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Alusöljyvahingon torjunnan 
harjoitussuunnittelu
Harjoitusten avulla voidaan testata torjuntasuunnitelman toimivuutta sekä kerrata ja 
ylläpitää torjuntataitoja. Tämä harjoitussuunnittelun ohje on suunnattu öljyntorjuntakou-
lutuksen ja -harjoitusten järjestäjille. Tavoitteena on antaa käytännönläheisiä ohjeita ja 
vinkkejä harjoitusten suunnittelemiseksi sekä harjoitusohjelman laatimiseksi. Tähän 
manuaalin osaan liittyy myös sähköinen harjoituspankki, joka on saatavilla eManuaalista.
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Tämä ohjeistus perustuu pääasiassa SÖKÖSaimaa-hankkeessa järjestettyjen harjoitusten kokemuksiin sekä IPIECAn ja 
IOGP:n ohjeeseen Oil spill exercises. Good practice guidelines for the development of an effective exercise programme 
(2014). Tämän vihkon lopusta löytyy esimerkkejä erilaisista harjoituskorteista ja harjoituksen suunnittelussa hyödynnet-
tävistä lomakkeista. Harjoituskortit on luotu SÖKÖSaimaa-hankkeessa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mallin pohjalta. 
Suunnittelulomakkeet ovat M. Salokorven SÖKÖ II -hankkeelle laatimia lomakepohjia. Harjoituskortit ja lomakkeet ovat 
saatavilla manuaalin sähköisissä aineistoissa, jotta niiden muokattavuus ja hyödynnettävyys olisi parempi. Harjoitustoi-
minnan perusteista yleensä sekä tehokkaan harjoituksen pedagogisista näkökohdista löytyy lisätietoa SÖKÖ II -hanke-
julkaisusta.

Öljyntorjuntasuunnitelmien todellinen testaus ta-
pahtuu vasta aidossa vahinkotilanteessa, mutta 
suunnitelmien toimivuutta voidaan kuitenkin ar-
vioida realististen harjoitusten kautta. Harjoitus-
ohjelman tulee valmistaa torjuntajoukot asteittain 
vastaamaan kaikkiin öljyntorjunnan tavoitetason 
mukaisiin tilanteisiin. 

Kaikkia torjuntatilanteiden variaatioita ei pysty 
työpöydän ääressä kuvittelemaan – siten ei myös-
kään tule huomioineeksi torjuntasuunnitelman 
mahdollisia puutteita. Siksipä harjoittelusta on mo-
nenlaista hyötyä. Henkilöstölle annetaan mahdolli-
suus harjoitella vahinkotilanteessa vaadittuja taito-
ja, yhdessä työskentelyä sekä päätösten tekemistä 
kompleksisessa tilanteessa. 

Torjuntasuunnitelmassa esitettyjä toimintamalleja, 
vastuunjakoa, työkaluja ja järjestelmiä voidaan tes-
tata ja kehittää harjoituksista saadun kokemusten 
ja palautteen perusteella. Todenmukaisen kuvan 
saamiseksi torjuntasuunnitelman elementit, kuten 
eri toimijoiden vastuut ja tehtävänkuvat, tulee hei-
jastua myös harjoituksiin. Kustannus- ja aikatau-
lusyistä eri elementtejä harjoitellaan yleensä omina 
kokonaisuuksinaan. Tärkeää olisi myös harjoitella 
elementtien yhteensovittamista. Yhteisharjoitukset 
virka-apuviranomaisten, vapaaehtoisten ja ostopal-
veluiden sekä teollisuuslaitosten, laivaväen ja sata-
mien kanssa, paitsi tuovat harjoitteluun vaihtelua, 

myös vahvistavat yhteistyötä; osapuolet oppivat 
ymmärtämään toistensa tehtäviä ja vastuita, ja sa-
malla viestinnän toimivuutta saadaan testattua.

Onnistuneen harjoituksen suunnittelu ja toteu-
tus on merkittävä saavutus, se vaatii paljon työtä. 
Harjoituksen onnistumista voidaan arvioida vain, 
jos sille on asetettu selkeät, kaikkien ymmärtämät 
tavoitteet. Tavoitteet toimivat arviointikriteereinä.

