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Tässä vihkossa käsitellään suuren öljyntorjuntaoperaation työturvallisuutta ja työter-
veyshuollon järjestämistä. Torjuntatyön johto laatii operaatiokohtaiset turvallisuussu-
unnitelmat ennen torjuntatöiden käynnistymistä kyseisellä alueella. Turvallisuussuun-
nitelma perustuu riskinarviointiin ja sen laajuus suhteutetaan operaation laajuuteen. 
Turvallisuussuunnitelmien laadinnan tueksi on tähän vihkoon koottu tietoa eri öljy-
laatujen, torjunnan toimintaympäristöjen sekä työmenetelmien vaara- ja haittateki-
jöistä. Nämä tiedot toimivat myös työterveyshuollon palveluntuottajan varautumisen ja 
perehdyttämisen tukena silloin, kun heillä ei ole aiempaa kokemusta öljyntorjuntatyön 
terveyshaittojen ja -vaarojen arvioinnista. Työterveyshuolto järjestetään torjuntaan työ-
suhteessa osallistuville. 

Torjuntatyön vaaratekijät ovat pääasiassa toimintaympäristön haastavuudesta ja va-
hinkoaineen ominaisuuksista nousevia vaaratekijöitä. Torjuntatyötä tehdään yleensä 
normaaleista olosuhteista poikkeavissa tilanteissa ja olosuhteissa, jotka soveltuvat 
huonosti suurten ihmisjoukkojen tai raskaiden koneiden työympäristöksi. Rantatyypistä 
riippuen työskentely-ympäristö saattaa olla hyvinkin haastava. Lisäksi torjuntatyötä 
tehdään todennäköisesti huonoissa olosuhteissa. Olosuhteista, vuotaneesta öljylaa-
dusta ja sen säistymisen asteesta riippuen, torjuntatilanteessa saattaa aiheutua myös 
kemiallista vaaraa tai haittaa. Vaaratekijät ja haittaa tai vaaraa aiheuttavat työvaiheet 
tulee tunnistaa ja niiden aiheuttamat riskit arvioida. 
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Tiivistelmä
•	 Öljyntorjuntatehtävään asetetulla torjuntatöiden johtajalla on vastuu työsuojelu- ja työturvallisuusmääräysten 

huomioimisesta ja noudattamisesta. 

•	 Ennen työn aloittamista
 - Ennen varsinaisen keräystyön aloittamista öljynkerääjille tulee järjestää perehdytys työskente-  
     lystä, suojavarusteista, keräysvälineistä ja työturvallisuudesta.
 - Öljynkerääjäryhmät kuljetetaan ennalta sovitusta lähtöpaikasta kokoontumispaikalle, esimerkik-  
    si kuljetuspisteelle, josta siirrytään kunkin alueen keräystyömaalle.
 - Viimeistään keräystyömaalla öljynkerääjä pukee ylleen öljyntorjuntavarusteet. Pukemisen yhtey   dessä  
   ensiaputaitoiset merkitään. Ensiaputaitoiset jäävät ensisijaisesti ns. puhtaiksi henkilöiksi, jolloin apu 
   on helposti saatavilla. 

•	 Suojautuminen
 - Tarvittavat suojaimet on päätettävä öljyvalmisteen, öljyn peiton, haihtuvien yhdisteiden ominai-  
   suuksien ja altistumisen perusteella.
 - Myrkyllisen öljyn hengittämistä ja ihokosketusta on vältettävä.
 - Tarvittaessa on käytettävä hengityssuojainta.
 - Muina varusteina kumisaappaat, suojakäsineet, suojalasit ja suojavaatetus
 - Suojakäsineiden (esim. nitriilikumi tai Viton) suojaluokka on 6 (> 480min, EN374).
 - Käsineet on vaihdettava säännöllisesti.
 - Silmät suojataan sangallisilla suojalaseilla.
 - Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn jälkeen. Sekä kädet että iho pestään runsaalla vedellä   
     ja saippualla.
 - Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia, koska niitä käytettäessä on vaarana tuotteen leviämi-  
     nen iholle. 

•	 Riskien arviointi
 - Työtä tekevät henkilöt arvioivat työmaalla esiintyviä riskejä ryhmänjohtajan johdolla.
 - Ryhmänjohtajan tehtävänä on myös kerätä tietoa öljynkerääjien välittömistä oireista ja läheltä  
    piti -tilanteista ja raportoida niistä välittömästi joukkueenjohtajalle.
 - Vaarojentunnistuslomake täytetään ensimmäisen ryhmän saapuessa työmaalle ja tilannetta   
    päivitetään olosuhteiden vaihtuessa, jotta kukin työskentelyryhmä saa ajanmukaiset ohjeet. 

•	 Riskien minimointi
 - Väsymisen ehkäisemiseksi on huolehdittava riittävästä energian ja nesteen saamisesta.
 - Työturvallisuus ja tapaturmiin vaikuttavat työhygieeniset tekijät on tuotava perehdytyksellä    
      jokaisen tietoon ja niitä on kerrattava.
 - Ensiapukoulutettua henkilöstöä työmaalla on oltava vähintään yksi EA1-koulutettu henkilö kerä-  
     ystyömaata tai 5 henkilöä kohden, ja kaksi EA2-koulutettua lohkoa, noin 30 työntekijää, kohden.
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 - Keräysryhmien ensiapuvarusteet ovat ryhmien mukana keräystyömaalla, lohkokohtaisten  
     varusteiden sijoituksen on oltava kaikkien työntekijöiden tiedossa.
 - Ensiapukoulutettujen henkilöiden joukosta nimetään yksi ensiapuvastaavaksi, joka vastaa loh-  
    kon varusteista, ensiapuohjeista ja yhteystiedoista.
 - Ammattihenkilöstön opastamiseksi onnettomuuspaikalle on jokaisella työntekijäryhmällä oltava   
     tiedossa oman työpaikan osoite (osoite, koordinaatit tai lohkon tunniste) sekä puhelimissa   
     112-sovellus.

Tässä manuaalin osassa esitellyt torjuntaoperaation työturvallisuuteen liittyvät pohdinnat ovat tulosta SÖKÖSaimaa-
hankkeen työpajatyöskentelystä. Lähteenä on lisäksi käytetty Suomen ympäristökeskuksen ohjetta Työsuojelu 
avoimilla vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnassa (2015) ja ympäristöhallinnon ohjetta Pilaantuneen maa-
alueen tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluopas (7/2006). Työterveyshuollon osuus pohjautuu Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun TerveSÖKÖ-, SÖKÖ II- ja TalviSÖKÖ-hankkeissa tehtyihin selvityksiin. SÖKÖ II -manuaalista 
löytyy lisäksi tietoa ergonomiakartoituksesta käsityövälinein öljyntorjuntatyötä tekeville sekä elpymisliikuntaesimerkke-
jä. Vapaaehtoisten työturvallisuuden järjestämistä on kattavasti tarkasteltu raportissa Selvitys vapaaehtoistoiminnan 
hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa – Lainsäädäntö, korvaukset ja hallinnolliset järjestelyt (SPEK). Lisätietoa 
vahinkojätteen lastinkäsittelyn turvallisuudesta löytyy manuaalin osasta 13. Biopohjaisten polttoaineiden ja -nesteiden 
vaaraominaisuuksia ei käsitellä tässä ohjeessa, niistä löytyy lisätietoa manuaalin osasta 8 ja 13. 
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1 Johdanto
Työturvallisuus ja -terveys ovat peruslähtökohtia 
sekä öljyntorjuntaan valmistautumisessa, sitä har-
joitellessa, että kaikissa torjuntatehtävän aikaisis-
sa toimissa. Torjuntatyön johdolla on usein monia, 
päällekkäisiäkin tehtäviä, jotka tulee analysoida ja 
priorisoida. Usein nämä tehtävät voivat olla keske-
nään ristiriidassa, jolloin päätökset voivat olla vai-
keita kompromissiratkaisuja. Torjuntaviranomai-
nen ei kuitenkaan koskaan tee kompromisseja tai 
myönnytyksiä torjuntaan osallistuvien turvallisuu-
desta, täysin riippumatta ympäristöön kohdistuvan 
uhan vakavuudesta. Torjuntaviranomainen vastaa 
kaikkien, sekä työsuhteessa että vapaaehtoisena 
osallistuvien, torjuntatyöhön kutsumiensa henki-
löiden työturvallisuudesta ja tarjoaa heille tilanteen 
edellyttämät suojavarusteet sekä opastaa turvalli-
siin työskentelytapoihin. Torjuntatyöhön osallis-
tuvan velvollisuutena on noudattaa viranomaisen 
antamia ohjeita.

Torjuntatyön turvallisuutta arvioidaan monin eri 
tavoin, sekä osana öljyvahinkoon varautumista 

että vahinkotilanteen aikana. Turvallisuussuunni-
telmien luominen erilaisiin torjuntaskenaarioihin 
onnistuu parhaiten etukäteen, ilman todellisen ti-
lanteen tuomia aikapaineita. Toisaalta jokainen 
torjuntatilanne on omanlaisensa eikä kaikkia olo-
suhteita, vahinkoaineen ominaisuuksia ja niiden 
keskinäisiä riippuvuuksia voida täysin ennakoida. 
Torjuntatoimien käynnistäminen edellyttää siten 
aina vahinkokohtaista arviointia. Jokaisessa tor-
juntasuunnitelmatyön vaiheessa tulee arvioida, 
ettei terveys- tai turvallisuusriskiä aiheudu, tai jos 
aiheutuu, miten ne eliminoidaan tai minimoidaan. 

Sekä öljystä että työskentely-ympäristöstä aiheutuu 
useita vaaratekijöitä. Lisäksi torjuntahenkilöstöön 
kohdistuva paine tehdä nopeasti jotakin saattaa ai-
heuttaa itsessään vaaraa, ellei asiaa ole tiedostettu 
läpi koko torjuntaorganisaation. Ratkaisevaa on 
tunnistaa eri vaaran aiheuttajat, haittaa tai vaaraa 
aiheuttavat työvaiheet tai toimintaympäristön omi-
naisuudet etukäteen ja varautua niihin. Myös vas-
tuukysymykset, eli kuka vastaa torjunnan aikana 

sattuneesta vahingosta, 
tulee selvittää kaikille 
torjuntaan osallistuville 
tahoille.

Keräystyömaan turval-
lisuussuunnitelmien ta-
voitteena on varmentaa 
työmaa turvalliseksi en-

Kuva 1. Rannanpuh-
distustyötä Raahen 
öljyvahingossa 
(M. Dernjatin 2014).
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nen torjuntahenkilöstön saapumista kyseiseen koh-
teeseen. Suunnitelman kautta määritellään muun 
muassa tarvittava suojautumistaso ja luodaan 
toimintaohjeet turvalliseen työskentelyyn. Tur-
vallisuussuunnitelmien laadinnan tueksi on tähän 
vihkoon koottu tietoa eri öljylaatujen, torjunnan 
toimintaympäristöjen sekä työmenetelmien vaa-
ra- ja haittatekijöistä. Nämä tiedot toimivat myös 
työterveyshuollon palveluntarjoajien perehdyt-
tämisen tukena silloin, kun heillä ei ole aiempaa 
kokemusta öljyntorjuntatyön riskien arvioinnista. 
Turvallisuusriskien selvittämisen apuvälineeksi on 
luotu erilaisia lomakepohjia, jotka löytyvät tämän 
vihkon lopusta.

Vuotaneen öljyn sisältämien haitallisten ja myr-
kyllisten yhdisteiden vaikutus voi kohdistua myös 
muihin kuin torjuntahenkilöstöön ja öljypäästön 
haitalliset vaikutukset voivat levitä onnettomuus-
aluetta laajemmalle alueelle. Torjuntatyön tur-
vallisuuden lisäksi tulee siten huomioida myös 
lähiseudun asukkaiden turvallisuus. Tulipalon tai 
räjähdyksen seurauksena öljyvahingosta on mah-
dollista kehittyä laajempaa vaikutusta ihmisten 
terveyteen ja turvallisuuteen aiheuttava suuronnet-
tomuus, jossa voidaan joutua harkitsemaan väestön 
evakuointia. 

2.1 Vastuut työturvallisuudesta huo-
lehtimisessa
Työsuojeluhallinnon ohjeiden mukaan työturvalli-
suudesta vastaavat ylin johto, keskijohto ja työn-
johto yhdessä. Ylimmän johdon tehtävänä on antaa 
yleisiä työsuojeluun liittyviä määräyksiä ja varmis-
taa valvontajärjestelmän ja työsuojelun toteutumi-
sen edellytykset. Öljyvahingon torjunnassa ylintä 
johtoa edustavat torjuntatöiden johtaja, konserni-
johtaja tai pelastustoiminnan johtaja. Käytännössä 
tehtävä voidaan osoittaa pelastusjohtajalle.

Keskijohdon tehtävänä on laatia työturvallisuus-
ohjeet, huolehtia hankittavien laitteiden turvalli-
suudesta ja lainmukaisuudesta sekä valvoa niiden 
käyttöä, organisoida välitön työturvallisuusval-
vonta sekä välittää työturvallisuustietoutta. Öljy-
vahingon torjunnassa keskijohtoa edustaa, riippu-
en tilanteen koosta, päivystävä päällikkö (P2).

Työnjohdon työsuojelutehtävät jakautuvat valvon-
taan ja alaisille opetettaviin asioihin. Työnjohdon 

tehtävänä on valvoa työoloja, laitteita, työtapoja ja 
henkilöiden toimintaa, poistaa havaittuja vaarakoh-
tia, sekä ohjata ja opettaa turvallisia työtapoja ja 
valvoa niiden noudattamista. Työnjohdon tehtäviin 
kuuluu työntekijöille annettavan työnohjauksen ja 
hätätilanneopastuksen toteuttaminen. Työnjohtoa 
edustaa pelastustoiminnan johtaja tai palomestari 
(P3). Lisäksi yksikön esimiehet ovat vuoromesta-
reita tai -esimiehiä, jotka saattavat olla työnjohdol-
lisissa tehtävissä laajassa öljyvahinkotilanteessa. 

Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia 
määräyksiä ja ohjeita koskien esimerkiksi henki-
lökohtaisten suojavälineiden käyttöä. Työntekijän 
on myös huolehdittava omasta sekä muiden työn-
tekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, mikäli 
hänen työnsä vaikuttaa heihin. Työntekijällä on 
velvollisuus viipymättä ilmoittaa työnantajalle ja 
työturvallisuudesta vastaavalle työolosuhteissa, 
työmenetelmissä tai koneissa, työvälineissä, hen-
kilönsuojaimissa tai muissa laitteista havaitsemis-
taan vioista ja puutteellisuuksista.

2 Työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta  
   huolehtiminen
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Torjuntatyötä varten tulee ni-
metä turvallisuusvastuuhenkilö 
tai sopia tehtävien jakamises-
ta torjuntatyönjohdon kesken. 
Laajassa vahingossa työturval-
lisuuden vastuusuhteet tulee 
selvittää ennen öljyntorjunta-
operaation aloittamista. Erityis-
tä huomiota tulee kiinnittää tor-
juntaa johtavan viranomaisen ja 
muiden torjuntaviranomaisten 
sekä torjunta-alusten päälliköi-
den rooleihin.

Alusten päälliköt ovat merilain 
(674/1994) säädösten nojalla 
vastuussa oman aluksensa tur-
vallisuudesta. Kaikkien aluk-
sessa olevien on noudatettava 
aluksen päällikön antamia mää-
räyksiä ja ohjeita. Aluksen pääl-
likkö on vastuussa myös lakien 
Laki aluksen teknisestä turval-
lisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) ja 
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamises-
ta (1687/2009) määräysten noudattamisesta.

2.2 Vastuut työterveydenhuollon järjes-
tämisessä
Torjuntaviranomainen, eli pelastuslaitos, huolehtii 
työterveyshuollon järjestämisestä torjuntaan työ-
suhteessa osallistuville henkilöille. Öljyntorjunta-
tehtävä saattaa poiketa huomattavasti henkilöstön 
nykyisistä, pääasiallisista työtehtävistä, ja siksi 
työterveyshuollon palvelujen tuottajan perehdyttä-
minen etukäteen tämän vihkon aihealueeseen voi 
olla hyödyllistä. 

Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työn-
antajan on järjestettävä työterveyshuolto ja siitä on 
oltava kirjallinen työterveyshuollon toimintasuun-
nitelma, jonka tulee perustua terveyshaittojen ja 

-vaarojen selvittämiseen (työpaikkaselvitys). Öl-
jyntorjuntatyö, samoin kuin pilaantuneiden maiden 
kunnostus ovat yleensä ”erityistä sairastumisen 
vaaraa aiheuttavia” töitä. Tämän vuoksi terveystar-
kastukset tulee tehdä ennen töiden (altistumisen) 
alkamista ja myös työn loputtua. Jos työ kestää pit-
kään tai toistuu saman sisältöisenä, tehdään myös 
määräaikaisia terveystarkastuksia. Tarkastusten 
sisältö määräytyy työn altisteiden ja riskien mukai-
sesti.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa tulee 
huomioida öljyntorjuntaan osallistuvien henkilöi-
den osalta seuraavat asiat:
• terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorit-

tamat työpaikkaselvitykset,
• tietojen antaminen työntekijöille tapaturma- ja 

sairastumisvaarasta, haittatekijöiden vaiku-
tuksista ihmiseen (mm. altistumismahdolli-

Vastuut ja tehtävät öljyntorjuntaoperaation 
työturvallisuudessa

Torjuntaoperaation turvallisuudesta, työsuojelu- ja työturvalli-
suusmääräysten huomioimisesta ja noudattamisesta, vastaa 
öljyvahinkojen torjuntalain mukaisesti torjuntatyön johtaja. 

Päivystävän päällikön tehtäviin kuuluu työturvallisuusohjeiden 
laatiminen ja niiden noudattamisen valvonta, välittömän työtur-
vallisuusvalvonnan organisointi ja työturvallisuustiedon välittä-
minen. Päällikkö laatii työmaakohtaiset työturvallisuusohjeet, ns. 
site safety planit.

Palomestari vastaa työn ja työtehtävien suunnittelusta, konei-
den ja laitteiden kunnon valvonnasta, turvallisten työmenetel-
mien ja henkilösuojainten käytön valvonnasta sekä käytännön 
työnopastuksesta. Hänen vastuulleen kuuluu työsuojelun var-
mistaminen työkohteessa site safety planien mukaan. Hänen 
tulee arvioida mahdollisten yllättävien vaaratilanteiden toden-
näköisyyttä ja esimerkiksi huolehtia, että herkästi syttyvien 
hiilivetyjen pitoisuusmittauksia tehdään riittävästi ja oikeissa 
paikoissa. Työnjohtajana hänen tulee varmistua siitä, että jokai-
nen torjuntaoperaatiossa työskentelevä henkilö on perehdytetty 
tehtäviinsä ja pystyy toimimaan oikein hätätilanteissa. 
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suuksista) sekä haittojen ehkäisystä,
• työhönsijoitustarkastus jokaiselle öljyntorjun-

tatyöhön fyysisesti osallistuvalle, sen jälkeen 
terveystarkastus kolmen vuoden välein ja tar-
vittaessa vajaakuntoisuustarkastus, sekä

• terveydenhuollon asiantuntijoiden osallistumi-

nen työterveydenhuollon ja ensiapuvalmiuden 
suunnitteluun ja tapaturman torjuntaan.

