi on tarkasteltu puhdistussopimuksessa 
huomioitavia asioita. 

Urakoitsijan valinta

Vastuu urakoitsijan valinnasta on yleensä vahingon 
aiheuttajalla. Paikallisilla ja valtion viranomaisilla 
on kiinnitettynä puhdistusurakoitsijoita niitä tilan-
teita varten, joissa valtio on vastuullisena tahona 
tai vastuullinen taho on tuntematon, haluton tai 
kyvytön maksamaan puhdistusta. Torjuntaviran-

omaisen olisikin hyvä tutustua oman alueensa ali-
hankkijoihin ja palveluihin. 

On aina muistettava, että jos vahingon vastuullinen 
taho on valmis maksamaan puhdistusurakoitsijan 
palvelut, mutta ei tiedä minne ottaa yhteyttä, tor-
juntaviranomaisten tulee pidättäytyä ehdottamasta 
yhden tietyn yrityksen käyttöä riippumatta siitä, 
onko tämä yritys kiinnitettynä vai ei. Näin ei syn-
ny asetelmaa, jossa torjuntaviranomaiset antaisivat 
etua tietyille yrittäjille. Erityisen vaikean tällaises-
ta tilanteesta tekee, jos osa viranomaisista työsken-
telee osa-aikaisesti samoille yrityksille, joita he 
suosittelevat. Pääsääntöisesti kaikki ostopalvelut 
kilpailutetaan.

6 Ulkopuoliset palveluntuottajat



Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen 1918

Vahingosta vastuulliselle tulee antaa mahdollisuus 
osallistua alihankkijan valintaan, koska vastuulli-
nen taho on se, joka maksaa laskun puhdistamises-
ta. Suunniteltaessa listaa urakoitsijoista ja tämän 
listan esittelemistä vastuulliselle taholle, on suo-
siteltavaa ottaa yhteyttä esimerkiksi kunnan laki-
miehiin ja kysyä sieltä neuvoa, jotta vältyttäisiin 
urakoitsijoiden eturistiriidoilta tai epäoikeudenmu-
kaiselta suosimiselta. Jo ennen vahingon tapahtu-
mista voisi olla hyvä listata alueen urakoitsijat ja 
heillä käytettävissä oleva kalusto. 

Ennalta tutustuminen urakoitsijoihin estää pelas-
tusviranomaisia joutumasta tilanteeseen, jossa 
urakoitsijan valinta on tehty huolimattomasti ja 
alihankkija aiheuttaakin toimillaan turvallisuus-
riskin. Sillä vaikka alihankkijan palveluja ostava ei 
ole vastuussa alihankkijan kolmannelle osapuolelle 

aiheuttamista vaurioista tai vahingoista, on kuiten-
kin olemassa esimerkkejä tapauksista, joissa yksilö 
tai organisaatio on todettu syylliseksi urakoitsijan 
huolimattomaan valintaan. Myös pelastusviran-
omaisilla voidaan todeta olleen oikeudellisia vel-
voitteita lopettaa turvallisuusriskejä aiheuttavan 
urakoitsijan toiminta, vaikka vahingon aiheuttaja 
olisikin alihankkijan valinnan tehnyt. 

Esimerkiksi urakoitsijoiden ottaminen mukaan har-
joituksiin on pätevä tapa mahdollistaa toiminnan 
tarkastelu. Samalla voidaan varmistaa urakoitsijan 
asianmukaisesti hoidetut lupa- ja koulutusasiakir-
jat. Työturvallisuusasiantuntijoihin on hyvä ottaa 
yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eri-
tyisesti, jos et ole varma, mitä koulutuksia tai lupia 
työntekijöiltä vaaditaan. 

Kaikki, myös vapaaehtoiset öljynkerääjät ilmoittau-
tuvat työnjohdolle ja kulkevat saman järjestelmän 
kautta. Öljyntorjuntapaikkakunnalla on nimetty 
paikka, jossa ilmoittautuminen öljynkeräykseen 
tapahtuu. Kerääjien 
saavuttua heidät kir-
jataan saapuneiksi ja 
kirjaamisen yhteydessä 
täytetään terveyskyse-
ly. Keräystyö voidaan 
aloittaa vasta, kun tie-
detään vahinkojätteen 
vaaraominaisuudet. Työturvallisuudesta on lisää 
tietoa manuaalin vihkossa 5. 

Ennen varsinaisen keräystyön aloittamista jär-
jestetään perehdytystilaisuus/työinfo. Työinfo on 
myös jo valmiiksi koulutetuille vapaaehtoisille 
tapahtuma, jossa kerrotaan tilanteesta, vahingon 

laajuudesta, vakavuudesta ja torjuntasuunnitel-
masta. Työturvallisuuteen liittyvät seikat käydään 
tarkasti läpi ja sovitaan ryhmäkohtaiset työtehtä-
vät ja vastuut. Ryhmänjohtajille annetaan tarkem-

mat ohjeet ryhmiensä 
johtamiseen. Työin-
fossa on läsnä sekä 
vapaaehtoisten, että 
pelastusviranomaisen 
edustaja. 