Harjoitussuunnittelun perusohjeet:
• Aseta selkeitä, realistisia ja mitattavissa olevia 

tavoitteita.
• Yksinkertaiset ja usein toistuvat harjoitukset 

johtavat yleensä nopeimpaan kehittymiseen. 
Toteuta monimutkaisia harjoituksia vasta, kun 
henkilöstö on kokenutta ja pätevää.

• Vältä liian monimutkaisia harjoituksia. Moni-
mutkaisuutta lisää lukuisat osallistujat, pääl-
lekkäiset toiminnot ja hajautetut toiminta-
paikat.

• Onnistunut harjoitusten vetäminen edellyttää 
tarkkaa eri osakokonaisuuksien arviointia ja 
myös niiden toimimista yhteen.

• Virheet ovat erinomaisia oppimiskokemuksia. 
Ne yleensä paljastavat latentteja, tiedostamat-
tomia puutteita suunnittelussa, ohjeistuksessa 
tai muussa viestinnässä. Kannusta virheiden 
esiin tuomiseen − harjoituksen tavoite on ke-
hittyminen, ei vaikutuksen tekeminen.

1 Harjoittelun tavoitteet
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Harjoitukset voidaan rakentaa testaamaan öljyn-
torjuntasuunnitelman eri osa-alueita. Harjoituk-
sella voidaan testata esimerkiksi torjuntakalustoa, 
keräävän aluksen kapasiteettia tai käytettävissä 
olevia henkilöresursseja ja niiden toimintakykyä. 
Järjestämällä erilaisia ja erikokoisia harjoituksia 
saavutetaan parhaimmat tulokset.

Useimmissa öljyntorjunnan oppaissa, kuten IMOn 
ja IPIECAn ohjeissa, öljyntorjuntatehtävät jaetaan 
eri tasoihin suhteessa öljyvuodon suuruuteen sekä 
operaation laajuuteen (kuva 1). Harjoitusohjelmaa 
suunniteltaessa tasot ovat hyvä keino varmistaa, 
että torjuntasuunnitelmaa tulee testattua ja harjoi-
teltua systemaattisesti ja monipuolisesti.

Tason 3 öljyntorjuntatehtävä voisi esimerkiksi tar-
koittaa useamman pelastuslaitoksen aluetta koske-
vaa öljyvahinkoa, jossa valtion torjuntaviranomai-
nen ottaa öljyvahinkojen torjuntalain 5. § nojalla 
torjuntavastuun itselleen, tai vahinkoa joka laaje-
nee valtion rajojen ulkopuolelle.

Harjoituksia voidaan suunnitella ja toteuttaa myös 
eri vaikeusasteilla. Harjoitusten vaativuustasojen 

määrittelyssä voidaan käyttää asteikkoa 1−5, jossa 
aste 1 on helpoin ja 5 vaikein. Alkuun toteutetaan 
helpompia harjoituksia ja taitojen karttuessa siirry-
tään yhä vaativampiin harjoituksiin. Vaativuusas-
teiden määrittäminen edellyttää harjoituksen suun-
nittelijalta osallistujien osaamistason tuntemista. 
Liian vaikeat harjoitukset lamaannuttavat, liian 
helpot vievät motivaation. Harjoitussuunnittelussa 
tulee arvioida, millaista osaamista kukin henkilös-
töryhmä tarvitsee. Koko henkilöstöä ei välttämättä 
ole tarkoituksenmukaista kouluttaa korkeimmalle 
osaamistasolle.

Harjoittelun vaihtelevuutta ja monipuolisuutta voi-
daan varmistaa myös seuraavilla tavoilla:
• Menetelmiä ja strategiaa testataan ja harjoitel-

laan eri olosuhteissa. 
• Ajanoton avulla voidaan tunnistaa hidastavat 

tekijät ja parantaa tulosta seuraavassa harjoi-
tuksessa.

• Harjoitellaan eri kalustokokoonpanoilla, ka-
luston eri sijoitusetäisyyksillä ja toisten kalus-
toa käyttäen.

• Harjoitellaan eri paikoissa, harjoitellaan erilai-
sen kaluston käyttöä.