Näiden ohjeiden lisäksi sovelletaan öljyntorjun-
taoperaatioihin liittyvissä asioissa terveyshuollon 
yleisiä määräyksiä ja periaatteita.

Viranomasilla ei ole velvollisuutta tarjota työterveyspalveluja vapaaehtoisesti 
öljyntorjuntaan osallistuville – työturvallisuudesta tulee huolehtia

SÖKÖ II-hankkeessa vuonna 2009 katsottiin, että vapaaehtoisena öljyntorjuntaoperaatioon osallistuvan henki-
lön palvelusuhde voidaan rinnastaa työsuhteeseen työsuhteen syntyessä työntekijän ja työnantajan välille työn-
tekijän sitoutuessa henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena 
palkkaa tai muuta vastiketta vastaan (työsopimuslaki 55/2001, 1 §). Vastikkeeksi katsottiin torjuntatyönjohdon 
tarjoama muonitus ja majoitus, sekä öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) 36 §:n mukainen vapaaehtoiselle 
maksettava kohtuullinen palkkio. 

Vapaaehtoisten palvelusuhteen luonnetta on sittemmin tarkasteltu uudestaan Suomen pelastusalan keskusjär-
jestön (SPEK) hankkeessa Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan (2014-2015). 

SPEKin selvityksen mukaan, vaikka vapaaehtoinen toimii öljyvahingossa viranomaisen työnjohdon alaisuu-
dessa ja saa korvauksen vapaaehtoistyöstään, säilyy toiminnassa tästä huolimatta vapaaehtoisuuden luonne: 
öljyntorjuntaan osallistuvan vapaaehtoisen palvelussuhde ei ole työsuhde vaan vapaaehtoisuuteen perustuva 
palvelussuhde. Siten työturvallisuuslakia (738/2002) ei sovelleta vapaaehtoiseen öljyntorjujaan, muutoin kuin 
mitä erikseen säädetään vapaaehtoisista työntekijöistä. 

Työturvallisuuslain 55 §:ssä määritellään työnantajan velvollisuudet vapaaehtoista työntekijää kohtaan, joka 
tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijä. Lain 55 §:n mukaan työnantajan on soveltuvin 
osin huolehdittava, ettei vapaaehtoisen turvallisuudelle tai terveydelle aiheudu haittaa tai vaaraa työpaikalla. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoisia tulee öljyntorjunnassa ohjeistaa toimimaan niin, ettei hei-
dän turvallisuutensa vaarannu. Ohjeiden mukaan toimimista tulee myös valvoa. Vapaaehtoisella on velvollisuus 
noudattaa ohjeita ja käyttää annettuja suojaimia.

Työterveyshuoltolakia (1383/2001) sovelletaan työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työtur-
vallisuuslakia. Torjuntatyön johto ei ole velvollinen tarjoamaan työterveyshuoltoa vapaaehtoisille työntekijöille, 
sen voi tarjota halutessaan. Öljyntorjuntaan osallistuvalle vapaaehtoiselle ei tarvitse järjestää laissa määriteltyä 
terveystarkastusta, vaan sen tilalla käytetään vapaaehtoisjärjestöjen omaa terveyskyselyä, joka täytetään va-
paaehtoisten rekisteröitymisen yhteydessä.

Öljyvahingon puhdistustöiden käynnistyessä hälytysjärjestelmän kautta ilmoittautuneet vapaaehtoiset ja spon-
taanit vapaaehtoiset ohjataan perustamiskeskukseen, joka on vapaaehtoisjärjestöjen organisoima vapaaehtois-
ten vastaanottamispaikka. Perustamiskeskuksessa kaikki vapaaehtoiset rekisteröidään ja heille järjestetään pe-
rehdytys työtehtävästä, suojavarusteista, keräysvälineistä ja työturvallisuudesta sekä toteutetaan terveyskysely. 
Tarvittaessa järjestetään myös pikakoulutusta. 

S. Pönni (2015). Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa – Lainsäädäntö, korvaukset ja hallin-
nolliset järjestelyt, SPEK.
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Tähän lukuun on koottu listaa työturvallisuuteen 
ja työterveyshuoltoon liittyvistä laeista. Lisäksi on 
nostettu esiin näkökulmia rannikon öljynkeräyk-
seen osallistuvien henkilöiden työturvallisuuden 
ja -terveyden osalta, jotka tulee huomioida laajan 
öljyvahingon torjuntahenkilöstöä rekrytoitaessa tai 
vapaaehtoista työvoimaa vastaanotettaessa.

Keskeisimmät lait ja asetukset ovat:
• Työturvallisuuslaki (738/2002) 
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ-

suojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
• Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä 

työssä (715/2001)
• Valtioneuvoston asetus työvälineiden turval-

lisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
• Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuu-

desta (400/2008) siihen tehtyine muutoksineen
• Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten va-

linnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) 
• Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suo-

jelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 
(85/2006)

• Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpä-
vaaran torjunnasta (716/2000)

• Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista 
erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa 
töissä (1485/2001) 

• Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvalli-
suus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

• Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turva-
merkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista 
(687/2015) 

• Valtioneuvoston asetus aluksessa käytettävistä 
suojeluvälineistä ja mittauslaitteista (825/2001)

• Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuol-
tokäytännön periaatteista, työterveyshuollon 
sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asian-
tuntijoiden koulutuksesta (708/2013) 

• Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja 
purkamisen työturvallisuudesta (633/2004) sii-
hen tehtyine muutoksineen.

Torjuntatyöhön liittyvät työturvallisuus ja -ter-
veyshuollon lainsäädännölliset näkökulmat, jotka 
torjuntaviranomaisten on hyvä huomioida ennen 
laajamittaisen puhdistustyön aloittamista ovat:
• Työnantajalla on velvollisuus selvittää, kuka 

voi tehdä rantojen puhdistustyötä (Työturval-
lisuuslaki 738/2002, 11§ ja Työterveyshuolto-
laki 1383/2001, 10§), ja järjestää terveystar-
kastus tai altistuskokeet, joilla on merkitystä 
työntekijän terveyden suojelemisen kannalta 
(Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuol-
tokäytännön periaatteista, työterveyshuollon 
sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asian-
tuntijoiden koulutuksesta 1484/2001, 10§). 

• Työnantajalla on velvollisuus järjestää työter-
veyshuolto virka- ja työsuhteessa olevalle hen-
kilöstölle. (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,2. 
§ 1 mom.)

• Ostopalveluhenkilöstön työterveyshuoltovas-
tuu kuuluu kyseisen organisaation työnanta-
jan edustajalle (Työturvallisuuslaki 738/2002, 
2-3.§).

• Vuokratyön vastaanottajalla on ilmoitusvel-
vollisuus vuokratyövoiman työnantajalle tar-
vittavista toimista työterveyshuollon osalta. 
(Työturvallisuuslaki 738/2002, 3.§)

• Itsenäiset yrittäjät voivat järjestää itselleen 
työterveyshuollon. (Työterveyshuoltolaki 
1383/2001, 2.§ 2.mom.)

• Työnantajan velvollisuus järjestää vapaaehtoi-
sille työntekijöille öljyntorjuntatilanteen työ-
terveyshuolto ei ole yksiselitteisesti ilmaistu. 
(Työterveyshuoltolaki / STM:n soveltamisohje 
2004:12 1383/2001, 2.§1.mom.) Tästä on kui-
tenkin vapaaehtoisjärjestöjen linjaus raportissa 
Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista 

3 Työturvallisuuteen ja työterveyshuoltoon liittyvät lait
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öljyvahingon torjunnassa – Lainsäädäntö, 
korvaukset ja hallinnolliset järjestelyt (SPEK). 
Viranomaisilla ei ole velvollisuutta tarjota työ-
terveyspalveluja vapaaehtoisesti öljyntorjun-
taan osallistuville, työturvallisuudesta tulee 
kuitenkin huolehtia.

• Työnantajalla on oikeus saada korvausta työ-
terveyshuoltolaissa työnantajan velvollisuu-
deksi säädetyn tai määrätyn työterveyshuollon 
järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja 
kohtuullisista kustannuksista. Työnantaja ei 
saa korvausta vapaaehtoisesti vapaaehtoisille 
työntekijöille järjestämästään työterveyshuol-
losta (Sairasvakuutuslaki 1224/2004, 13. luvun 
1§, 4§).

• Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa tapa-
turmavakuutusta vapaaehtoisille työntekijöille 
(Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 

3.§). Öljyntorjuntatehtäviin viranomaisen hy-
väksymän vapaaehtoisen vakuutusturva to-
teutuu öljyvahinkojen torjuntalain 37 §:n pe-
rusteella: ”Torjuntatyössä sattunut tapaturma 
korvataan valtion varoista myös sille, joka on 
torjuntaviranomaisen tehtävään hyväksymänä 
osallistunut vapaaehtoisena öljy- tai aluske-
mikaalivahingon torjuntaan” (Öljyvahinkojen 
torjuntalaki 1673/2009, 8. luku, 37 §, 2.mom.). 
Lisäksi pelastuslaitosten vakuutukset kattavat 
myös vapaaehtoiset työntekijät. WWF:n vakuu-
tus vapaaehtoisille öljyntorjuntajoukoille kat-
taa ainoastaan harjoitus- ja koulutustilaisuudet.

Edellä mainittujen lisäksi, torjuntaviranomaisen 
tulee huomioida 27.4.2018 jälkeen voimaan tulleet 
öljyvahinkojen torjuntaan, työturvallisuuteen tai 
-terveyteen liittyvät lait ja asetukset.

Haitta- ja vaaratekijöiden selvittämisestä ja ar-
vioinnista säädetään työturvallisuuslaissa. Lain 
mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne 
huomioiden riittävän järjestelmällisesti selvitettä-
vä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työ-
ympäristöstä ja -olosuhteista aiheutuvat vaara- ja 
haittatekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, 
arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turval-
lisuudelle ja terveydelle. Työturvallisuuslain mu-
kaan työnantajalla on oltava hallussaan selvitys ja 
arviointi työpaikalla esiintyvistä haitta- ja vaara-
tekijöistä. 

Seuraavassa on pyritty kuvaamaan niitä riskikoh-
teita, haitta- ja vaaratekijöitä, joita öljyntorjun-
taoperaation yhteydessä saattaa esiintyä. Koska 
kaikkia tekijöitä ei voida kattavasti ennakoida, tu-
lee torjuntatyön johdon pyrkiä aktiivisesti tunnis-
tamaan kyseisessä tilanteessa mahdollisia haitta- 

ja vaaratekijöitä sekä poistamaan tai minimoidaan 
niiden haitta- ja vaaravaikutukset.

Mahdollisten vaaratekijöiden listaus perustuu ai-
empiin SÖKÖ-selvityksiin, K. Lampelan Suomen 
ympäristökeskukselle tekemään raporttiin Työ-
suojelu avoimilla vesialueilla tapahtuvien öljyva-
hinkojen torjunnassa (2015) ja IPIECAn ohjeisiin 
sekä hankkeen työryhmän arviointeihin. Työpai-
kan riskien arviointia varten löytyy runsaasti työ-
suojeluhallinnon sekä pelastuslaitosten omia ohjei-
ta, joista tulee hakea lisätietoa vaaranarviointiin.

4.1 Kemialliset vaarat ja haittatekijät
Öljyvahingon kemialliset haittatekijät johtuvat öl-
jystä haihtuvista yhdisteistä. Niiden merkittävyys 
vaihtelee öljylaadun, öljyn säistymisen asteen ja 
olosuhteiden mukaan. Haihtuminen riippuu muun 
muassa öljykalvon paksuudesta, joten puomituksin 

4 Torjuntaoperaation haitta- ja vaaratekijöiden arviointi
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rajatussa paksummassa kerroksessa haihtuminen 
on hitaampaa. Öljyn haihtuminen on voimakkain-
ta heti vuodon jälkeen ja se hidastuu ajan myötä: 
noin 80 % haihtumisesta tapahtuu kahden ensim-
mäisen vuorokauden kuluessa öljyvuodosta. Hen-
gityssuojainta on käytettävä aina, jos altistuminen 
on mahdollista. Etenkin jätteiden keräyspisteissä ja 
välivarastointialueilla, joissa öljyä on suurina mas-
soina, tulee käyttää hengityssuojaimia ja pitoisuus-
mittareita. 

Altistumista voidaan arvioida muun muassa aineen 
käyttöturvallisuustiedotteessa tai TOKEVA -ohjeen 
ja OVA-ohjeessa ilmoitettujen akuutin altistumisen 
raja-arvojen tai HTP-arvojen perusteella. HTP-
arvot eli haitallisiksi tunnetut pitoisuudet ovat so-
siaali- ja terveysministeriön arvioita työntekijöiden 
hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoi-
suuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa 
työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle taik-
ka lisääntymisterveydelle. Ne on vahvistettu työtur-
vallisuuslain (738/2002) 38. § 4. momentin nojalla 
annetulla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
(1214/2016). Mittaustulosten vertaamisesta HTP-
arvoihin löytyy lisätietoa muun muassa sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuista. Akuutin altistumi-
sen raja-arvot ilmaistaan yleensä TEEL-arvoina, 
AEGL-arvoina tai ERPG-arvoina, jotka ilmaisevat 
suurimman pitoisuuden aikayksikköä kohti, jonka 
yläpuolella altistumisesta seuraa oireita.

Öljyvahingon torjunnassa öljyä käsitellään vaa-
rallisena aineena, kunnes torjuntatöiden johtaja 
tarkemman analyysin tai tilanteen muuttumisen 
seurauksena toisin päättää. Öljyn käsittelyssä ja 
torjunnassa noudatetaan OVA-ohjeita ja pelastus-
laitoksen ohjetta Turvaohje vaarallisten aineiden 
työskentelyyn.

Kevyen polttoöljyn alhaisen höyrynpaineen vuok-
si on epätodennäköistä, että höyryjä muodostuisi 
niin paljon, että ne voisivat hengitettyinä aiheuttaa 

vakavia terveysvaikutuksia. Kevyen polttoöljyn 
höyryt voivat kuitenkin aiheuttaa pahoinvoin-
tia, väsymystä ja päänsärkyä. Kevyen polttoöljyn 
höyryt, öljysumu ja roiskeet voivat ärsyttää silmiä. 
Kevyen polttoöljyn joutuminen iholle voi aihe-
uttaa ihon punoitusta ja turvotusta, joten ihokos-
ketusta on vältettävä. Torjuntatyössä on käytettä-
vä suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatetusta. 
Henkilönsuojaimiin hyviä materiaaleja ovat mm. 
nitriilikumi, fluorikumi (Viton®), neopreeniku-
mi ja polyvinyylikloridi (PVC). Hengityksensuo-
jainta (suodatintyyppi A) käytetään tarvittaessa. 
Työpisteen läheisyydessä on oltava hätäsuihku ja 
silmienhuuhtelupaikka. Käytön jälkeen öljyntor-
juntavarusteet riisutaan tuuletetussa tilassa tai ul-
kona. Kevyen polttoöljyn nieleminen voi aiheuttaa 
oksentelua, vatsakipua, ripulia, levottomuutta ja 
jopa tajuttomuuden, kooman ja kuoleman. Jos nie-
lemisen yhteydessä ainetta joutuu keuhkoihin, voi 
siitä aiheutua kemiallinen keuhkotulehdus. Ennen 
juoma- ja ruokataukoja on huolehdittava, ettei kä-
sissä tai kasvoissa ole öljylikaa. 

Kevyen laivapolttoöljyn (MGO DMA) käyttötur-
vallisuustiedotteessa on lisäksi maininta antis-
taattisen suojavaatetuksen käyttämisestä, jos on 
olemassa staattisen sähkön aiheuttama syttymis-
vaara. Ainetta käsiteltäessä tulee olla tiukasti istu-
vat suojalasit, tarvittaessa kasvonsuojain sekä suo-
datinsuojain/puolinaamari (yhdistelmäsuodatin, 
tyyppi A2/P3). Lisäksi on käytettävä suojakäsinei-
tä, joiden valmistusmateriaaleja ovat nitriilikumi. 
neopreeni tai polyvinyylikloridi (PVC). Käsineiden 
läpäisyaika tulee olla vähintään 8 tuntia ja suojaus-
luokka 6. 

Kevyen polttoöljyn haitalliseksi tunnettu pitoisuus 
on 5 mg/m3 /8 h öljysumua. Kevyen polttoöljyn 
torjunnassa, öljysumun tai höyryjen muodostuessa 
esimerkiksi pesutekniikoissa, on käytettävä hengi-
tyssuojainta, jossa on suodatinsuojain/puolinaama-
ri/yhdistetty orgaanisten kaasujen ja höyryjen sekä 
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kiinteiden ja nestemäisten hiukkasten suodatin 
(tyyppi A2-P3). Työturvallisuuden osalta kevyen 
laivapolttoöljyn (MGO DMA) osalta haitalliseksi 
tunnettuna pitoisuutena voidaan käyttää kevyen 
polttoöljyn HTP-pitoisuutta, ellei polttoaineen val-
mistajalta ole saatavissa tarkempia arvoja.

Raskasta polttoöljyä käsitellään yleensä kuumana, 
joten ilmoitetut tiedot kuvaavat kuuman aineen 
haittavaikutuksia. Kuumasta raskaasta polttoöl-
jystä voi vapautua sumua ja höyryä, jotka voivat 
ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Öljysumu suurena 
pitoisuutena voi aiheuttaa hengenvaarallisen ke-
miallisen keuhkotulehduksen. Kuuma raskas polt-
toöljy voi vapauttaa rikkivetyä, joka voi aiheuttaa 
pahoinvointia, päänsärkyä, unettomuutta ja jopa 
tajuttomuuden sekä kuoleman. Jos aineen nielemi-
sen yhteydessä ainetta joutuu keuhkoihin, voi siitä 
aiheutua kemiallinen keuhkotulehdus. Roiskeet sil-
miin ärsyttävät silmiä.

Toistuva ihoaltistuminen raskaalle polttoöljylle voi 
aiheuttaa ihon kuivumista ja ihottumaa sekä iho-
syöpää. Ihokosketusta ja öljysumun hengittämis-
tä on vältettävä ja käytettävä hengityssuojaimia. 
Hengityksensuojainten käytöstä päätetään riskin-
arvioinnin perusteella. Käytännössä varaudutaan 
pahimman varalle. Jos epäillään hapen puutetta, 

suodattavaa suojainta ei saa 
käyttää. Pilaantuneilla maa-alu-
eilla työskenneltäessä voidaan 
käyttää suodattavaa puoli- tai 
kokonaamaria, jossa on erilliset 
suodattimet (suodatinsuojain/
kokonaamari yhdistelmäsuoda-
tin, tyyppi A2/P3(B2)), tai mie-
luummin moottoroitua (puhal-
lin) hengityksensuojainta, johon 
kuuluu visiiri, huppu tai koko-
naamari. Suodattavat puolinaa-
marit on asetettava kasvoille 
huolellisesti ja niiden tiiviys on 
tarkastettava käyttöohjeen mu-
kaisesti. Väärin kasvoille ase-
tetun suojaimen suojausteho voi 
alentua merkittävästi. Suodatin-
suojainta voi käyttää enintään 
kaksi tuntia kerrallaan. 