Viranomaisen tehtä-
vänä on järjestää kerääjien kuljetukset sovitusta 
lähtöpaikasta kokoontumispaikalle/kuljetuspistee-
seen, josta siirrytään keräystyömaalle. Keräystyö-
maan läheisyydessä on huoltopiste, jossa öljynke-
rääjä pukee torjuntavarusteet ylleen. 

7 Öljynkerääjien vastaanotto ja perehdytys

Mihin vapaaehtoisia voidaan öljyntorjunnassa 
käyttää?
•	 tiedusteluun	ilmassa,	vesistössä	ja	maastossa	

(SLPS,	MPK,	SMPS)
•	 rantapuhdistukseen	(WWF)
•	 öljyyntyneiden	lintujen	hoitoon
•	 näihin	toimiin	liittyviin	tukitoimintoihin
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Lisätietoa 
•	 Tietoa	Rakennuspoolista:	https://www.rakennusteollisuus.fi/Rakennusteollisuus-RT/RTn-palveluyksikot/Raken-

nuspooli/Aluetoimikunnat/
•	 Tietoa	Maakuljetuspoolista:	https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/logistiikka/maakuljetuspooli/
•	 Tietoa Vesikuljetuspoolista:  

https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/logistiikka/vesikuljetuspooli/
•	 Lisätietoa	Vapaaehtoisesta	pelastuspalvelusta	Vapepasta:	vapepa.fi
•	 Vapaaehtoiset	öljyntorjunnassa	-hankkeessa	tehdyn	materiaalin	löydät	täältä:	vapaaehtoisetoljyntorjunnassa.fi	
•	 WWF	Suomen	vapaaehtoisista	öljyntorjuntajoukoista	löytyy	tietoa	täältä:	wwf.fi/vaikuta-kanssamme/vapaaeh-

toistyo/oljyntorjuntajoukot/
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Torjuntatöiden johdon muistilista henkilöstöresurssien tarpeen arvioinnista
 
•	 Torjuntatyöhön heti käytettävissä olevan henkilöstön ja kaluston selvittäminen
•	 Erityiskohteiden suojaustoimet, öljyn rajoitustoimet vedessä ja rantavyöhykkeellä ja puomituksissa 

olevan öljyn keräys
•	 Tilannekuvan ylläpitäminen, BORIS 2.0-asiantuntija
•	 Sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestäminen ja toteutus (some-tiedottaminen)
•	 Rantojen puhdistustarpeen arviointi ja kartoitus
•	 Öljynäytteiden otto (voi tapahtua esim. arviointiryhmien työn yhteydessä tai erikseen)
•	 Työterveyden ja -turvallisuuden järjestäminen
•	 Puhdistustyöhön tarvittavat kuntien ja viranomaisten omat yksiköt
•	 Puhdistustyöhön mahdollisesti soveltuvat yritykset
•	 Vapaaehtoisen työvoiman työn järjestäminen (kun vaaralliset haihtuvat aineet ovat poissa)
•	 Öljyyntyneiden eläinten ja lintujen hoidon järjestäminen
•	 Keräystyömaiden ja henkilöstöhuollon perustaminen ja valvonta
•	 Suorittavat yksiköt ja niiden vastuualueet
•	 Kalusto- ja materiaalihuollon järjestäminen
•	 Tarvittavan kuljetuksen järjestäminen
•	 Palkat, korvaukset ja maksatusjärjestelyt
•	 Jätteiden koonti- ja käsittelytavat, vastaanottoasemat ja lopulliset sijoituspaikat
•	 Jätteidenkäsittelytoimet (torjuntayksiköiden tehtävät ja jätehuollon tehtävät)
•	 Puhdistustulosten tarkastaminen ja puhdistustyön päättäminen
•	 Toimenpiteiden ja kustannusten dokumentointi ja taltiointi
•	 Tarvittavat jälkityöt (viimeistelypuhdistus ja työn jälkien korjaus)
•	 Kaluston ja varusteiden takaisinkeräys-, kunnostus- ja varastoihin palautusmenettelyt
•	 Viimeistelytyöt (määritetään kohteet, suorittajat ja aikataulu)
•	 Torjuntakustannusten yhteenvetojen tekeminen ja korvausvaatimusten laatiminen
•	 Selostus torjuntatöistä sekä laskujen tarkastus, vahvistus, esitys maksettavaksi
•	 Kustannusten korvausvaatimusten valvonta

2TOK Torjuntatöiden johdon muistilista 
henkilöstöresurssien tarpeen 
arvioinnista
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Muistiinpanoja