2 Harjoittelun tasot

Suuri öljypäästö Taso 3

Keskikokoinen 
öljypäästö

Taso 2

Pieni öljypäästö Taso 1

Paikallinen Alueellinen Kansallinen 
tai kansain-
välinen

Kuva 1. Öljyntorjun-
tatoimenpiteiden jako 
tasoihin öljyvuodon 
suuruuden ja operaa-
tion laajuuden mukaan 
sisävesien kokoluok-
kaan mitoitettuna.
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3 Harjoitustyypit
Harjoittelu tähtää öljyntorjuntatehtävän omaksu-
miseen sekä toisaalta öljyntorjuntasuunnitelman 
testaamiseen. Hyvä harjoittelujärjestelmä sisältää 
erikokoisia sekä vaikeusasteeltaan erilaisia harjoi-
tuksia. Erilaisten harjoitusten avulla voidaan vä-
hitellen oppia ymmärtämään ja hallitsemaan koko 
torjuntaprosessi. On olemassa useita tapoja jaotella 
harjoituksia. Seuraavissa luvuissa esitetään niistä 
yksi. Lukuun 3.6 on koostettu taulukko, jossa ver-
taillaan eri harjoitustyyppien ominaisuuksia.

3.1 Hälytysharjoitus
Hälytysharjoituksen tarkoituksena on testata häly-
tysjärjestelmää sekä torjuntayksiköiden ja -kalus-
ton todellista saatavuutta. Harjoituksen avulla voi-
daan myös arvioida kykyä välittää tietoa nopeasti 
ja täsmällisesti. Harjoituksessa käytetään öljyntor-
juntasuunnitelman tai muiden toimintaohjeiden 
mukaisia viestintävälineitä ja -tapoja.

Hälytysharjoitus on kaikista harjoitustyypeistä ke-
vein. Se ei yleensä edellytä harjoitukseen osallis-
tujilta siirtymistä harjoituspaikalle, vaan harjoitus 
voidaan toteuttaa virvellä, puhelimitse tai muita 
sovittuja viestintäkanavia käyttäen. Harjoituksen 
etuna on myös, että se voidaan pitää koska vain, 
yöllä tai päivällä, sekä ilmoittamatta että pienellä 
varoitusajalla. Tyypillinen hälytysharjoitus kestää 
1−2 tuntia.

3.2 Karttaharjoitus
Karttaharjoitus, tabletop, on kuivaharjoittelumuo-
to. Karttaharjoituksessa luodaan kuvitteellinen 
skenaario, johon harjoituksen osallistujat pyrkivät 
löytämään ratkaisun, esimerkiksi onnettomuus-
skenaarion, johon osallistujat laativat torjuntasuun-
nitelman. Harjoituksessa toimitaan karttapohjalla, 
esimerkkisi BORIS 2.0 -tilannekuvajärjestelmässä, 
kalustoa tai henkilöstöä ei siirrellä. Harjoitusta voi-

Kuva 2. Harjoitustyyppien asteittainen eteneminen. Ennen toiminnallisia harjoituksia osa-aluetta voidaan 
harjaannuttaa keskusteluun pohjautuvien harjoitusmuotojen avulla. Mitä ylemmäs askelmat etenevät, sitä 
enemmän harjoitukseen osallistuvilta edellytetään aiempaa osaamista. Myös harjoituksen järjestämisen 
edellyttämä työmäärä kasvaa. (IPIECA & IOGP 2014)

Hälytys-
harjoitukset

Kartta-
harjoitukset

Simulaattori-
harjoitukset

Kalustonkäyttö-
harjoitukset

Tilannejohto-
harjoitukset

Yhteistoiminta-
harjoitukset
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daan tukea myös kuvien, videoiden, simulaatioiden 
ja erilaisten pienoismallien avulla.

Karttaharjoitus soveltuu erityisesti johtotason hen-
kilöstölle, sillä se tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
harjoitella torjuntataktikoiden laadintaa sekä yh-
teistoimintaa ja viestintää eri toimijoiden välillä. 
Karttaharjoituksen etuna on, että aikaa voidaan 
manipuloida; toiminta voidaan tarvittaessa pysäyt-
tää ja pureskella perusteellisesti jokin eteen tullut 
ongelma, tai toisaalta, mobilisoida kalusto muuta-
massa sekunnissa. Karttaharjoituksessa jos missä, 
on hyvä antaa tilaa kaikenlaisille kysymyksille ja 
mielipiteille. Tavoitteena on nimenomaan oppimi-
nen yhdessä keskustelemalla. Pelittäjien tehtävänä 
on ohjata fokus takaisin harjoitukseen, jos aiheesta 
eksytään liian kauas.