Suojakäsineiden materiaaleiksi 
käyvät polyvinyylikloridi (PVC) tai nitriilikumi. 
Suojakäsineiden alla kannattaa käyttää esimerkik-
si puuvillaisia aluskäsineitä. Sisältä likaantuneet 
suojakäsineet tulee vaihtaa välittömästi puhtaisiin. 
Haitalliset aineet voivat mennä ajan kuluessa myös 
käsineiden läpi. Tämän vuoksi käsinemateriaali on 
valittava oikein ja käsineet on vaihdettava riittävän 
usein uusiin.

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn jälkeen. 
Sekä kädet että iho pestään runsaalla vedellä ja 
saippualla. Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia, 
koska niiden käytössä on vaarana tuotteen leviämi-

•	 Raskas polttoöljy aiheuttaa öljyntorjuntatilanteessa terveys-
vaaran, sillä sen sisältämät rikkivety ja hiilivedyt ärsyttävät 
silmiä ja hengitysteitä vastaavasti kuin raakaöljy. Raskas 
polttoöljy voi aiheuttaa pitkäaikaisessa altistumisessa iho-
syöpää. 

•	 Dieselöljy ja kevyt polttoöljy sisältävät myös eräitä PAH-yh-
disteitä sekä vaihtelevia määriä syöpää aiheuttavaa bent-
seeniä. Öljyistä aiheutuva höyry tai öljysumu on haitallista 
hengitysteille ja voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen 
keuhkotulehduksen. Sumu, höyryt ja roiskeet ärsyttävät 
myös silmiä. Nämä öljyt ovat palovaarallisia. 

•	 Raskaan polttoöljyn HTP-arvot ovat öljysumulle 5 mg/m3 (8 
h) ja sen sisältämälle rikkivedylle kahdeksassa tunnissa 5 
ppm/7 mg/m3 ja 15 minuutissa 10 ppm/14 mg/m3. 

•	 Moottoribensiinin sekä diesel- ja moottoriöljyn altisteet: hiili-
vedyt, BTEX, oksygenaatit (MTBE, TAME). 

OVA-ohjeet, käyttöturvallisuustiedotteet
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nen iholle. Silmät suojataan sangallisilla suojala-
seilla. Mikäli on roiskeiden vaaraa tai muodostuu 
aerosolia, käytettävä tiiviitä suojalaseja ja tarvitta-
essa kasvonsuojainta. 

Työmaan henkilökohtaisen suojaustason määritte-
lyssä sovelletaan TOKEVA-ohjetta henkilönsuo-
jaimista. Voimakkaasti pilaantuneiden rantojen 
kunnostuksessa sekä öljyisiä keäryslaitteita tai 
puomeja käsiteltäessä suoja-asun päällä käytetään 
kuitukankaasta valmistettua kertakäyttöistä haala-
ria, jossa on kemikaaleilta suojaava pinnoitus (Ty-
vek Protech tai Practic tai vastaava).
Uusilla biopohjaisilla polttoaineilla ja -nesteillä 
on lisäksi vaaraominaisuuksia, jotka poikkeavat 
fossiilisista polttoaineista. Näistä löytyy lisätietoa 
manuaalin osasta 8.  

4.2 Öljyjen palovaarallisuus
Öljyntorjuntatilanteessa tulee tarkkailla syttyvien 
yhdisteiden pitoisuuksia erityisesti jatkuvan vuo-
don tilanteissa, tai ensimmäisten tuntien aikana 
kertavuodosta. Torjuntahenkilöstön tulee kantaa 
syttyvyys- ja pitoisuusmittareita. Lisäksi jätteen 
kuljetuspisteissä tai välivarastointialueilla, joissa 
öljyä on suurina massoina, tulee huolehtia pitoi-
suusmittauksista. Esimerkiksi raskaan polttoöljyn 
pitkäaikaisessa varastoinnissa öljyyn voi kertyä ve-
den ja anaerobisen bakteeritoiminnan vaikutukses-
ta metaania aiheuttaen räjähdysvaaran. Metaania 
muodostuu myös joidenkin biopohjaisten poltto-
aineiden hajoamistuotteena. Suuret pitoisuudet on 
huomioitava myös jään alla olevan öljyn tarkastus-
reikien kairaamisessa tai keräysrailojen sahaami-
sessa. Lisätietoa eri öljylaatujen ominaisuuksista 
löytyy manuaalin osasta 8.

Mittauksia varten pelastuslaitoksilla on käytössään 
räjähdysraja-, happipitoisuus-, hiilidioksidi- ja hii-
limonoksidipitoisuus-, sekä lämpö- ja kosteusmit-
tareita. Saimaa alueen laitoksista ei työryhmän 
arvion mukaan löydy VOC-mittareita haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden mittaamiseen. VOC-yh-
disteitä ovat aromaattiset hiilivedyt (tolueeni, bent-
seeni), aldehydit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja 
alkoholit (etanoli, n-butanoli, propanoli). Sen sijaan 
syttyvät kaasut, metaani, rikkivety ja bentseeni 
saadaan mitattua hyvin. Lisäksi on kemikaalimit-
tareita, jotka mittaavat muun muassa ammoniakkia 
ja klooria (PID). Öljyvahinkotilanteessa kompakte-
ja VOC-pitoisuusmittareita tiedustellaan tarvitta-
essa muilta torjuntaviranomaisilta tai teollisuuslai-
toksilta, jos niitä ei ole ennen sitä ehditty hankkia. 
Niitä käytetään yleisesti ympäristömittauksissa, 
kuten pilaantuneiden maiden ja kaatopaikkojen 
VOC-kaasujen mittauksissa. Kannettavat kaasuhä-
lyttimet olisivat hyödyllisiä jakaa myös esimerkik-
si WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen 
käyttöön. Suljetuissa tiloissa, esimerkiksi työmaa-
kopissa, haihtuvat haitta-aineet voivat konsentroi-
tua. Tällöin on suositeltavaa käyttää suoraan osoit-
tavaa ja hälyttävää kaasumittaria.

4.3 Hapettomuus
Öljyjen haihtuvat komponentit saattavat syrjäyttää 
happea suljetuissa tiloissa. Tällaisia tiloja ovat esi-
merkiksi öljyn keruutankit, öljyn välivarastointisäi-
liöt sekä ja öljyntorjunta-alusten keräyskanavastot. 
Ennen suljettuun tilaan menemistä on aina tarkis-
tettava tilan happipitoisuus pitoisuusmittarilla. Jos 
happipitoisuus on alle 19,5 %, tilaan ei saa mennä 
ilman paineilmalaitteita ja tarvittavia suojavälinei-
tä. Toisen henkilön tulee valvoa tankin tarkastajan 
turvallisuutta. Suljettujen tilojen kaasuvapaus tulee 
tarkistaa aina purku- ja pesutoimintojen jälkeen. 

4.4 Ympäristöolosuhteet
Torjuntatyötä tehdään yleensä normaaleista olo-
suhteista poikkeavissa tilanteissa ja olosuhteissa, 
jotka yleensä soveltuvat huonosti suurten ihmis-
joukkojen tai raskaiden koneiden työympäris-
töksi. Taajama-alueiden, kanavien tai sulkujen 
ympäristöä lukuun ottamatta työtä tehdään pää-
asiassa alueilla, joissa ei ole valmiina käytettä-
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vissä sähköä, vettä, viemäriä tai huoltoon sovel-
tuvia tiloja. Rannalla työympäristö voi vaihdella 
paljonkin puhdistettavan rantatyypin ja rannan 
jyrkkyysprofiilin mukaan. Akuutin torjunta-
työn työympäristönä voivat olla erityyppiset ja 
-kokokoiset öljyntorjunta-alukset tai -veneet. 
Työtä voidaan joutua 
tekemään järvenselillä 
tai kapeikoissa, missä 
veden virtaus voi olla 
voimakas. Torjuntati-
lanteeseen saattaa lisäksi vaikuttaa myös usein 
onnettomuudenkin taustasyynä olleet hankalat 
sääolosuhteet.

Ääriolosuhteet voivat vaikeuttaa merkittävästi 
torjuntatyötä ja olla myös merkittävä työterveys-
riski torjuntahenkilöstölle. Meriolosuhteissa kova 
merenkäynti, lumimyrsky, ankara pakkanen, 
jäätäminen, pimeys ja liikkuvat jäät saattavat es-
tää torjuntatoimet tai siirtää niiden aloittamista. 
Monet näistä tekijöistä ovat läsnä myös Saimaan 
olosuhteissa, vaikka esimerkiksi aallonkorkeudet 
ovatkin selkeästi pienempiä. Kuitenkin torjun-
taoperaation realistisia menestymisen mahdolli-
suuksia on aina verrattava torjujille tai kalustol-
le aiheutuviin riskeihin ja tarpeen niin vaatiessa 
tehdä päätös odottaa suotuisampia olosuhteita. 
Esimerkiksi merialueella on todettu, että mer-
kitsevän aallonkorkeuden ylittäessä 1,5 metriä ei 
öljyn leviämisen rajoittaminen ole mahdollista 
pelastuslaitosten nykyisellä kalustolla henkilöstöä 
vaarantamatta. Myös pimeän vuorokaudenajan 
toimintakyky on osittain puutteellista; ei ole vä-
lineitä nähdä tai seurata öljylautan etenemistä ja 
kokemuksia pimeänavigoinnista on kertynyt vain 
osalle henkilöstöä. Saimaan alueella pelastuslai-
toksilla ei kuitenkaan ole erillisiä säähän perustu-
via toimintarajoja, vaan kaikissa keliolosuhteissa 
pyritään menemään kohteeseen ja siellä arvioi-
daan mahdollisuudet aloittaa torjuntatoimet. Ve-
sillelähtö ja vesillä tehtävät torjuntatoimet tulee 

kuitenkin perustua torjunta-aluksen päällikön ar-
vioon toiminnan turvallisuudesta. 

Kova tuuli, aallokko ja veden virtaus

Kova tuuli, aallokko ja veden virtaus vaikeuttavat 
öljyntorjuntaoperaatiota monella tavalla. Turval-

linen navigoin-
ti hankaloituu, 
kansityöskente-
ly voi muuttua 
vaaralliseksi ja 

puomitukset tai muut varsinaiset torjuntatyöt voi-
vat muuttua mahdottomiksi toteuttaa. Monista Sai-
maan alueella käytettävistä puomityypeistä jo alle 
metrin korkuiset aallot lyövät ylitse, jolloin puomi-
tuksella ei saavuteta enää tavoitetta. Myöskään öl-
jyn kerääminen ei ole kovassa aallokossa mahdol-
lista, joten tällaisissa tapauksissa on tärkeää harkita 
riskinoton mielekkyyttä verrattuna siitä saataviin 
hyötyihin.

Aallokon ollessa voimakasta henkilöstön työtur-
vallisuus ja työkyky voi vaarantua muun muas-
sa merisairauden ja väsymisen kautta. Keinunta 
vaarantaa turvallisuuden kannella mikä korostuu 
erityisesti jäätävissä olosuhteissa. Kovalla tuulella 
myös nosto-operaatiot torjunta-aluksissa ja maalla 
saattavat muuttua vaarallisiksi taakan kontrolloi-
mattomasta heilumisesta johtuen. Pienet alukset 
voivat olla myös hyvin tuuliherkkiä, jolloin niiden 
operointi erityisesti tarkkuutta vaativissa tehtävis-
sä voi vaikeutua merkittävästi.

Tuuli yhdessä pakkasen kanssa aiheuttaa alusten 
kansirakenteiden jäätämistä. Tästä seuraava jää-
kerros muuttaa aluksen painojakaumaa heikentäen 
aluksen vakavuutta. Jää tekee myös kannet erittäin 
liukkaiksi. Jäätämisestä lisää myöhemmin tässä lu-
vussa.

Virtaavat vedet vaikeuttavat aina aluksen operoin-
tia. Virtauksen ollessa voimakasta puomit voivat 

Työympäristöön ei luonnonoloissa voida kovin paljoa 
vaikuttaa, mutta siihen voidaan, kuka menee, minne 
ja millaisella varustuksella.



Työterveys ja -turvallisuus alusöljyvahingon torjunnassa 1918

kaatua tai painua pinnan alle. Lisäksi puomituksen 
asentaminen ja puomien hinaaminen virtaavassa 
vedessä vaatii alukselta riittävästi konetehoa. Tuu-
lisissa olosuhteissa vastavirtaan etenevät aallot voi-
vat muuttua hyvinkin jyrkiksi, jolloin ne voivat olla 
erityisesti pienille veneille vaarallisia. 

Putoamisvaara

Työtilanteissa, joissa työntekijä voi olla vaaras-
sa pudota, tapaturmavaara on estettävä kaitein 
tai muiden putoamisen estämiseen tarkoitettujen 
kiinnitysliinojen, koukkujen tai valjaiden avulla. 
Öljyntorjuntatilanteessa putoaminen voi tapahtua 
torjunta-alukselta esimerkiksi siipipuomien asenta-
misen yhteydessä kurotettaessa aluksen laidan yli. 
Putoamisvaara on olemassa myös puomin laskun 
ja noston sekä ankkuroinnin yhteydessä. Ranta-
puhdistuksessa erittäin jyrkkien rantojen puhdis-
tus veden puolelta veneestä käsin saattaa jossain 
tilanteissa olla turvallisempaa. Putoamisvaaraa 
aiheuttavissa työtilanteissa on noudatettava pelas-
tuslaitoksen ohjetta Turvaohje työskentelyyn pu-
toamisvaarallisella alueella.

Auringon lämpö ja UV-säteily

Ulkona työtä tehtäessä työnantajan on otettava 
huomioon tavallisimpien vaaratekijöiden ohella 

UV-säteily. Vuosittainen biologisesti painotettu 
UV-säteilyannos on Suomessa 500–1000 kJ/m2. Ul-
kona työskentelevien henkilöiden altistuminen on 
kokonaisannoksesta noin 25 % ja sisätyöntekijöi-
den noin 4 %. UV-säteilyn haittavaikutukset koh-
distuvat ihoon ja silmiin. Akuutti haitta iholla on 
ihon punoitus, joka voi aiheutua säteilyannoksesta 
100–500 J/m2. Silmän sarveiskalvon tulehtumisen 
minimiannos on 50 J/m2 ja sarveiskalvotulehduk-
sen 40 J/m2. Ihoon kohdistunut pitkäaikainen tai 
usein toistuva liiallinen UV-säteily voi aiheuttaa 
ihosyöpää. Silmiin kohdistuva pitkäaikainen UV-
säteilyaltistus voi aiheuttaa pysyviä sarveiskalvo-
vaurioita ja edistää harmaakaihin kehittymistä. 

Aurinkolasit ovat tärkeä varuste erityisesti veneis-
sä ja vedenrajassa työskenteleville. Aurinkoisella 
säällä ihon paljaiden pintojen suojaus aurinkovoi-
teella on tärkeää ihon palamisen ehkäisemiseksi.

Ilmatieteen laitos antaa kesäisin lyhyin aikavälein 
UV-ennusteita, joiden perusteella voidaan arvioida, 
kuinka pitkän aikaa auringossa voidaan olla ilman 
ihon punottamista. Kansainvälinen UV-indeksi 
kuvaa UV-säteilyn suurinta voimakkuutta päivän 
aikana. Ihon punoituskynnyksen ylittävä aika mi-
nuuteissa saadaan jakamalla luku 130 annetulla 

Kuva 2. Kansityösken-
telyssä on työturvalli-
suuteen kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Kan-
nella työskentelevien 
riski pudota veteen, liu-
kastua tai muulla tavoin 
loukkaantua operaation 
aikana on todellinen. 
(M. Pascale 2007).
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UV-indeksillä. Esimerkiksi UV-indeksin ollessa 7, 
auringossaoloajaksi saadaan noin 20 minuuttia.

Lämpöolosuhteet

Lämpöolotekijät koostuvat muun muassa ilman 
lämpötilan, kosteuden ja tuulten vaikutuksista. 
Lämpö kuormittaa elimistöä ja vaikuttaa haital-
lisesti fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn, 
jolloin virheet lisääntyvät. Myös äkillisten läm-
pösairauksien riski kasvaa. Riski lämpötasapaino-
häiriöille on suurin fyysisesti raskaassa työssä, jos-
sa on lisäksi käytettävä eristävää suojavaatetusta. 
Aineenvaihdunnan kiihtyminen fyysisessä työssä 
lisää elimistön omaa lämmöntuotantoa ja suojavaa-
tetus vaikeuttaa liikalämmön poistumista elimis-
töstä. Korkea ilmankosteus kuormittaa enemmän 
kuumassa kuin kylmässä ilmassa. Kuumassa työs-
kentelyyn vaikuttavat lisäksi fyysisen työn raskaus 
sekä henkilökohtaiset suojaimet ja työvaatetus. 

Erityisesti kylmissä olosuhteissa tapahtuvassa tor-
juntatyössä on paljon vaaraa aiheuttavia tekijöitä 
ja olosuhteita. Työympäristö on usein suoraan altis 
sään, jäätävän sateen, lumen tai kovan tuulen vai-
kutuksille. Esimerkiksi keräystyömaan merkittyjen 
kulkuväylien ja poistumisteiden kunto saattaa ly-
hyessäkin ajassa heiketä lumimyrskyn yllättäessä. 

Talviseen öljyntorjuntaan tuovat haasteita myös 
jäätävän avoveden läheisyys, liukkaus ja lyhyt 
valoisa aika. Lisäksi jään paksuuden ja kuorman-
kantokyvyn selvittäminen ja railojen ja repeämien 
havainnointi ovat erittäin tärkeitä. 

Kylmällä työympäristöllä tarkoitetaan alle  
+10…+12 °C-asteen lämpötiloja. Yleensä kylmyy-
den vaikutukset näkyvät ensin käsien ja jalkojen 
jäähtymisenä. Kylmänsuojavaatetuksella pyritään 
estämään kehon lämpötilan laskua. Näin myös 
estetään kehon toimintakyvyn heikkenemistä. 
Samalla suojavarusteet kuitenkin lisäävät työn 
kuormittavuutta, häiritsevät tuntoaistimuksia ja 
heikentävät näppäryyttä. Kylmyys heikentää torju-
jien työtehoa, aiheuttaa väsymystä ja nostaa näin 
tapaturmariskiä, ellei riittävistä lepo- ja lämmitte-
lytauoista huolehdita.

Kylmissä olosuhteissa on huomioitava suojavarus-
teiden, suojakatosten ja työmaakoppien tarve sekä 
lisälämmitinten tarve puhdistautumispisteillä tai 
varusteidenvaihtopisteillä. Työskenneltäessä hyi-
sen avoveden läheisyydessä kelluntapuvun käyttö 
on erittäin tärkeää. Kylmillä pinnoilla, kuten jäällä 
tai metallisella venekannella seisominen lisää läm-
mönhukkaa jaloista. Jäähtymistä voidaan hidastaa 

käyttämällä esimerkik-
si puu- tai vanerilevyjä 
työskentelyalustoina, jos 
se muutoin on turvallis-
ta. Parhaimman suojan 
antaa kerrospukeutumi-
nen sekä asianmukaiset 

Kuva 3. Tuulen jäähdy-
tysvaikutus paljaaseen 
ihoon verrattuna vastaa-
viin lämpötiloihin lähes 
tyynessä.
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käsineet, jalkineet ja päähine. Laitureilla ja veden 
ääressä työskentelevillä tulee olla lisäksi kellunta-
puku.

Tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutusta paljaan ihon 
jäähtymistehokkuuteen ja paleltumariskiin kuvas-
taa ns. viimaindeksilämpötila. Viimaindeksiä voi-
daan käyttää myös paleltumariskin arvioimisessa. 

Kova pakkanen voi vähentää myös koneiden ja lait-
teiden toimintavarmuutta konerikkojen, letkusto-
jen murtumis- ja hapertumisvaurioiden sekä öljyn 
viskositeettimuutosten vuoksi. Alhaiset lämpöti-
lat on otettava huomioon erityisesti käytettäessä 
hydrauliikalla toimivia laitteita ja koneita. Kalus-
tovaurioiden välttämiseksi hydrauliikkaöljy tulee 
esilämmittää ennen käynnistystä, sillä hyvin kyl-
missä olosuhteissa öljy on liian jäykkää.

Jäätäminen

Jään kertyminen aluksen kansirakenteisiin on 
huomattava turvallisuusriski. Jään kertyminen eli 
jäätäminen vaikuttaa aluksen vakavuuteen. Jään 
tuoma lisäpaino harvoin jakautuu tasaisesti, jolloin 
vaarana on aluksen kallistuminen ja pahimmassa 
tapauksessa kaatuminen. Tutka-antenniin kertyvä 
jää aiheuttaa häiriötä tutkakuvaan. 

Jäätä voi kertyä veden roiskeista ja jäätävästä sa-
teesta tai sumusta. Jään kertymiseen alusten raken-
teisiin vaikuttavat ilman ja veden lämpötila, tuulen 
nopeus, aallokko, suhteellinen kosteus ja aluksen 
ominaisuudet. Veden pintalämpötilan ollessa alle 
+5 astetta ja ilman lämpötilan ollessa alle -2 as-
tetta ovat olosuhteet otolliset jäätäville roiskeille. 
Mitä voimakkaampi tuuli, sitä korkeammat aallot 
ja sitä helpommin syntyy roiskeita. Hyvin kostea 
ilma vielä pahentaa tilannetta, sillä kostean ilman 
mukana tuleva sade tai sumu nopeuttaa jään kerty-
mistä. Kovalla tuulella jäätä voi kertyä vaikka alus 
olisi paikallaan. Jos alus liikkuu myötätuuleen, jää-
täminen on huomattavasti hitaampaa kuin jos alus 

etenee vauhdilla vastatuuleen. Jäätämistä voidaan 
minimoida kurssimuutoksilla, mutta erityisesti vä-
hentämällä nopeutta. Riittävän hitaasti ajettaessa 
aluksen keula ehtii upota rauhallisesti aaltoon ja 
pärskeet menevät aluksen sivuille eivätkä lennä 
aluksen päälle. Jäätävien roiskeiden vaikutus vähe-
nee, jos alusta ohjataan suoraan myötä- tai vasta-
tuuleen.

Jäällä liikkuminen

Jäällä liikuttaessa tulee kiinnittää huomiota seu-
raaviin vaaranpaikkoihin. Veden virtauksen vuok-
si vaarallisia paikkoja ovat joet, salmet, karikot, 
niemenkärjet, jokien ja purojen suistot sekä äkki-
jyrkästi veteen pudottavien rantapenkereiden vie-
rustat. Teollisuuslaitosten ja asutuskeskusten vie-
märeiden laskualueilla jää on heikkoa lämpimän 
päästöveden ja virtauksen takia. Sillat, laiturit ja 
jäissä makaavat alukset sitovat lämpöä ja synnyt-
tävät virtauksia, jotka heikentävät jäätä niiden alla 
ja lähituntumassa. Vesistöjen syvänteiden kohdal-
la jää voi olla ympäröivää jäätä heikompaa, koska 
niissä oleva suurempi vesimäärä jäähtyy hitaam-
min. Kaislat tekevät jäästä seulan ja samalla hau-
raan. Laivaväylät ja kalastajien avannot ovat vaa-
ranpaikkoja. Halkeaman kohdalla jään kantavuus 
heikkenee. Niiden ja muiden rikkoutumien kohdal-
le kinostuvan lumen alla jää ohenee ja voi joskus 
sulaa kokonaan. 

4.5 Laitteet ja varusteet
Torjunnan käynnistyessä suuri määrä kalustoa 
siirretään varastoista työkohteeseen, aluksiin tai 
veneisiin. Kaiken torjuntatyössä tarvittavan irto-
kaluston, koneiden, välineiden ja varusteiden tulee 
olla varastossa puhdistettuina ja käyttökuntoon 
saatettuina. Koneiden toimivuustestit tulee tehdä 
ja hätäpysäytyksen toimivuus tarkistaa joko varas-
tolla tai viimeistään ennen laitteiden toimittamista 
työmaalle. Työnantajan tulee varmistua siitä, että 
työvälineet täyttävät säädetyt ergonomiavaatimuk-
set, jotta työntekijä voi käyttää laitteita turvallises-
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ti. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijä 
on selvillä koneiden aiheuttamista vaaroista ja siitä, 
että työntekijä on saanut riittävästi opetusta ja ohja-
usta työvälineiden käytössä. 

Koneiden hallintalaitteiden tulee olla selvästi tun-
nistettavissa. Kaikissa työvälineissä on oltava py-
säytys- ja hätäpysäytyslaitteet. Laitteiden suojusten 
tulee olla rakenteeltaan vankkoja ja ne eivät saa ai-
heuttaa lisävaaraa eivätkä olla helposti irrotetta-
vissa. Lisäksi työvälineessä on oltava työntekijän 
turvallisuuden varmistamiseksi olennaiset varoi-
tukset ja merkinnät sekä suojarakenteet sähkökos-
ketuksen, ylikuumentumisen ja tulipalon varalle. 
Myyjän on toimitettava huolto-ohjeet työkoneiden 
mukana, ja pääsääntöisesti suomenkielellä. Lait-
teen käyttäjä on vastuussa laitteen myyjän antami-
en käyttöohjeiden noudattamisesta. 

Torjuntalaitteita ja -koneita käytettäessä on nouda-
tettava pelastuslaitoksen ohjetta Turvallisuusteki-
jöitä käytettäessä koneita ja laitteita.

4.6 Taakkojen nosto ja siirtotyöt
Torjuntavälineiden siirtotyöt edellyttävät työsuoje-
lullisia ohjeita. Nosturin sijoitus torjunta-aluksilla 
on kiinteä, joten taakan liikkumisen valvonta saat-
taa edellyttää merkinantajan apua. Merkinantaja 
valvoo liikkuvaa taakkaa vaara-alueella, joka si-
jaitsee taakan siirtosektorilla. Taakkaa laskettaes-
sa erikseen tehtävään määrätyt henkilöt ohjaavat 
taakkaa suunnitellulle paikalleen. Ohjaustilantees-
sa voi syntyä vammoja esim. sormien jäädessä nos-
toliinojen tai vaijerien väliin. Taakkaa laskettaessa 
tulee myös kiinnittää erityistä huomiota liian lä-
hellä seisomiseen, sillä taakka saattaa laskettaessa 
heilua, jolloin tapaturmavaara on olemassa. Taakan 
heiluminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita erityi-
sesti silloin, kun taakkoja joudutaan nostamaan 
avovedessä ja aallokossa. Esimerkiksi aallokko tai 
kova tuuli voi estää kansinostureiden käytön, sillä 
vaarana on aluksen keinunnasta tai tuulesta johtuva 

taakan kontrolloimaton heiluminen.

Nosto- ja siirtotöitä tehtäessä nosturin kuljettajan 
ja kansimiesten yhteydenpito hoidetaan käsipuhe-
limien tai käsimerkkien avulla. Nostolaitteita käy-
tettäessä on huolehdittava siitä, että nostolaitteet ja 
nostoapuvälineet ovat asianmukaisessa kunnossa 
ja taakan kiinnitys on varmistettu. Lisäksi on huo-
lehdittava siitä, että taakka on riittävästi tuettu ja 
tasapainossa. Kuormauspaikalla on oltava ainakin 
yksi turvallinen poistumistie (hätäpoistumistie) 
mahdollisen vaaratilanteen varalta.

Torjuntatyön nostoissa noudatetaan pelastuslaitok-
sen ohjetta Turvallisuustekijöitä nostoissa ja siir-
roissa.

4.7 Sähköisku
Sähkökäyttöisistä laitteista voi aiheutua sähköis-
kun vaara, jos laite on vaurioitunut tai sitä käyte-
tään väärin. Jos ilmenee vaaraa sähköiskulle, laite 
tulee irrottaa välittömästi virtapiiristä. Laitteita 
korjattaessa on myös mahdollista saada sähköisku, 
mikäli virta on jäänyt vahingossa päälle. Jos lait-
teita korjattaessa suojarakenteita tai -levyjä on jou-
duttu poistamaan, voidaan toimivuustesti suorittaa 
turvallisesti vasta korjauksen ja suojusten kiinnit-
tämisen jälkeen. 

Nestemäisen öljyn ja öljyvesiseosten käsittelyssä 
staattisen sähkön aiheuttama kipinöintivaara torju-
taan maadoituksin. Erityisesti on huomioitava öl-
jyvesiseoksen taipumus kerryttää staattista sähköä 
puhdasta öljyä voimakkaammin. Lisätietoa staatti-
sen sähkön huomioimisesta lastinkäsittelyssä löy-
tyy manuaalin osasta 13.

4.8 Melu
Melualtistuksesta ja sen aiheuttamista toimen-
piteistä on säädetty valtioneuvoston asetuksella 
(85/2006). Asetuksessa päivittäisen melualtistuk-
sen alemmaksi toiminta-arvoksi on määritelty 80 



Työterveys ja -turvallisuus alusöljyvahingon torjunnassa 2322

dB ja ylemmäksi toiminta-arvoksi 85 dB. Jos työn-
tekijän altistuminen melulle ylittää alemman toi-
minta-arvon (80 dB), työnantajan on huolehdittava 
siitä, että työntekijän saatavilla on henkilökohtaiset 
kuulonsuojaimet. Jos työntekijän melualtistus saa-
vuttaa ylemmän toiminta-arvon (85 dB) tai ylittää 
sen, työnantajan on annettava työntekijän käyttöön 
henkilökohtaiset kuulonsuojaimet, joita työntekijän 
on myös käytettävä. Hetkellisistä huippuarvoista 
säädetään erikseen. Päivittäisen melualtistuksen 
raja-arvo on 87 dB. 

Työssä, jossa työntekijän päivittäinen altistuminen 
melulle vaihtelee huomattavasti työpäivästä toi-
seen, voidaan päivittäisen raja-arvon sijasta käyttää 
viikoittaista arvoa, joka on viiden työpäivän perus-
teella laskettu keskimääräinen päivittäinen melual-
tistus. Tämä edellyttää, että riittävällä seurannalla 
osoitettu viikoittainen melualtistus ei ylitä altistuk-
sen raja-arvoa 87 dB ja että työhön liittyvät vaarat 
ja haitat saatetaan mahdollisimman vähäisiksi. 

Meluvamman katsotaan johtuvan sisäkorvan me-
kaanisista vaurioista, joita pahentavat sisäkorvas-
sa melun ja mahdollisen muun altistuksen vuoksi 
tapahtuvat kemialliset reaktiot. Voimakas jatkuva 
melu aiheuttaa keskittymiskyvyn puutetta, kes-
kusteluvaikeuksia ja pitkäaikaisen altistumisen 
seurauksena korvien soimista ja kuulon heikkene-
mistä. 

4.9 Höyry
Torjuntatehtävissä, esimerkiksi tankkien tyhjentä-
misessä, tietynlaisia skimmereitä käytettäessä ja 
jäätävissä olosuhteissa työskenneltäessä käytetään 
korkeapaineista höyryä öljyn lämmittämiseen, 
jotta öljyn pumppaus helpottuisi. Lisäksi korkea-
paineista höyryä tarvitaan tietyissä rannanpesu-
tekniikoissa, joskin lämpötila on edellä mainittuja 
käyttökohteita alhaisempi. Korkeapaineinen höyry 
voi olla lämpötilaltaan lähes 200 °C-asteista, jol-
loin sen käsittely edellyttää erityistä huolellisuutta 

esimerkiksi letkuliitosten kiinnityksen varmenta-
misessa. Vaaratilanne voi muodostua esimerkiksi 
letkun irrotessa liitinkohdasta tai letkun rikkou-
tumisesta. Öljyntorjuntatyön aikana höyryletkut 
tulee olla sijoitettuna siten, että höyryn äkillisen 
purkautumisen aiheuttaman palovamman välttä-
miseksi työkohteessa toimivat henkilöt voivat paeta 
asianmukaisesti ja ennakolta suunniteltuja pakotei-
tä pitkin suojaan purkautuvalta höyryltä.

4.10 Biologiset vaaratekijät
Öljyntorjunnan työympäristöön saattaa sisältyä 
erilaisia biologisia vaaratekijöitä, kuten loiset, vi-
rukset, sienet sekä bakteerit. Erityisesti öljylle al-
tistuneiden kuolleiden lintujen ja eläinten käsitte-
lyyn osallistuvien tulee suojattua asianmukaisesti. 
WWF:n ohjeiden mukaan alle 18-vuotiaat vapaaeh-
toistyöntekijät eivät saa käsitellä öljyyntyneitä lin-
tuja. Sama koskee ihmisiä, jotka ovat raskaana tai 
joilla on heikentynyt immuunipuolustus, eläinaller-
gioita tai astma. 

Maastossa ja maa-aineksen kanssa työskentelevillä 
on merkittävä biologinen vaaratekijä eläimistä ih-
miseen tarttuvat taudit, joista todennäköisimmin 
saatetaan sairastua myyräkuumeeseen tai punkki-
en levittämille virustaudeille.

Punkin pureman seurauksena Suomessa voi sai-
rastua Lymen borrelioosiin (LB) tai puutiaisaivo-
kuumeeseen (TBE). Puutiaisaivokuumeen puhkea-
mista ei voi ehkäistä tartunnan tapahduttua, mutta 
sitä vastaan on rokote. Borrelioosia voi ehkäistä 
parhaiten päivittäisellä punkkitarkastuksella. Suo-
messa puutiaiset ovat erittäin yleisiä saaristoalueil-
la ja niitä esiintyy koko Etelä- ja Keski-Suomessa. 
Aktiivista aikaa punkkien esiintymiselle on huhti-
toukokuusta loka-marraskuuhun asti.

Myyräkuume eli Puumala-virus aiheuttaa kuu-
metaudin, johon liittyy yleisoireita, lihaskipuja ja 
osalle sairastuneista ohimeneviä verimuutoksia 
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Suojaimet

Suojautuminen on öljyntorjunnan olosuhteissa ensisijainen altisteen eristämisen menetelmä. Henkilösuojainten 
käyttö perustuu organisaation johdon laatimiin ohjeisiin riskin hyväksyttävyydestä. Riskin suuruuden määrittämi-
sen sekä työhygieenisen tiedon perusteella arvioidaan tarvittava suojavarustus sekä niiden taso. 

Henkilökohtaisten suojaimien on oltava tarkoituksenmukaisia. Henkilösuojaimien tulee olla Personal Protective 
Equipment (PPE) direktiivin (89/686/ETY) mukaiset ja CE- merkinnällä varustetut. Direktiivissä määritellään ser-
tifiointiluokat	vaaran	mukaan.	Sertifiointiluokassa	yksi	ovat	vähäiset	vaarat	ja	luokka	kolmeen	kuuluvat	vakavat	
vaarat. Suojavarusteiden valinnassa on otettava huomioon työn ja työympäristön lisäksi käyttäjän henkilökoh-
taiset ominaisuudet. 

Suojainten valinta perustuu CE- merkinnästä saataviin tietoihin. Suojainten on oltava suojaustasoltaan riittäviä, 
oikean kokoisia, helposti riisuttavat ja olosuhteisiin sopivia, sekä talvella lämpimiä. Öljyntorjunnassa vaatimuk-
siksi voidaan määritellä esimerkiksi öljyn- ja raskaiden esineiden putoamisen kestävät jalkineet, hupullinen suo-
ja-asu, käsineet, hengityssuojain ja silmäsuojaimet. Jos likaantumisvaara on ilmeinen, tulee normaalin (suoja)
vaatetuksen päällä käyttää kertakäyttöisiä suoja-asuja. Melualtistuksen ollessa kyseessä tarvitaan myös kuulo-
suojaimet. Suojakypärää tulee käyttää, mikäli työskennellään työkoneiden lähellä tai silloin, kun on putoamis- tai 
sortumisvaara.

Ihoaltistumisen estämiseksi on pukeuduttava öljyä läpäisemättömään asuun. Eri materiaaleille on kemikaalien 
kestävyydelle annettu suojausluokan mukainen läpäisevyysaika. Läpäisevyysaika ei saa olla työskentelyaikaa 
lyhyempi.

Vaarojen tunnistamisen ja riskinarvioinnin perusteella määritellään suojavarusteilta vaadittavat ominaisuudet. 
Työnantaja on vastuussa suojavarusteiden lainmukaisuudesta. Suojavarusteiden käyttäjien terveydentilaa on 
seurattava mahdollisten suojainten aiheuttamien terveyshaittojen, kuten ihottuman varalta. Suojavarusteiden 
käsittelystä ja huollosta on päätettävä ennen toiminnan aloittamista. 

Kuva 4. Suojain- ja suodatintyyppi 
valitaan riskinarvioinnin perusteella. 
Kyseinen kevyt kaasusuodatin 
SR 217 A1/SR 218 A2 soveltunee sisävesi-
en torjuntatyöhön, jossa vahinkoaine on 
todennäköisesti kevyttä polttoöljyä eikä 
kemikaaleja ole odotettavissa. Merialu-
eella varaudutaan myös raakaöljyn tor-
juntaan ja suojaimiksi on hankittu ABEK-
suodattimilla varustettuja suojaimia. (J. 
Halonen 2018)
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tai munuaisvaurioita. Tartunta tapahtuu pienjyrsi-
jöiden eritteiden saastuttaman pölyn välityksellä.
Taudilta voi suojautua käyttämällä käsineitä ja hen-
gityksensuojaimia. 

Merkittävin maasta saatava tartunta on jäykkä-
kouristustauti, tetanus. Tauti syntyy, jos jäykkä-
kouristuksen aiheuttajabakteeria tai sen itiöitä 
pääsee haavaan, jossa ne lisääntyessään tuottavat 
myrkkyä, toksiinia. Vähäinenkin ihorikko riittää. 
Ihon suojaaminen ja epäilyttävien haavojen puh-
distus ovat tärkeimmät suojautumistoimenpiteet. 
Puremahaavat ja likaiset pistohaavat voivat vaatia 
jälkihoidokseen mikrobilääkityksen. Jos rokotus-
suoja arvellaan riittämättömäksi, on käytettävissä 
myös tetanusimmonoglobuliinia taudin ehkäise-
miseksi. 

Eräs biologinen haittatekijä öljynkerääjän työym-
päristössä ovat eri kasvien siitepölyt, jotka aiheut-
tavat allergisia reaktioita monille henkilöille. Suo-
malaisesta aikuisväestöstä n. 15–20 % sairastaa 
allergista nuhaa, 2–6 % astmaa ja 15 % kosketus-

allergiaa. Lisäksi luonnossa on lukuisia myrkyllisiä 
kasvilajeja, kuten ihon palovammoille polttava jät-
tiputki tai nokkoset. Öljyntorjunnan suojavarustus 
suojaa käsivarsia, mutta kumartuessa on varottava 
myrkyllisten kasvien ihokosketusta esimerkiksi 
kasvoihin.

Myös käärmeet voivat uhata rannoilla työskente-
levien työturvallisuutta. Kumisaappaat suojaavat 
kyynpuremalta, mutta tästä huolimatta kyypakka-
us on perusteltu turvavaruste. 

Torjuntatyömaan riittävän hygienian ylläpito on 
yleisesti ottaen tärkeää. Juomisen ja syömisen on 
tapahduttava puhtailla käsillä (ei öljyä käsissä tai 
muutakaan likaa). Vessat on saatava työmaalle jo 
sitä perustettaessa ja niiden yhteyteen on saatava 
käsienpesumahdollisuus. Oleellista myös on, että 
keräystyömaalta tuleva jäte saatetaan mahdolli-
simman nopeasti eteenpäin logistiikkaketjussa tai 
suojataan asianmukaisesti, sillä kostea öljyinen jäte 
erityisesti kuumassa auringonpaisteessa houkutte-
lee kärpäsiä ynnä muita sittisontiaisia.  

Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyy-
destä ja vahdinpidosta (1997/1256) määrittelee 
laivaväen pätevyydet. Pelastuslaitos huolehtii, että 
aluksilla on miehitystodistukset ja että miehitys-
todistusten edellyttämää pätevää henkilöstöä on 
vuoroissa riittävästi (1997/1256, 4§). Käytännös-
sä aluksen koko ratkaisee, millaiset miehitysvaa-
timukset alukselle on asetettu. Saimaan alueella 
suuremmat pelastuslaitoksen alukset edellyttävät 
päälliköltä kuljettajankirjaa. Pienempien alusten 
miehittäminen on mahdollista, jos miehistöllä on 
riittävä kyky ja taito veneen kuljettamiseen tur-
vallisesti ja meriteiden sääntöjen mukaisesti. Tor-
junta-aluksella työskenneltäessä aluksen päällikkö 

vastaa viime kädessä koko henkilöstön toiminnas-
ta ja turvallisuudesta. Tämä koskee myös torjun-
taoperaatioon osallistuvia ulkopuolisia henkilöitä.
Turvallisuuden kannalta on oleellista, että alus-
ten toimintakykyrajoitteita noudatetaan kaikissa 
olosuhteissa. Valittaessa yksikköä tehtävään on 
varmistuttava, että yksikkö kykenee tehtävästä 
suoriutumaan. Aluksen päällikkö tuntee työväli-
neensä rajoitteet parhaiten.

Erityisesti aluksen kantavuuden tunteminen on 
oleellista, jos alukseen otetaan sen kokoon näh-
den poikkeuksellisen painavaa kansilastia, kuten 
kiinteän öljyjätteen kuljetusyksiköitä. Tuolloin on 

5 Turvalliset työtavat torjunta-aluksilla
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oleellista, että lastinottokykyä tarkastellaan en-
sisijaisesti aluksen kantavuuden, ei kansitilan pe-
rusteella. Aluksiin, joissa on kiinteät keräyssäiliöt, 
ei tule ottaa kansilastia tai matkustajia säiliöiden 
ollessa lastissa. Nestemäisten jätteiden säiliötä 
kuljetettaessa on huomioitava vapaan nestepinnan 
vaikutus aluksen vakavuuteen. Lisätietoa vahin-
kojätteen lastinkäsittelyn turvallisuudesta löytyy 
manuaalin osasta 13.

Öljyntorjunta-aluksissa ei voi olla perinteisissä 
laivadieseleissä käytettävää merivesijäähdytys-
järjestelmää, sillä veden pinnalla tai välivedessä 
kelluva öljy tukkisi merivesisikaivot ja -suodatti-
men. Jäähdytysjärjestelmän tyyppi on huomioitava 
valittaessa alusta tehtävään, joka edellyttää öljy-
lautassa tai sen läheisyydessä operoimista. Tämä 
on huomioitava määrättäessä kaupallisia aluksia 
torjuntatehtäviin tai hankittaessa aluskapasiteettia 
ostopalveluna.

Pelastuslaitosten torjunta-aluksissa on käytössä 
neljä erityyppistä jäähdytysjärjestelmää: suljettu 
jäähdytysvesikierto, pohjatankkijärjestelmä, sul-
jettu merivesikierto sekä suora merivesijäähdytys. 
Näistä pohjatankkijäähdytysjärjestelmillä varus-
tetut alukset soveltuvat parhaiten öljyntorjuntaan. 
Pohjatankkijärjestelmissä on vielä se etu, että 
jäähdytysnestetankkien päällä sijaitsevat öljynke-
räystankit pysyvät lämpiminä, jolloin öljyn pump-
paus helpottuu. Ensivasteveneistä suurin osa on 
perämoottoriveneitä, joissa käytettävä suora meri-
vesijäähdytys on yksinkertainen ja helppo huoltaa, 
mutta öljyn kannalta ongelmallinen, ellei vedenotto 
tapahdu riittävän syvältä. Öljyntorjuntaan käytet-
tävien perämoottoriveneiden jäähdytysveden otto 
tulee tapahtua yli 0,50 metrissä. Lisäksi moottorin 
ilmanoton tulee sijaita riittävän ylhäällä, ettei pa-
loilmaan pääse hiilivetyjä. Pakoputken tulee olla 
jäähdytetty, jottei kuuma pinta sytyttäisi öljylau-
tasta haihtuvia hiilivetyjä. Kiinteillä harjakeräimil-
lä varustetuissa F-luokan aluksissa on huomioitu 

moottoreiden ilmanotto ja räjähdyssuojaukset sekä 
hiilivetyjen mittauslaitteistot. Näin ollen F- ja I-
luokan potkurivetoisilla aluksilla voidaan myös öl-
jylautan läheisyydessä, vesisuihkupropulsio saattaa 
tukkeutua öljystä. Lisätietoa manuaalin osasta 14.

Öljyntorjuntatilanteessa aluksen sisätiloihin joh-
tavat ovet on oltava suljettuina, mikäli kannella 
havaitaan haihtuvien hiilivetyjen ja rikkivedyn pi-
toisuuksia. Jos alus on ylipaineistettavissa, se saa-
tetaan ylipaineistettuun tilaan ohjeiden mukaan. 
Tällöin lisäilman otto voidaan johtaa suodattimien 
kautta tai sulkea ilmanotto väliaikaisesti kokonaan. 
Aluksen sisätilojen likaantumisen välttämiseksi 
kulkutiet tulee tarvittaessa suojata kertakäyttöisillä 
suojamatoilla.

Miehistöllä, ja kaikilla veneessä olevilla, on oltava 
aina joko pelastusliivit, esimerkiksi paukkuliivit, 
tai pelastautumispuku. Pidemmissä siirto-ajoissa 
avoveneissä tulee käyttää pelastautumispukuja. 
Pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti veneessä ei 
saa käyttää sammutusasua. Suojavarusteena tulee 
käyttää esimerkiksi asemapalvelusasua tai muuta 
työhön soveltuvaa suojavarustetta. 

Kansityöskentely 

Kannella työskenneltäessä on aina käytettävä 
kypärää sekä turvajalkineita, joiden tulee mah-
dollisuuksien mukaan olla öljynkestäviä. Kuulo-
suojaimia on käytettävä aina silloin, jos jatkuva 
melu ylittää turvallisena pidetyn rajan 85 dBA ja 
muutoinkin äänitason ollessa häiritsevä. Erikoisti-
lanteissa kypärät, jossa on kuulosuojaimet, radio-
puhelin ja valo, saattavat olla tarpeellisia. Kannella 
työskenneltäessä on aina käytettävä pelastusliivejä. 
Puomia laskettaessa rampilla seisovan henkilön on 
oltava turvaköydellä kiinni kaiteessa.

Aluksen kansi tulee pitää niin siistinä kuin mah-
dollista. Liukastumisten estämiseksi pienetkin 
kannelle päässeet öljymäärät on heti poistettava. 
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Jäätävissä olosuhteissa kannen ja suojakaiteiden 
lämmitys on oltava päällä, jos sellaiset on alukseen 
asennettu. 

Hydraulikäyttöisten laitteiden osalta on aina var-
mistettava, että hydrauliliittimien lukitus on pai-
kallaan. 

Jos on aihetta epäillä, että öljystä irtoaa räjähdys-
vaarallisia kaasuja, kaasunmittaus on tehtävä. Mit-
tareita on henkilökohtaisia mittareita sekä myös 
sellaisia mittareita, joilla kannelta voidaan mitata 
tankin pohjalla oleva kaasutilanne. Joissain öljyn-
torjunta-aluksissa on myös kiinteitä kaasunmittaus-
järjestelmiä. On huomattava, että kaasumittarit on 
kalibroitava mittarikohtaisten ohjeiden mukaisesti. 

Palo- ja sähköturvallisuuden kannalta koneet ja 
erilliset laitteet tulee maadoittaa. Tarvittaessa on
käytettävä kipinöimättömiä työkaluja.

Jos irrallisia palonsammuttimia ei ole työsken-
telyalueen lähellä, alkusammutuksen turvaami-
seksi työskentelyalueelle on otettava valmiuteen 
esimerkiksi kaksi 12 kilon vaahtosammutinta. Jos 
puomitusten valvontaan tai liikenteenohjaukseen 
käytetään vapaaehtoisten veneyksiköitä, on heil-
le annettava tarpeelliset työsuojeluohjeet herkästi 
syttyvien aineiden käsittelyssä, öljypalon sammu-
tuksessa ja paloilmoituksen tekemisessä.

Puomitus 

Ennen puominlaskua ja -nostoa on varmistettava, 
että puomikontit ovat asianmukaisesti kiinnitetty 
alustaansa, kuten kanteen tai laituriin. Kannelle 
taitellun, vapaasti laskettavan puomin kanssa on 
huomioitava takertumisvaara, samoin kuin ankku-
ria ja ankkuriköyttä laskettaessa. Raskaiden puo-
mien käsittelyyn on osoitettava riittävästi henkilöi-
tä. Ne henkilöt, jotka puomin laskussa tai nostossa 
joutuvat työskentelemään lähellä kannen reunaa 

•	 Mittaa myrkylliset tai räjähdysvaaralliset kaasut. Määritä suoja-alueet tarpeen vaatiessa. OVA-ohjeen 
mukaiset vaara-alueet sekä kevyelle että raskaalle polttoöljylle ovat pienessä vuodossa (noin 100 
litraa) 25 metriä ja suuressa vuodossa (noin 10 kuutiota) 25-50 metriä.

•	 Erityisesti kovassa kuormituksessa olevat kiinnitys- ja sidontaköydet tai -ketjut voivat muodostaa mer-
kittävän työturvallisuusriskin. 

•	 Pidä alusten kannet siisteinä. Erityisesti huonon sään vallitessa öljyiset ja sotkuiset kannet aiheuttavat 
suurta vaaraa kansimiehistölle.

•	 Varmistu, että torjuntatoimiin osallistuva henkilöstö osaa käyttää heille annettuja varusteita. 
•	 Varmistu, että riittävä työturvallisuusohjeistus on annettu.
•	 Varmistu, että torjuntatoimiin osallistuva henkilöstö on tietoinen toimintaohjeista hätätilanteissa.
•	 Kansityöskentelyssä on aina käytettävä vähintään pelastusliivejä tai muita kelluntavarusteita.
•	 Ohjaamon ja kansimiehistön sujuva kommunikointi ehkäisee tehokkaasti työtapaturmia.
•	 Tarjoa torjuntahenkilöstölle riittävästi taukoja, ravintoa ja suojattuja taukotiloja. 
•	 Siirrä operaatiota, mikäli sääolosuhteet sitä vaativat.
•	 Varmistu, että ensiapu-, ensihoito- ja sairaankuljetus ovat saatavilla tarpeen niin vaatiessa. 

Taulukko 1. Turvallisuusohjeita torjuntatyöhön.
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tai keularampilla, tulee varustaa pelastusliiveillä ja 
turvavaljailla. 

Puominnostoon on suositeltavaa käyttää siihen 
suunniteltuja apuvälineitä (ks. kuva 5). Kelalle 
ohjattavaa puomia nostettaessa käsillä tapahtuvaa 
puomin ja sen ketjun tai vaijerin ohjausta tulee vält-
tää tapaturmavaaran takia. Työhön on käytettävä 
sopivia apuvälineitä, kuten koukkuja. 

Puomin noston yhteyteen on järjestettävä kaasun-
mittaus, jos puomi on ollut kosketuksissa haihtuvia 
komponentteja vielä sisältävään öljyyn. Yhteistyö 
ja tiedonvälitys aluksen, puomia vetävän yksikön ja 
puomin laskua hoitavan ryhmän välillä on varmis-
tettava radiopuhelimella. Puomikontit on maadoi-
tettava tarvittaessa. Puomit pestään pääsääntöisesti 

vasta operaation päätyttyä maalla olevissa öljyyn-
tyneen kaluston pesuun soveltuvissa paikoissa. 

Keräys aluksen harjalaitteilla ja skimmereillä

Saatettaessa käyttökuntoon aluksen harjalaitteita 
joudutaan aluksen kannella avaamaan useita luuk-
kuja. Putoamisvaaran takia aukot on suojattava 
putki- tai köysikaiteilla tai vastaavilla. Jos öljyn-
torjunnassa tarvittavia puomeja asennettaessa tai 
muussa öljyntorjuntaan liittyvässä työssä on teh-
tävä töitä laidan ulkopuolella, jokaisella tehtävässä 
työskentelevällä on oltava asianmukaiset pelastau-
tumisvälineet, kuten paukkuliivit. 

Kerätyn öljyn aiheuttamaa räjähdysvaaraa on seu-
rattava asianmukaisilla pitoisuusmittareilla, joko 
alukseen kiinteästi asennetuilla tai kannettavil-

la laitteilla. Jos kannella on todettu 
olevan kaasuista johtuvaa räjähdys-
vaaraa, kannella saa käyttää vain 
Ex-suojattuja sähkölaitteita ja kipi-
nöimättömiä työkaluja. Öljylle ja sii-
tä liukeneville kaasuille altistumista 
keräilytilanteissa on pyrittävä välttä-
mään käyttämällä hengityssuojaimia, 
suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Öl-
jystä mahdollisesti haihtuvien kom-
ponenttien takia öljyntorjuntatoimen-
piteet tulisi mahdollisuuksien mukaan 
tehdä tuulen yläpuolelta käsin.  

Kerättäessä öljyä vedestä erillisillä 
keräimillä ja skimmereillä on huoleh-
dittava siitä, että keräinten ja pump-
pujen nostot tehdään turvallisesti. 
Purkulinjan kuntoon, asennukseen ja 
kiinnitykseen on kiinnitettävä huomi-
ota. Keräimien mahdollisesti tarvit-
seman höyryn syötön tulee tapahtua 
turvallisesti ja liitoksien oikea kiin-
nittyminen ja tiiviys on tarkastettava. 

Öljyntorjunta-aluksissa ja -veneissä työskentely
 
•	 Kevytsuojahaalari (ei sammutuspuvussa!)
•	 turvajalkineet
•	 suojakäsineet (öljynkestävät)
•	 pelastusliivit
•	 kevytsuojakypärä (käytetään kun suoritetaan hinausta 

tai nosturilla työskennellessä)
•	 suojalasit ja hengityssuojain (käytetään kun käsitel-

lään öljyä ja imeytysaineita)
•	 hinausköysi tulee mitoittaa vähintään 1,5 kertaa arvi-

oidun aluksen tai veneen vetovoima
•	 hinaustehtävissä tulee huomioida, ettei mahdollisesti 

irtoava tai katkeava köysi aiheuta vaaraa veneessä 
oleville. Isommissa aluksissa missä vetovoima on 
suuri, ei tule oleskella hinauspisteen läheisyydessä!

•	 keulaportilla varustetuissa aluksissa tai veneissä tulee 
huomioida erityisesti oleskelu portin läheisyydessä 
porttia avatessa tai sulkiessa. Puristus tai putoamis-
vaara.

•	 puomin laskussa tulee erityisesti huomioida, ettei hen-
kilö tartu laskettavaan puomiin. 

•	 työskennellessä tulee työt suorittaa pareittain ja 
veneen kuljettajalla tulee olla yhteys (näkö tai radio) 
työskenteleviin henkilöihin.

Etelä-Savon pelastuslaitos 2017
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Rantojen puhdistus vaatii torjuntaoperaation osa-
alueista selkeästi eniten työvoimaa. Rantatorjun-
tatyön työturvallisuustarkastelun kohteena oleva 
työympäristö käsittää rantojen öljyisyyden tiedus-
telun, öljyjätteen keräyksen ja sen toimittamisen 
kuljetusyksikköön. Näissä työprosessin vaiheissa 
kokonaisvastuu työskentelyn johtamisesta on pe-
lastusviranomaisella. 

Öljyntorjuntatyöhön sisältyvistä riskeistä merkit-
tävimpiä ovat öljyn myrkyllisyys ja kemialliset 
vaaratekijät sekä rantaympäristön ominaispiirteet. 
Näitä ovat muun muassa rannan kulkuyhteydet, 
rantaprofiili (jyrkkyys) ja pääasiallinen rantama-
teriaali. Nämä tekijät määräävät rannan vaikea-
kulkuisuusasteen. Työntekijöiden liikkumis- ja 
toimintakykyä voivat heikentää lisäksi paksut ja 
jäykät suojavaatteet ja monet ulkoiset tekijät, kuten 
kulkuväylien liukkaus. Kulkuyhteys puhdistetta-
valle alueelle saattaa olla hankala ja saaristoon kul-
keminen edellyttää vesistöjen ylitystä. Siirtymiset 
torjunta-alueelle edellyttävät hyvää logistista suun-

nittelua ja tarkoituksenmukaisia kuljetusvälineitä. 
Puhdistushenkilöstön kuljetuksiin vesitse tulee va-
lita siihen soveltuvat alukset. Jokaisen veneessä oli-
jan tulee pukea päälleen pelastusliivit. Veneeseen 
otetaan matkustajia enintään kantavuuden ja rekis-
teröintitodistuksen salliman määrän verran. Liian 
suuri ihmismäärä etenkin pienemmän aluksen kan-
nella voi vaikuttaa vaarallisesti aluksen vakavuu-
teen, etenkin jos heitä ei ole ohjeistettu pysymään 
paikoillaan. 

Rantatorjunta etenee yleisesti ottaen seuraavasti: 
Öljynkeräystyötä tehdään pienryhmissä, jotka kul-
jetetaan ennalta sovitusta lähtöpaikasta kokoon-
tumispaikalle, esimerkiksi kuljetuspisteelle, josta 
siirrytään kunkin alueen keräystyömaalle. Kerä-
ystyömaa on se alue, josta vahinkojätettä kerätään. 
Keräystyömaa on eristetty muusta alueesta nau-
halla tai aidalla, ja torjuntaviranomainen on orga-
nisoinut sen valmiiksi työvälineineen ja astioineen 
ennen puhdistusjoukkojen saapumista. Keräystyö-
maalla on osoitettuna ja merkittynä sisääntulo- ja 

Kuva 5. Kymenlaakson pelastuslaitoksella suunniteltu apuväline puominnostoon (J. Halonen 2017).

6 Riskinarviointi rantapuhdistuksessa
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poistumistiet sekä kulkureitit. Ennen likaantu-
neelle alue menoa puetaan suojavarusteet keräys-
työmaan yhteyteen perustetulla taukotilalla. Tau-
kotilana toimii työmaakoppi, teltta tai esimerkiksi 
WWF:n käytössä oleva siirrettävä öljyntorjunta-
kontti. Telttana voi toimia pelastuslaitosten omien 
suojatelttojen lisäksi esimerkiksi puolustusvoimien 
tai SPR:n telttakalusto. Pukemisen yhteydessä en-
siaputaitoiset merkitään ja he jäävät ensisijaisesti 

ns. puhtaiksi henkilöiksi. Keräystyömaalta poistu-
taan puhdistautumispisteen kautta, jona toimii esi-
merkiksi muoviallas, jossa likaantuneet varusteet 
riisutaan. Öljynkeräysmenetelmät voidaan jakaa 
käsikeräysmenetelmiin sekä kone- ja pesuteknisiin 
menetelmiin. Pääasiallinen torjuntamenetelmä on 
todennäköisesti käsityö, jota täydennetään muilla 
menetelmillä maaston ja alueen herkkyyden salli-
essa. Yksinkertaisimmillaan käsin tehtävä öljyn-

Taulukko 2. Turvallisuusohjeita rantatorjuntatyöhön.

•	 Mittaa myrkyllisten ja räjähdysherkkien kaasujen pitoisuudet. Määritä suoja-alueet tarpeen niin vaati-
essa.

•	 Luo kulkureitit mahdollisimman turvallisiksi. Kaatumiset ovat todennäköinen tapaturmien aiheuttaja 
erityisesti kivisessä ja mäkisessä maastossa.

•	 Varmistu, että työvoimaa on riittävästi operaation turvalliseen läpivientiin.
•	 Varmistu, että turvallisuusohjeistus on riittävä ja tarkoituksenmukainen.
•	 Tarjoa torjuntahenkilöstölle suojaa, ravintoa ja lepotaukoja.
•	 Hyödynnä parityöskentelyä turvallisuuden lisäämiseksi.
•	 Merkitse mahdolliset välivarastointipaikat selkeästi ja huolellisesti.
•	 Siirrä operaatiota, mikäli sääolosuhteet sitä vaativat.
•	 Varmistu, että ensiapu-, ensihoito- ja sairaankuljetus onnistuvat ongelmitta.
•	 Hyvät viestiyhteydet vähentävät onnettomuusriskejä. 

Kuva 6. Keräystyömaata (M. Pascale 2010).
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Alusöljyvahingon terveysvaikutukset öljynkerääjille – tapahtuneista onnettomuuk-
sista tehtyjen tutkimusten tarkastelu

Öljynkeräykseen osallistuneilla todettiin muun muassa seuraavia terveyteen liittyviä oireita: alaselän kipu, 
päänsärky, silmien kirvely, pistely kurkussa, jalkojen kipu, pahoinvointi, ihoärsytys, vatsakipu, hengitysvaikeudet 
ja tajunnantason vaihtelu. Eniten ongelmia ja onnettomuuksia tapahtui ensimmäisinä päivinä. Monet terveysoi-
reet alkoivat torjunnan alkaessa ja helpottuivat, kun työ lopetettiin. Oireita ilmeni enemmän silloin, kun keräys-
päivät olivat pitkiä tai niitä oli monta peräkkäin.

Öljynkeräystyön riskitekijät terveydelle olivat todellisia, vaikka riski pysyvälle vahingolle oli vähäinen. Kerättä-
vä öljy sisälsi terveydelle vaarallisia VOC- ja PAH- (polyaromaattiset hiilivedyt) yhdisteitä sekä raskasmetallia. 
Näiden myrkyllisten aineiden todettiin aiheuttavan vaihtelua kerääjien hormonaalisessa tasapainossa. Raskas-
metalleilla on myös myrkyllinen vaikutus ihmisen soluihin ja aineenvaihduntajärjestelmään. 
Terveyteen vaikuttaville riskitekijöille altistuneet eivät käyttäneet suojaimia tai käytetyt suojaimet olivat rikkinäi-
siä. Kyseiset henkilöt myös söivät eväitä öljyyntyneellä alueella. Muina riskitekijöinä tuli esille mm. vääränlaisten 
työvälineiden käyttö, huono kommunikointi, eri kerääjäryhmien erilaiset turvallisuusmääräykset ja yleinen töiden 
suunnittelemattomuus.

Mainintoja öljyntorjunnan henkisistä tai psyykkisistä terveysvaikutuksista oli vähän. Esille tuli öljynkeräys-
henkilöstön turhautuneisuus työn edetessä ja paikallisten kerääjien erilainen henkinen kuormittuminen, koska 
onnettomuus kosketti heitä henkilökohtaisesti.

Tarkastelun kohteena olleissa tutkimuksissa mainitut terveystarkastukset liittyivät raportoitavaan tutkimuk-
seen, eivät öljynkeräystyöhön yleensä. Vain yhdessä raportissa tuotiin esille työterveyshuollon osuus ja sitä 
pidettiin tärkeänä. Tutkimuksiin liittyviin öljynkerääjien terveystarkastuksiin kuuluivat mm. terveyshaastattelut, 
joissa selvitettiin kerääjän terveyshistoria, sairaudet, altistukset torjunnan aikana, työskentelytapa ja työskente-
lyaika. Lisäksi otettiin virtsa- ja verinäytteitä. Ilmanlaatua mitattiin VOC- annosmittareilla.

Käytetyt toimintatavat öljyntorjunnassa olivat vaihtelevia. Kerääjinä toimivat paikalliset asukkaat, rannikko-
vartioston henkilökunta, merimiehet, kalastajat, palkattu henkilöstö ja vapaaehtoiset kerääjät. Työaika vaihteli 
neljästä kymmeneen tuntiin päivässä. Yleisesti työ tehtiin käsin puhdistamalla. Suunnitelmallisuus ja sujuva 
tiedottaminen mahdollistivat työn mahdollisimman nopean aloittamisen.

Öljynkerääjien neuvonnasta ja ohjauksesta oli vähän mainintoja. Eniten ohjausta ja neuvontaa saivat palkatut 
työntekijät, vähiten merimiehet. Tutkimusten mukaan neuvonta ja ohjaus vähensivät terveysongelmia öljynke-
rääjillä.
Tarkasteltujen tutkimusten mukaan rannikon öljynpuhdistustyötä tehtiin pääasiassa manuaalisesti ja henkilöt 
käyttivät yleisesti seuraavia suojaimia: suojavaatteet, hengityssuojaimet, suojalasit ja saappaat. Tosin esimer-
kiksi Tasman Spirit -alusöljyvahingon jälkeiseen rannikon puhdistustyöhön osallistuvilla oli suojana vain kangas-
pala nenän ja suun peittona. 

Hygieniaan liittyen tutkimuksissa tuotiin esille, että öljynkeräykseen osallistuneet henkilöt söivät, joivat ja tupa-
koivat öljyyntyneellä alueella. Rikkoutuneet suojavaatteet aiheuttivat riskin ihon öljyyntymiselle. Tarkastelluissa 
tutkimuksissa öljynkerääjien työympäristö oli haasteellinen. Keräyspaikalle ei usein ollut tieyhteyttä, maasto oli 
vaikeakulkuista ja välimatkat pitkiä. Huono sää ja korkeat aallot vaikeuttivat öljyntorjuntaa ja laitteiden käyttöä. 
Rannat olivat kivikkoisia ja epätasaisia.       

 (Jatkuu seuraavalla sivulla)
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(Jatkoa edelliseltä sivulta)

Tapaturmia lisäsi yli kahdenkymmenen päivän työskentelyjakso. Tarkastelluissa tutkimuksissa raportoitiin, että 
neljä öljynkerääjää kuoli sydänkohtaukseen tai halvaukseen. Yksi Korean rannikkovartioston työntekijöistä me-
nehtyi uupumuksen vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksia öljyntorjunnan terveysvaikutuksista kerääjille on vähän. Tutki-
muksia alusöljyvahingon vaikutuksista ympäristölle ja eläimille on huomattavasti runsaammin. Öljynkerääjien 
terveysriskit ovat todellisia, vaikka altistuminen on lyhytaikaista. Merkittävimpiä riskejä ovat liukastumiseen 
liittyvät onnettomuudet. Kerääjien saama ohjaus ja neuvonta vähentävät terveysriskejä. Erityisen tärkeää on 
keräystoiminnan suunnitelmallisuus, ”mitä jos?” -ajattelu, läheltä piti -tilanteista oppiminen, asianmukainen ke-
räyslaitteisto sekä riittävä ja asiantunteva keräyshenkilöstö.

TerveSÖKÖ
 

torjuntatyö on lapiointia, jossa öljyinen aines ke-
rätään ämpäreihin. Lisätietoa keräysmenetelmistä 
löytyy manuaalin vihkosta 9C.

Keräystyömaan perustamisessa huomioidaan tur-
vallisuusselvityksessä esiin nousseet haitta- tai 
vaaratekijät esimerkiksi merkitsemällä kulkureitit 
vain turvallisiksi havaittuihin kohtiin ja eristämäl-
lä pääsy vaaranpaikkoihin, jyrkänteelle ym. Kerä-
ystyömaan eristämisellä pyritään myös estämään 
ulkopuolisten liikkuminen työmaa-alueella. Näin 
vältetään heidän altistuminen vahinkoaineelle, jou-
tuminen työkoneiden vaara-alueille sekä tahaton 
ympäristön likaantuminen. 

Rantojen puhdistustyöhön osallistuu viranomai-
sia, palkattua työvoimaa, kuntien henkilöstöä sekä 
vapaaehtoisia. Organisaation koko määräytyy 
vahingon laajuuden mukaan. Jos puhdistettavia 
alueita on noin 20 rantakilometriä, organisaation 
koko saattaa olla 500–1000 henkilöä riippuen käsin 
tehtävän puhdistustyön osuudesta. Koska monilla 
keräystyöhön osallistujilla ei ole kokemusta öljyn-
torjunnasta, on työturvallisuuteen ja viestintään 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 

6.1 Työn vaarojen ja haittojen arviointi

Työturvallisuuslaki (783/2002) edellyttää, että 
työnantaja selvittää työn vaarat ja arvioi niiden 
merkityksen. Työterveyshuolto on tässä lainmukai-
nen asiantuntija. Riskien arviointia työterveyden ja 
työturvallisuuden yhteydessä voidaan kuvata toi-
mintaprosessina, jossa arvioidaan työympäristöstä 
ja työn vaaroista ja kuormittavuudesta aiheutuvia 
riskejä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudel-
le, arvioidaan niiden vakavuutta sekä suunnitel-
laan riskienhallintakeinot. Prosessi on jatkuva - se 
ei pääty riskinhallintatoimenpiteiden toteutukseen, 
vaan tilannetta on seurattava koko ajan ja tarvitta-
essa arvioitava uudelleen. 

Tässä manuaaliosassa esiteltyä terveydellisten hait-
tojen tunnistamismallia käytetään potentiaalisten 
onnettomuusvaarojen tunnistamisessa, mutta se on 
helposti sovellettavissa myös terveydellistä vaara 
aiheuttavien altisteiden selvittämiseen. Potentiaa-
listen ongelmien analyysissä edetään vaiheittain 
ryhmätyössä vastuullisen vetäjän johdolla. Poten-
tiaalisen ongelman analyysimallissa korostetaan 
moniammatillisen asiantuntijaryhmän yhteistyötä. 
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Asiantuntijaryhmä kootaan tilanteen mukaan, ja 
siihen voi kuulua torjuntatyön johdon lisäksi työ-
suojeluhenkilöt, työterveyshuollon ja esimerkiksi 
Työterveyslaitoksen asiantuntijat. Riskin suuruu-
den arviointiin on esimerkiksi Työterveyslaitoksil-
la olemassa vaaranarviointimalleja, joita voidaan 
hyödyntää. Vaarojen tunnistamisen apuvälineeksi 
on laadittu lomakepohjat keräystyömaan turvalli-
suusselvityksen tekemiseen 
(TOK 5A). Lomake täytetään 
huolellisesti uutta keräys-
työmaata perustettaessa, ja 
tämän jälkeen sitä päivite-
tään turvallisuusolosuhteiden 
muuttuessa. Tärkeätä on an-
taa ajanmukainen perehdytys 
uusille kerääjille. 

Öljynpuhdistustyön vaarojen 
arviointi toistetaan aina uu-
delle keräystyömaalle siirryt-
täessä. Arviointi käydään läpi 
jokaisen uuden keräysryhmän 
saavuttua keräyspaikalle ke-

rääjien perehdytyksen sekä työhön 
opastuksen yhteydessä. 

6.2 Riskien minimointi
Kemiallisten ja biologisten altis-
teiden kohdalla suojautuminen on 
öljyntorjunnan olosuhteissa ensisi-
jainen menetelmä. Ihoaltistumisen 
estämiseksi on pukeuduttava öljyä 
läpäisemättömään asuun. Kemi-

kaalien kestävyydelle on eri materiaaleille annettu 
suojausluokan mukainen läpäisevyysaika. Se ei saa 
olla työskentelyaikaa lyhyempi. Henkilösuojaimien 
tulee olla Personal Protective Equipment (PPE)-di-
rektiivin (89/686/ETY) mukaiset ja CE-merkinnäl-
lä varustetut. Direktiivissä määritellään sertifioin-
tiluokat vaaran mukaan. Sertifiointiluokassa yksi 
ovat vähäiset vaarat ja luokkaan kolme kuuluvat 

Kuva 7. Vaaran arviointi ja 
riskianalyysiprosessi Jatkuva 
vaaranarviointi rannan puh-
distustyössä.

Tieto alusöljyvahingosta ja 
öljyn ajautumisesta rantaan

Maastotiedustelu
• rannan öljyisyys
• rantatyyppi

Puhdistusalueiden priorisointi
• työturvallisuus
• valitut kriteerit 
(asutus, luontoarvo jne.)

Öljynlaatu ja käyttöturvallisuustiedot
• rannan öljyyntyneisyysaste
• riskinarvio kemiallisen           
vaaran suhteen

Riskinarvioon merkittävät tiedot:
• öljyisyys
• vuodenaika
• rantatyyppi

Mahdollisesti tarvittavat 
toimenpiteet:
• työhygieeniset mittaukset
• biomonitorointiRantakeräys ja rantapuhdistus

Työntekijäryhmä 1
esim. kuljetus 
ja huolto

Työntekijäryhmä 2
esim. öljynkeräys

Tarkennukset

Potentiaaliset vaarat ja
toimenpiteet niiden torjumiseksi

Jatkuva vaaranarviointi

•	 Kerää kaikki saatavissa oleva tieto vahinkoaineesta
•	 Erittele työvaiheet ja selvitä, missä tilanteissa aineet 

voivat aiheuttaa vaaraa ja miten (altistumisreitit ja 
onnettomuustilanteet).

•	 Arvioi vaaran luonne ja suuruus sekä mieti pahin 
tilanne.

•	 Valitse turvatoimet ja suojautuminen pahimman tilan-
teen mukaan.

•	 Tee suunnitelma yllättävien tilanteiden varalle (mm. 
töiden keskeytyskriteerit).
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Ilman epäpuhtauksien mittaukset

Altistumismittauksia tarvitaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksessa terveys- ja onnettomuusriskin arvi-
ointiin. Mittaukset voidaan jakaa työkohteen ilmasta tehtäviin ilman epäpuhtauksien mittauksiin ja työntekijöiden 
veri- tai virtsanäytteistä tehtäviin biologisiin altistumismittauksiin.

Ilman epäpuhtauksien mittaamiseen on sekä suoraan osoittavia että kerääviä menetelmiä.
Ensiksi mainitut ovat kunnostustyöhön selvästi soveliaampia, koska tietoa altistumisesta tai mahdollisesta on-
nettomuusvaarasta tarvitaan usein heti mittaustilanteessa. Niiden tuloksiin liittyy kuitenkin enemmän epävar-
muutta mm. mittausta häiritsevien tekijöiden vuoksi. Keräävillä menetelmillä otetut näytteet on analysoitava 
laboratoriossa, joten tulosten saanti viivästyy, mutta luotettavuus lisääntyy.

Välittömästi myrkyllisten kaasujen ja höyryjen pitoisuuksien toteamiseksi tulisi työmaalla olla suoraan osoittava 
mittari varsinkin, jos on oletettavissa suurten pitoisuuksien esiintymistä. Tähän tarkoitukseen soveltuvia mitta-
reita ovat ilmaisinputkilaitteet ja erilaiset sähkövirralla toimivat kannettavat kaasuanalysaattorit. Myös valvojien 
käyttämää fotoionisaatio (PID) -mittaria voidaanhyödyntää moottoribensiinillä tai liuottimilla pilaantuneiden koh-
teiden ilmapitoisuuksien karkeaan mittaamiseen.
Vahinkopaikalla tehtävien pitoisuusmittausten lisäksi pikamittausmenetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi pi-
laantuneiden maiden välivarastoinnin tai kompostikäsittelyn seurannassa.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaamiseen tarkoitetut laitteet ovat käyttökelpoisia erityisesti va-
hinkotilanteessa, jossa öljyvuoto on tapahtunut äskettäin ja ilmassa on haihtuvia yhdisteitä. Mittalaitteilla voi-
daan mitata VOC-pitoisuus pilaantuneen maan tai veden pinnalta. Esimerkiksi Ion Science ProCheck Tiger on 
PID-anturilla (photoionization detector) varustettu kannettava mittalaite VOC-kaasujen mittaukseen. Kaasumo-
lekyylit ionisoidaan UV-valolla. Ionit tuottavat sähkövirtaa, jonka detektori mittaa. Jokaisella kaasulla on oma 
ionisaatiopotentiaali. Laite kalibroidaan tavallisesti isobutyleenillä. Eri kaasujen pitoisuus voidaan mitata käyttä-
mällä korjauskertoimia. . Mittarilla voidaan mitata VOC-pitoisuus suoraan kentällä tai näytepullojen tai -pussien 
ilmatilasta. Pitoisuustieto saadaan muutamassa sekunnissa. 

Ympäristöministeriö (2006) Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluopas sekä Malk & Sormunen 
(2017) Ympäristön monitorointi ja pikamittausmenetelmien hyödyntäminen öljyvahinkotilanteessa -artikkeli Älykö-hankkeen lop-
puraportissa.

vakavat vaarat. Öljyntorjunnassa vaatimuksiksi 
voidaan määritellä esimerkiksi öljynkestävät jal-
kineet, hupullinen suoja-asu, käsineet, hengitys-
suojain ja silmäsuojaimet. Suojavarusteet, jotka 
eivät täytä vaatimuksia, on poistettava käytöstä. 
Yksiselitteistä ohjetta ei suojautumiselle voi antaa 
vaan, se on päätettävä kemiallisen aineen eli öljy-
valmisteen, öljyn peiton, haihtuvien yhdisteiden 
ominaisuuksien ja altistumisen perusteella. Työ-

maan henkilökohtaiseen suojaustasoon pelastus-
laitoksilla on TOKEVA-ohjeessa roiskesuojaohje. 
Käytännössä valittaisiin joko kemikaalisuojapuku 
tai roiskesuojapuku, tarpeen vaatiessa lämpösuoja- 
tai kylmäsuojapuku. Pääsääntöisesti työskennel-
lään joko kevyessä puvussa, tai paineilmavarustei-
den kanssa. Voimakkaasti pilaantuneiden alueiden 
kunnostuksessa tai öljyisiä puomeja ja keräyslait-
teita käsiteltäessä suoja-asun päällä käytetään kui-
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tukankaasta valmistettua kertakäyttöistä haalaria, 
jossa on kemikaaleilta suojaava pinnoitus (Tyvek 
Protech tai Practic tai vastaava).

Fysikaalisista altisteista merkittävimpiä ovat sää- 
ja lämpöolot. Pukeutumisella on suuri merkitys. 
Toisaalta fyysisen kuormituksen seurauksena hi-
koileminen on otettava pukeutumisessa huomioon. 
Kerrospukeutumisella ja oikealla vaatemateriaalin 
valinnalla on merkittävä vaikutus viihtyvyyteen, 
henkiseen kuormitukseen sekä fysikaalisten ja 
fyysisestä kuormituksesta johtuvien altisteiden yh-
teisvaikutukseen. Valaistuksen suhteen haitallista 
altistumista on auringon ultraviolettisäteily. Melun 
aiheuttamaa altistumista ilmenee työskenneltäessä 
koneiden välittömässä läheisyydessä tai kun käyte-
tään käsityökoneita.

Fyysisen kuormituksen vähentämiseksi on huo-
mioitava ergonomiset tekijät ja äkillisen fyysisen 
kuormituksen vähentäminen. Väsymisen ehkäise-
miseksi on huolehdittava riittävästä energian ja 

nesteen saamisesta. Eri työvaiheissa on arvioitava 
enimmäistaakkojen suuruus ja fyysiset voimavarat. 
Keskiraskasta työtä on kevyiden taakkojen siirtä-
minen käsin, kun työ tehdään etupäässä seisten ja 
kävellen. Raskaaksi työ luokitellaan, jos sitä teh-
dään kävellen ja seisten sekä siirtäen yli 15 kg:n 
taakkoja.

Tapaturmilta suojautuminen on haasteellinen 
tehtävä. Tapaturman riskiä voidaan vähentää 
huolellisella suunnittelulla, turvallisuusmääräyk-
sillä ja sovittujen menettelytapojen sekä oikean 
ergonomian noudattamisella. Edellä mainittujen 
fysikaalisten altisteiden ja työn fyysisen kuormit-
tavuuden vähentämisellä vaikutetaan myös tapa-
turmavaaran vähentämiseen. Työturvallisuus ja 
tapaturmiin vaikuttavat työhygieeniset tekijät on 
tuotava perehdytyksellä jokaisen tietoon ja niitä 
on kerrattava. Työympäristöön ei luonnonoloissa 
voida kovin paljoa vaikuttaa. Siihen voidaan vai-
kuttaa, kuka menee, minne ja millaisella varus-
tuksella.

Torjuntatyötä varten tulee laatia keräystyömaakoh-
taiset turvallisuussuunnitelmat (Site Safety Plan), 
tapahtui keräys puomitusten sisältä vedestä tai 
rannalta. Turvallisuussuunnitelmien noudattamista 
tulee valvoa sekä varautua niiden mukauttamiseen 
kyseisen työkohteen olosuhteiden tai käytettävien 
menetelmien muuttuessa.  Turvallisuussuunnitel-
mien ajantasalla pitäminen edellyttää hyvää tilan-
netietoisuutta nykyisestä sekä kehittyvästä tilan-
teesta. Turvallisuussuunnitelmien laadinnassa on 
hyvä huomioida, että torjuntaan saattaa osallistua 
muitakin kuin pelastusalan ammattilaisia.

Turvallisuussuunnitelma voidaan jakaa esimer-
kiksi viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa ku-

vataan turvallisuussuunnitelman tarkoitus ja se 
työmaa, johon suunnitelma on luotu. Toisessa 
osassa perehdytään toimintaan hätätilanteissa 
ja kolmannessa työmaan potentiaalisiin riski- ja 
vaaratekijöihin. Neljännessä osassa sovitaan toi-
menpiteistä havaittujen riskien minimoimisek-
si. Näitä ovat muun muassa työmenetelmäohjeet 
ja määräykset suojautumistasosta. Viidenteen 
liite -osaan voidaan koota kaikki tehtävään liit-
tyvät ohjeet, kuten käyttöturvallisuustiedotteet, 
tarkemmat menetelmäohjeet, hätätilanneohjeet 
ja viestintäohjeet. Tämän vihkon lopussa on esi-
merkki keräystyömaan turvallisuussuunnitelman 
rakenteesta (TOK 5B). Ohje on sovellettu öljyn-
torjuntaan ympäristöhallinnon ohjetta Pilaantu-

7 Turvallisuussuunnitelmien laatiminen
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neen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuksen 
työsuojeluopas (2006) soveltaen.

Työmaan riskien arviointi toteutetaan sekä alus- 
ja veneoperaatioita että rantapuhdistusta koskien. 

Yhtenä tavoitteena on arvioida työvoiman osaa-
misvaatimukset eri tehtäviin. Paikallista, vapaa-
ehtoista tai ostettua työvoimaa voidaan osoittaa 
tukitoimiin, sekä keräystyöhön edellyttäen, että 
heille on annettu tehtävän vaatima työturvalli-
suuskoulutus, briiffattu riskeistä, joita tehtävään 
liittyy, annettu tarvittavat suojavarusteet ja oi-
keanlaiset työvälineet, ja heille on osoittaa tarkoi-
tuksenmukaisesti koulutettua ja harjaantunutta 

henkilöstöä valvomaan ja johtamaan torjuntaa. 
Esimerkiksi pelastuslaitosten suositus on, että 
WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot kutsu-
taan rannanpuhdistustehtävään, kun öljyn vaara-
ominaisuudet ovat heikentyneet.

Turvallisuudesta vastaavan henkilön tehtävänä on 
muun muassa:
• kehittää työmaakohtainen turvallisuus suunni-

telma, toteuttaa ja ylläpitää sitä, uudelleentar-
kastelu ajoittain, sillä menetelmät ja olosuhteet 
muuttuvat,

• tuoda esille turvallisuusasiat työmaan aloitus-
kokouksessa ja päivittäisissä työmaakokouk-
sissa,

• korjata havaitsemansa virheet tai ei-turvalliset 
toimintatavat, käskytyslinjaa pitkin, tai puut-
tumalla välittömästi, sekä

• perustaa ensiapuvalmius keräystyömaan tur-
vallisuussuunnitelman pohjalta.

Keräystyömaan turvallisuussuunnitelma tulee 
tehdä aina ennen torjuntatöiden käynnistymistä 
kyseisellä alueella. Turvallisuussuunnitelma pe-

Turvallisuussuunnitelma on dokumentoitu 
vaaranarviointi, joka osoittaa tunnistetut 
vaarat sekä kuvaa toimenpiteet näiden 
vaarojen minimointiin osoittamalla vaa-
dittavan suojaustason ja suojavarusteet 
sekä turvalliset menetelmäohjeet.

Kuva 8. Keräystyö-
maan eri toimintoja. 
Liikkuminen työmaalla 
ohjataan siten, että 
likaiset ja puhtaat 
toiminnot pysyvät 
erillään. K-pisteet ovat 
jätteen kuljetuspisteitä.

P

WC
Henkilöstönhuoltopiste

Sisäänkäynti ja varusteet
Puhdistautumispiste

Vesi
Paineilma

(K_1)

(K_2)

WC
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rustuu riskinarviointiin ja sen laajuus suhteutetaan 
operaation laajuuteen. Turvallisuussuunnitelmaa 
on hyvä täydentää kartalla työmaa-alueesta, käsin 
piirretty hahmotelmakin riittää. Kartasta on hyvä 
näkyä EA-välineiden sijainti, mahdolliset hätäsuih-
kut ja puhdistautumispisteet, saniteettitilat ja pysä-
köintipaikat. 

Turvallisuussuunnitelma on käytävä läpi torjun-
taan osallistuvien kanssa. Lisäksi torjujille on 
käytävä läpi kylttien ja 
opasteiden tarkoitus, vies-
tintävälineet ja -tavat, 
kyseisessä työssä tarvit-
tavien suojavarusteiden 
käyttö, poistuminen alu-
eelta mahdollisessa vaara-
tilanteessa sekä kyseisen 
alueen turvalaitteiden, 
kuten pelastusrenkaiden 
ja ensiapuvälineiden si-
jainti. Turvallisuussuun-
nitelma ei kuitenkaan 
yksistään riitä; se on vain 
apuväline, jonka avulla 
turvallisuusasiat saadaan 
kootusti esille. Suunni-
telmassa on oltava myös 
selvitys siitä, kuinka turvallisuusasiat saatetaan 
torjuntahenkilöstön tietoon esimerkiksi työmaan 
aloituskokouksessa sekä työnjako- ja tiedotustilai-
suuksissa. On hyvä dokumentoida, kuka on saanut 
turvallisuusohjeistuksen ja milloin. 

Torjunnan turvallisuussuunnitelmia tulee testata 
sekä tabletop-tyyppisesti että käytännön harjoitus-
ten kautta, ja hioa ja viimeistellä saadun palautteen 
mukaan. Myös ulkopuolisen arvioitsijan turvalli-
suusauditointi saattaa olla suureksi avuksi. Asiansa 
osaava, riippumaton auditoija saattaa havaita toi-
mintasuunnitelmassa aikaisemmin itseltä piiloon 
jääneitä heikkouksia. Puutteiden ja heikkouksien 
esiin nostaminen mahdollistaa korjaavat toimenpi-

teet ja siten entistä laadukkaamman ja tehokkaam-
man varautumisen. 

Vapaaehtoisia öljyntorjujia käytettäessä turval-
lisuussuunnitelmien huolellinen laadinta voi 
vuotaneen aineen tai toimintaympäristön vaa-
raominaisuuksista riippuen viedä aikaa. Tor-
juntaviranomainen voi myös tarkoituksellisesti 
odottaa vahinkoaineen vaaraominaisuuksien 
heikkenemistä ennen vapaaehtoisten torjuntare-

surssien kutsumista. Saattaa myös tulla tilanteita, 
joissa torjuntaviranomainen ei turvallisuussyistä 
salli vapaaehtoisten osallistumista torjuntateh-
tävään. Kyseisessä tilanteessa myös ranta-asuk-
kaiden omatoimisen torjuntatyön kieltäminen 
voi tulla eteen. Onkin tärkeää, että vapaaehtoiset 
saapuvat ja toimivat osana järjestäytynyttä orga-
nisaatiota, kuten WWF:n öljyntorjuntajoukkoja, 
jolloin torjuntaviranomaiset tavoittavat ja voivat 
vastaanottaa vapaaehtoiset sellaisena ajankohta-
na, jona he voivat varmasti taata torjujien turval-
lisuuden. 

Turvallisuussuunnitelmasta tulee ilmetä:
•	 ensiapu- ja päivystysnumerot, 
•	 torjuntatyön turvallisuushenkilöstön yhteystiedot tai muut vastuu-

henkilöt yhteystietoineen,
•	 ensiapuohjeet,
•	 kuvaus keräystyömaan riskeistä ja vaaroista,
•	 ohje vaadittavista henkilökohtaisista suojavarusteista,
•	 käyttöturvatiedote torjuttavasta aineesta ja pisteellä käytettävistä 

muista kemikaaleista, kuten puhdistautumispisteellä käytettävis-
tä pesuaineista,

•	 kartta keräysalueesta, jossa turvalaitteiden sijainti, kulku- ja pois-
tumistiet, peseytymispaikan, taukotilan, vessojen sijainnit sekä 
kulunvalvonta,

•	 kuvaus torjuntaoperaatiosta ja toimintaohjeet kyseisellä keräys-
pisteellä (esimerkiksi dekontaminaatio-ohje), sekä

•	 työn vaatima koulutustaso ja pätevyydet.
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Tässä osiossa esitetään öljyntorjuntatyön ensiapu-, 
ensihoito- ja sairaankuljetussuunnitelma tilantee-
seen, jossa öljynkeräystyössä käytetään vapaaehtoi-
sia. Ensiapusuunnitelman keskeinen tavoite on tapa-
turmien ennaltaehkäisy. Tämä edellyttää annettujen 
turvallisuusohjeiden noudattamista ja vastuullista 
työskentelyä.

Tapaturmien todennäköisyyden ja seurauksen hai-
tallisuuden perusteella arvioidaan öljyntorjuntatyön 
tapaturmariskin suuruus todellisessa työtilanteessa 
vallitsevien olosuhteiden mukaan. Tässä suunnitel-
massa on lähdetty arviosta, että tapaturmavaara on 
ilmeinen ja tapaturmariskin suuruus on kohtalainen 
tai merkittävä. Tämän perusteella suositellaan, että 
ensiapukoulutettua henkilöstöä on seuraavasti: yksi 
EA1-koulutettu henkilö / keräystyömaa (noin 5–6 
työntekijää) ja kaksi EA2-koulutettua / lohko (noin 
30 työntekijää). Näin yhtä lohkoa kohti on viisi en-
siapukoulutuksen saanutta henkilöä ja noin 30–40 
puhdistustyötä tekevää henkilöä. 
 
Puhdistusryhmien ensiapuvarusteet ovat ryhmien 
mukana keräystyömaalla, lohkoa kohti olevien va-

rusteiden sijoituksen on oltava kaikkien työnteki-
jöiden tiedossa. Ensiapukoulutettujen henkilöiden 
joukosta nimetään yksi ensiapuvastaavaksi, joka 
vastaa lohkon varusteista, ensiapuohjeista ja yhteys-
tiedoista. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty suositukset 
öljyntorjuntatyön henkilöstön ensiapukoulutuksesta 
ja ensiapuvälineistöstä.

Tapaturman tai onnettomuuden tapahduttua tehdään 
tilannearvio yhteistyössä loukkaantuneen ja ensia-
puhenkilön kanssa. Onnettomuuden seuraus voi olla 
haitoiltaan vähäinen, jolloin työntekijä voi jatkaa 
työskentelyä ensiavun jälkeen. Jos onnettomuuden 
seuraus on haitoiltaan merkittävä, työntekijän on 
hakeuduttava päivystävän lääkärin hoitoon onnet-
tomuuspaikalla saamansa ensiavun jälkeen. Tällöin 
käytetään lähimmän terveyskeskuksen päivystävän 
lääkärin vastaanottoa. Yhteystiedot saa ensiapuvas-
taavalta. Mikäli ensiaputilanne vaatii ammattiapua, 
tehdään hälytys yleiseen hätänumeroon 112. Kuvas-
sa 9 on esitetty keräystyön potentiaaliset ensiaputi-
lanteet ja toimintavaihtoehdot. Toimintaohjekortissa 
(TOK 5C) on esitetty keräysryhmän ryhmänjohtajal-
le toimintaohjeet onnettomuuksien varalle.

Ennen työmaan käynnistämistä järjestään aloitustilaisuus, jossa työntekijät ja urakoitsijat pereh-
dytetään kohteeseen ja sen vaaroihin. On suositeltavaa, että aloitustilaisuuteen osallistuneet 
kuittaavat saneensa perehdytyksen, ymmärtäneensä perehdyttämisen sisällön ja vastaanotta-
neensa tarvittavat suojavälineet. Aloitustilaisuudessa käsitellään mm.:
•	 vastuut ja velvollisuudet
•	 haitalliset aineet, altistumistilanteet ja -mittaukset, terveysvaikutukset ja oireet
•	 melu, tapaturma- liikenne- ja muut vaarat
•	 työtehtävien oikea suorittaminen mm. työmenetelmät, tekniset torjuntakeinot,
•	 henkilönsuojaimet
•	 henkilönsuojainten oikea käyttö, huolto ja säilytys
•	 henkilökohtainen hygienia, muut turvallisuusmääräykset
•	 työmaan siisteys ja järjestys, jätteiden käsittely ja lajittelu
•	 häiriö- ja poikkeustilanteet, toiminta vahingon sattuessa
•	 ensiapu.

8 Öljyntorjuntatyön ensiapusuunnitelma
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8.1 Mantereella tapahtuvan keräystyön 
EA-suunnitelma
Ammattihenkilöstön opastamiseksi onnettomuus-
paikalle on jokaisella työntekijäryhmällä oltava 
tiedossa oman työpaikan osoite (osoite, koordinaa-
tit tai lohkon tunniste). Suositeltavaa, että ryhmän-
johtajalla tai muulla vastuuhenkilöllä on ladattuna 
112-sovellus. Sovellus välittää tarkat sijaintitiedot 
automaattisesti Hätäkeskukselle sovelluksen kaut-
ta hätänumeroon soitettaessa. Loukkaantuneen 
kuljetustapa arvioidaan yhteistyössä Hätäkeskuk-
sen henkilöstön kanssa. Taulukossa 5 on esitetty 
pääasialliset kulkuyhteydet mantereella tapahtu-
vassa öljyntorjuntatyössä.

8.2 Saaressa tapahtuvan keräystyön 
EA-suunnitelma
Rantapuhdistustyön ensiapusuunnitelmassa työsken-
tely saarissa asettavat haasteita erityisesti sairaankul-
jetukselle. Saaressa tapahtuvien sairaus- ja onnetto-
muustapausten ensihoito ja sairaankuljetus kuuluvat 
kuntien järjestämisvelvollisuuden alaisiin tehtäviin. 
Koordinointia hoitaa ensihoidon kenttäjohtaja (L4). 

Saaressa tapahtuneessa rannikon öljyntorjunta-
työn onnettomuustilanteessa joudutaan käyttä-
mään aluksia, helikoptereita tai muuta kalustoa 
potilaiden ja ensihoitohenkilöstön kuljettamiseen. 
Käytettäviä aluksia ovat pelastuslaitosten alusten 
lisäksi poliisin, puolustusvoimien, tullin ja vapaa-
ehtoisten meri/järvipelastusyhdistysten alukset.

 Taulukko 3. Rannan öljynkeräystyössä potentiaalisesti ilmeneviä tapaturmia ja /tai ensiaputoimia edellyttä-
viä tilanteita ja niissä tarvittavaa ensiapuvälineistöä.

Potentiaalinen tapaturma ja/tai ensiaputoi-
mia edellyttävä tilanne

Tilanteessa tarvittava ensiapuvälineistö

Liukastuminen, kaatuminen, nyrjähdys, murtumat, 
ruhjeet, tajunnan menettäminen

Lastat, kolmioliina, tukisiteet, haavapyyhkeet, sidetai-
tokset, kylmäpussi, suojakäsineet, turvaleikkurit, paa-
rit loukkaantuneiden siirtämistä varten.

Hukuksiin joutuminen, hypotermia
Elvytyssuoja

Avaruuslakana

Kemikaaleille altistuminen; öljyn yhdisteet aiheuttavat 
lyhyessä ajassa haittaa silmiin, limakalvoille sekä hen-
gitysteihin

Silmähuuhde
Puhdas vesi 

Sääoloista johtuvat syyt; auringonpistos, nestevajaus, 
hypotermia

Avaruuslakana, riittävästi nestettä työntekijöille

Pisto-, viilto-, leikkaushaava esim. työvälineistä tai 
kaatumisen yhteydessä

Haavapyyhkeet, sidetaitokset, laastarit, pihdit mahdol-
listen roskien poistamiseen haavasta, turvaleikkurit, 
puhdas vesi haavojen huuhteluun

Eläinten- ja punkinpuremat / -pistot
allergiset reaktiot

Punkkipihdit, kyypakkaus/antihistamiini, kolmioliina, 
kylmäpakkaus, kortisonivoide
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Alusten minimitasovaatimukset on määritelty seu-
raaviksi:
• hengityksenhoitovälineet: puhalluselvytys-

maski, (tekohengityspalje), nieluputkia, kan-
nettava lääkkeellinen happipullo ja hapenan-
tovälineet

• verenpainemittari ja stetoskooppi
• verensokerin mittausvälineet
• lääkkeet: nitrosuihke, 

ASA, lääkehiili, hu-
najaa

• sidostarvikkeita
• kylmäpakkauksia
• lastoitusvälineet
• tyhjiöpatja tai vas-

taava, jolla voidaan  
tukea potilas

• paarit
• potilaan lämpimänä pitämiseen huopia, ava-

ruuslakana
• suojakäsineitä, puhalluselvytyssuojain
• tietojen kirjaamiseen tarvittavat välineet
• toimivat viestintävälineet VIRVE, GSM ja 

meri-VHF.

Alue /Kohde Suositus EA-koulutet-
tujen henkilöiden 
määrästä ja 
koulutuksen tasosta

Suositeltava 
EA-välineistö

Lohko 2 henkilöä 
EA2-koulutuksella
(tapaturman vaara 
ilmeinen)

ensiapulaukku plus
kevytpaarit
raajalastat
avaruuslakana
punkkipihdit
kylmäpakkaus
elvytyssuoja
hätäsuihku

Keräystyö-
maa

1 henkilö 
EA1-koulutuksella

taskupakkaus
punkkipihdit
silmähuuhde
kylmäpakkaus 
puhdasvesikanisteri

Taulukko 4. Suositukset 
henkilöstön ensiapukou-
lutuksesta ja ensiapuväli-
neistöstä rantapuhdistus-
työssä.

Kuva 9. Rannan 
keräystyön 
potentiaaliset 
ensiaputilanteet ja 
toimintavaihtoehdot. 

Ensiapu +
työnteko jatkuu

Vaihtoehto A

Ensiapu + hakeutuminen 
terveyskeskuksen päivys-
tävän lääkärin vastaanotolle 

Vaihtoehto B

Ensiapu + soitto 112 
hälytetään ambulanssi 
paikalle

Vaihtoehto C

Työtapaturma rannikon 
öljyntorjuntatyössä

Tilanteen arviointi
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Alusten henkilöstön tulee hallita hätäensiapu eli 
potilaan peruselintoimintojen arviointi, hengitys-
teiden avaaminen, peruselvytys, ulkoisen veren-
vuodon tyrehdyttäminen, potilaan valmistelu siir-
toa varten sekä ensihoitohenkilöstön avustaminen 
hoitotehtävissä.

Helikopterin käyttö kuljettavana aluksena on teho-
kasta. Joissakin tilanteissa helikopteri voi olla par-
tiolennolla alueella, jolloin se voi saapua paikalle 
muutamassa minuutissa. Pääasiassa käytetään raja-
vartiolaitoksen helikopteria, mutta joissakin tapa-
uksissa myös lääkintähelikopteria. 

Suuremmissa saarissa öljyntorjuntatyö on orga-
nisoitu samalla tavalla kuin mantereella. Myös 
tapaturma- ja onnettomuusvaarat ovat saaressa ja 
mantereella samanlaiset. Tästä syystä myös suosi-
tukset sekä ensiapukoulutettujen henkilöiden että 
varusteiden tasoksi ja määräksi ovat yhtenevät. 
Saaressa tapahtuvassa onnettomuustilanteessa teh-
dään tilannearvio kuten mantereella tapahtuneessa 
onnettomuudessa/tapaturmassa. Tarvittaessa ryh-

Taulukko 5. Kulkuyhteydet onnettomuuspaikalle ja ensiapukoulutettujen henkilöiden sekä ensiapuvälineistön 
vaatimukset mantereella tapahtuvassa öljyntorjuntatyössä.

Kulkuyhteys onnettomuuspaikalle
(jalankulku, venekuljetus, helikopteri 
moottoriajoneuvo

Rannikon öljyntorjuntatyön organisointi ja 
vaatimukset ensiapukoulutettujen henkilöiden 
ja varusteiden suhteen

Kuljetuspiste
kulkuyhteys suuremmallakin ajoneuvolla

Lohko: 1 km rantaviivaa
- osoite esim. Joensuu lohko 1 = JOE_1
- 2 henkilöä, joilla EA2 -koulutus
- EA-laukku, kevytpaarit, raajalastat, avaruuslakana

Keräystyömaa
kulku keräystyömaan onnettomuuspaikalta (rantavii-
valta) todennäköisesti jalan. Mahdollisesti mönkijällä 
tai traktorilla tms

Kaistale: 200 m puhdistettavaa rantaviivaa
- osoite esim. Joensuu lohko 1, ensimmäinen 200 
metrin kaistale = JOE_1A 
- 1 henkilö, jolla EA1-koulutus
- EA-taskupakkaus, elvytyssuoja, silmähuuhde, 
kylmäpakkaus, punkkipihdit, puhdasvesikanisteri

Onnettomuuspaikka saaressa
- Ryhmässä yksi EA1-koulutettu (tai vastaavat taidot 
omaava) henkilö ja ensiapuvälineistö
- Lohkoa kohti kaksi EA2-koulutettua (tai vastaavat 
taidot omaavaa) henkilöä ja ensiapuvälineistö
- Ryhmänjohtaja tai ensiapuhenkilö tekee ilmoituksen 
tarvittaessa hätäkeskukseen (112)

Hätäilmoitus
- Hätäkeskus tekee hätäilmoituksen perusteella 
riskiarvion
- Riskiarvioon perustuen hälytetään vasteessa olevat 
yksiköt (ensihoito, pelastuslaitos, lääkintähelikopteri, 
järvipelastajat jne.)

Ensihoito (ensihoidon kenttäjohtaja)
- Tilannearviointi ja tarvittavien hoito-ohjeiden 
antaminen saareen
- Potilaskuljetuksen järjestäminen tarvittaessa 
yhdessä muiden tahojen kanssa (pelastuslaitos, 
järvipelastajat, helikopteri, jne.)

Toiminta onnettomuuspaikalla
- Toimintaohjeiden noudattaminen
- Hätäkeskuksesta saatujen ohjeiden noudattaminen
- Ensihoitajien ohjaaminen potilaan luo

Kuva 10. Saaressa tapahtuvan rannikon öljyntorjun-
tatyön ensiapu- ja ensihoitovalmiussuunnitelma. 
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mänohjaaja tai ensiapuhenkilö tekee ilmoituksen 
hätäkeskukseen 112. 

Hätäkeskuksessa tehdään tilanteen mukainen ris-
kinarvio. Hätäkeskus tekee vasteen mukaisen hä-
lytyksen ja ensihoidon kenttäjohtaja (L4) toimii 
tilanteen ensihoidollisena johtajana. Ensihoitaja te-

kee tilannekohtaisen arvioinnin ja ohjaa tarvittavaa 
lääkinnällistä vastetta henkilöstön ja tarvittavien 
yksiköiden sekä lääkintähelikopterin osalta. Lisäk-
si hän kokoaa sen miehistön, joka lähtee saareen 
potilaan tai potilaiden hoitoon. Kuvassa 10 on esi-
tetty saaressa tapahtuvan öljyntorjuntatyön ensi-
apu- ja ensihoitovalmiussuunnitelma.
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(SÖKÖ logo) KERÄYSTYÖMAAN TURVALLISUUSSELVITYS Sivu 1/2

Aika: Vahinkotapauksen nimi:

Paikka: Torjuntatöiden johtaja:

Turvallisuuspäällikkö:

TYÖMAAN TIEDOT

Lohko: Kutsukanava: Hätänumero 112

Kaista: Puheryhmä: Nimi/GSM:

VAAROJEN TUNNISTAMINEN

1. Öljyn ominaisuudet

Öljyisyys (peito) Öljytyyppi: Olomuoto

< 25 % Nestemäinen Liukeneva Uppoava

25 – 50 % Vuotomäärä: Kaasuuntuva Emulgoitunut

50 – 100 % Kiinteytynyt Kelluva

Sytyvä, sytyvyysrajat: Myrkyllinen

Räjähtävä, rajat: Karsinogeeni

Syövytävä Reaktivinen seuraavien materiaalien kanssa:

2. Kemialliset vaaratekijät

Edellytää seuraavien pitoisuusmitareiden käytöä

Happipitoisuus Metaani

Kaasut Hiilidioksidi Rikkivety

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) BTEX Hiilimonoksidi Bentseeni

Pesuaineet Sytyvät kaasut VOC

Liuotmet (varusteiden puhdistus)

Öljysumu (korkeapaineiset pesumenetelmät) Pitoisuusmitaukset tehty, nimi ja pvm:

Ensiapuvälineet, ensiapuvalmius PPE-suojaustaso:

Sammutusvälineet paikalla

3. Biologiset vaaratekijät

Hyönteisten pistot, puremat

Eläinten puremat

Sienet, homeet Muuta, mitä

4. Fysikaaliset vaaratekijät

Lämpöolot (kylmyys, kuumuus, tuulenvaikutus) Merenkäynnin/aallonkorkeuden maksimi

Lämpötla- /pakkasraja: Tuulennopeus ja suunta:

Melu, desibeliraja: Virtausnopeus ja suunta:

Tärinä Turvallisen työskentelyn rajat tuuli- ja virtausolosuhteille:

Keinunta

Pimeys UV-säteily, auringossaoloaika:

Muuta, mitä

5. Kuormituminen

Toistotyö Psyykkinen kuormitus
Hankalat työasennot Muuta, mitä

Fyysinen kuormituminen, työn raskaus Muuta, mitä

6. Tapaturman vaarat

Vedenvaraan joutuminen Sähköiskun vaara

Putoaminen Äkilliset raskaat nostot (yli 25 kg)

Liukastuminen Koneiden tai laiteiden vaara-alueella työskentely

Puristuksiin jääminen Eläimet

Pistovaara (terävät kivet, oksat ym.) Poikkeavat tlanteet, häiriöt, mielenilmaukset, ilkivalta

Viilto- tai leikkautumisvaara Muuta, mitä

Pölyt (orgaaniset: kvartsi/ hiekka, turve, mineraali.
Imeytysmateriaalit)

Tartuntavaara esim. bakteerit  (kuolleet eläimet,
yhdyskuntajäte, raakaöljy)

5ATOK Öljyntorjunnan vaaratekijät 
– vaarojen tunnistaminen

TYÖMAAN TIEDOT

VAAROJEN TUNNISTAMINEN
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(SÖKÖ logo) KERÄYSTYÖMAAN TURVALLISUUSSELVITYS

TYÖMAA-ALUE
Merkitse kartaan

Työmaan sisäänkäynt/lähestymispiste:

Huoltopiste/taukotla:

Lähin kalustohuoltopiste:

Parkkialue:

Lähin kuljetus- ja/tai välivarastointpiste:

Vesipiste Poltoainejakelu Veden talteenoto

Sähkö Diesel Viemäröint

Paineilma Poltoöljy Tilapäinen 

LISÄTIETOJA / HUOMIOITA

DEKONTAMINAATIOSUUNNITELMA

Puhdistautumispiste:

Puhdistautumismenetelmä valitu, mikä:

Pesuaine, mikä:

Hätäpuhdistus/kiireellinen puhdistautuminen, menetelmä suunniteltu

SELVITYKSEN TIEDOT

Selvitys tehty (pvm): Laatja (nimi):

Selvitys hyväksyty (pvm): Hyväksyjä (nimi):

Tämä turvallisuusselvitys käyty lävitse työmaan johtajan/joukkueenjohtajan/ryhmänjohtajan kanssa

Nimi, pvm:

Nimi, pvm:

Työntekijöiden turvallisuusperehdytys annetu, pvm:

Sivu 2/2

5ATOK Öljyntorjunnan vaaratekijät 
– vaarojen tunnistaminen

TYÖMAA-ALUE

LISÄTIETOJA / HUOMIOITA

DEKONTAMINAATIOSUUNNITELMA

SELVITYKSEN TIEDOT
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5BTOK Esimerkki työmaan turvallisuus-
suunnitelman sisällöstä

TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA

YLEISET TIEDOT  Sisältö

Kohteen nimi ja sijainti
Työturvallisuussuunnitelma lyhyt kuvaus, mitä suunnitelma koskee
Työalue ja sen olosuhteet - kunnallistekniikka 

- liikenne 
- alueen rakenteet 
- maaperä 
- sääolot

Kuvaus kohteen pilaantuneisuudesta 
kohteen maaperän pilaantuneisuuden 
- laatu 
- laajuus 
- voimakkuus

Työn pääperiaatteet ja toteutusaika - kunnostustavat - kunnostustavat
- vaadittavat pätevyydet/osaaminen
- miten työ etenee
- aikataulu

Erityislupien tarkastus - esim. sukellustyöt

Pelastuslaitoksen edustaja  yhteystiedot
Pääurakoitsija  yhteystiedot
Työturvallisuusvastaavat työmaalla yhteystiedot: yhteystiedot: 

- työnantajan edustaja 
- työntekijöiden edustaja

Kunnostuksen viranomaisvalvojat yhteystiedot: yhteystiedot: 
- ympäristökeskus 
- työsuojelupiiri 
- muut

Työsuojelusuunnitelman laatijat/Kunnostustyön valvojat yhteystiedot
TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA JA TÖIDEN KESKEYTYS
Hätätilannesuunnitelma ohjeet, miten tulee toimia esimerkiksi: - ennalta arvaamattomissa tilanteissa

- palo- ja räjähdystilanteissa
- tapaturmatilanteissa
- kaasumittareiden hälyttäessä

Töiden keskeytys - milloin työt keskeytetään - kuka päättää keskeytyksestä
- pitoisuusrajat välittömästi vaarallisille aineille
- kriteerit muille vaaratekijöille

Hätänumerot Hätänumero: 112

Lähin sairaala/ensiapu:
Pelastuslaitos:
Poliisi: 10022
Myrkytystietokeskus: 09 471 977, 
varanumero 09 4711 (vaihde)

Puhelin työmaalla on oltava puhelin
Ensiaputaitoiset henkilöt työmaalla vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö
Ensiaputoimenpiteet tapaturman sattuessa - yleisohjeet

- erityistilanteet, kuten haitta-aineille altistuminen
Palontorjunta - sammuttimet yms.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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5BTOK Esimerkki työmaan turvallisuus-
suunnitelman sisällöstä

VAARAA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT JA HAITTA-AINEET
Haitta-aineet - keskeiset fys. kem. ominaisuudet ja terveyshaitat 

- konsultoidaan tarvittaessa työterveyshuoltoa
Tyypillisiä haitta-aineille altistumisen oireita - käyttöturvallisuustiedotteet

- konsultoidaan tarvittaessa työterveyshuolto
Arvio muista vaaraa tai haittaa aiheuttavia tekijöitä - putoaminen

- terävät esineet
- liikenne
- melu
- säteily
- tulipalo
- biologiset vaarat, jne.

Altistumisreitit ja -tilanteet - hengitys
- iho
- syöminen
- huono hygienia

Mittaukset ilmasta - kaasut
- pölyt
- muut ilman epäpuhtaudet
- happi

Biologiset altistumismittaukset - altisteet verestä ja virtsasta (työterveyshuolto)

SUOJAUTUMINEN

Tekniset suojautumistoimet 

- mm. pölyn sidonta, työkoneiden ilman suodatus 
-  koneet ja laitteet  
- tukirakenteet, telineet ja putoamissuojaus)

Työmaan merkitseminen ja aitaaminen (työalueet ja kulkutiet, 
rakennustyövälineet) ja  työmaaliikenne 

- ohjeet menettelytavoista

Työmaan suojaaminen ja muu puhtaanapito - ohjeet menettelytavoista

Suojavarusteet (huolto ja säilytys) - ohjeet puhdistuksesta, huollosta, säilytyksestä

- ohjeet hengityksensuojainten suodattimien ja 
muiden suojainten vaihtotiheydestä

Henkilönsuojaimet, kun altistuminen ei ole todennäköistä (lievästi 
pilaantuneet massat)

- perussuojaus ja sen ohjeistaminen millaisia töitä 
koskee

Henkilönsuojaimet, kun altistuminen on todennäköistä (voimakkaasti 
pilaantuneet massat)

- kunnostuskohteen haitta-aineiden laatu- ja 
pitoisuustietojen sekä muiden olosuhdetekijöiden 
perusteella laaditut suojautumisohjeet

Työmaakoppien, vaatteiden, koneiden ja laitteiden puhdistaminen - ohjeet menettelytavoista
Erikoistilanteet  - mm. säiliöiden nostot, kemikaaliastiat
Vierailijoiden työsuojelu  - opastus, liikkumisalueet, suojautuminen

(Perustuu ympäristöministeriön ohjeeseen Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen ja 
kunnostuksen työsuojeluopas 2006)
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TOK	5C	Toimintaohjeet	onnettomuuksien	varalle	jaettavaksi	keräysryhmien	
ryhmäjohtajille 

✁ 

Toimintaohjeet onnettomuuksien varalle 

1.	Tilanteen	kartoitus	
	

	Selvitä	loukkaantuneiden	määrä,	tajunnantaso	ja	avaa	hengitystiet.	
Aloita	tarvittaessa	elvytys.	Painele	taukoamatta	kunnes	
defibrillaattori	saadaan	paikalle	tai	ensihoitohenkilöstö/ambulanssi	
saapuu.	
Jos	olet	kouluttautunut	antamaan	puhalluselvytystä,	anna	elvytystä	
puhaltamalla	2	kertaa	ja	painele	30	kertaa.	Jatka	ryhmillä	2	
puhallusta	30	painallusta	kunnes	defibrillaattori	
saadaan	paikalle	tai	ensihoitohenkilöstö/ambulanssi	saapuu.	

	
2.	Hälytä	ammattiapua	tarvittaessa	112		

	Huolehdi	hoitohenkilöstön	opastamisesta	
onnettomuuspaikalle;	ohjaa	/	valmistele	nopein	reitti		

Osoite	:______________________________________________	
Lohko	tai	
koordinaatit:_______________________________________________	
		 	 	 	 	 		
3.	Yhteys	ensiapuvastaavaan	puh._______________________	
	tai	ryhmänjohtajaan	puh.__________________________	
	
4.	Ensiapuvastaava	toimittaa	tarvittavat	välineet	
onnettomuuspaikalle	

-	Aloita	ensiapu		
		 -Tyrehdytä	suuret	verenvuodot	
		 -	Haavojen	sitominen	
		 -	Raajojen	sitominen	
		 -	Huolehdi	loukkaantuneen	rauhoittelusta	ja	pidä	hänet	
lämpimänä	

	-Loukkaantuneen	siirtäminen:	____________________________	
	

 

5CTOK Toimintaohjeet onnettomuuksien 
varalle jaettavaksi keräysryhmien 
ryhmäjohtajille