Yksinkertaisimmillaan karttaharjoitus koostuu 
skenaariosta, joka annetaan osallistujien ratkais-

tavaksi. Haastavam-
missa harjoituksissa 
skenaario elää ja ke-
hittyy pelittäjien toi-
mesta etukäteen mie-
tityn käsikirjoituksen 
mukaan. Osallistuji-
en päätökset ohjaa-
vat tilanteen kehit-
tymistä, joten kovin 
tarkkaa pelisuun-
nitelmaa ei ole tar-
koituksenmukaista 
tehdä. Käsikirjoituk-
sessa tulee kuitenkin 

ilmetä päätapahtumat ja syötteet, joilla harjoitus 
kulkee eteenpäin. Syötteet, kuten tiedustelutiedot, 
voi valmistella etukäteen. Harjoitukseen saa lisää 
realismin tuntua, jos kaikkia toimintoja ei ohjata 
pelittäjien toimesta, vaan mukana on harjoitustilan 
ulkopuolisia toimijoita.

Käsikirjoitus voidaan laatia esimerkiksi seuraa-
vaan muotoon:
       0 min - Onnettomuusilmoitus 
       + 5 min - VTS, tietojen tarkennus, ei ihmis- 
           henkiä vaarassa
       + 10 min - Öljyvuodon toteaminen
       + 20 min - Vuotomäärän tarkentuminen
       + ….

Karttaharjoituksena voidaan kehittää yhden pe-
lastuslaitoksen johtokeskustyöskentelyä ja ti-
lannekuvan välittämistä. Monimutkaisemmassa 
harjoituksessa voidaan ottaa mukaan useampia 
pelastustoimenalueita, valtion torjuntaviran-
omaisia tai ulkopuolisia toimijoita. Erittäin hyö-
dyllisiksi koettiin esimerkiksi SÖKÖSaimaa-
hankkeen aikana järjestetyt karttaharjoitukset, 
joissa johtokeskustyöskentelyyn osallistui pe-
lastuslaitoksen, kunnan ja ympäristöhallinnon 
öljyntorjuntaviranomaisten lisäksi merenkulun 

Kuva 3. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tabletop-
harjoituksessa öljyntorjuntatehtävään toi haastetta 
vuoto haveristin konehuoneeseen. Torjunnan johto-
ryhmään saatiin apuvoimia Liikenteen turvallisuus-
virasto Trafista ja luotsausyhtiö Finnpilot Pilotage 
Oy:ltä (J. Halonen 2018).
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viranomaisia Liikenteen turvallisuusvirastosta ja 
luotsausyhtiöstä. 

Harjoitteluun käytettävissä olevan ajan ollessa 
rajoitettua, harjoittelu yleensä kohdennetaan al-
kutoimiin ja öljyvahingon rajoittamiseen. Vähäi-
semmälle harjoittelulle jäävät useimmiten tor-
juntaoperaation loppuvaiheen toiminnot, kuten 
jätelogistiikka, jälkitorjuntaan siirtyminen, öljyyn-
tyneen kaluston huollon ja pesun suunnittelu tai 
taloushallinnon ja korvauskäsittelydokumenttien 
laadinta. Nämä teemat sopivat hyvin karttaharjoi-
tuksen tavoitteiksi tai osatavoitteiksi.

Karttaharjoitus kestää tyypillisesti 2−8 tuntia. 
Harjoituksesta tulee informoida hyvissä ajoin etu-
käteen henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi. 
Esimerkkejä karttaharjoituksista on Harjoituskor-
teissa H1 ja H2.

3.3 Kalustonkäyttöharjoitus 
Kalustonkäyttöharjoitus nimensä mukaisesti har-
joittaa käyttämään öljyntorjuntakalustoa. Sitä 
voidaan käyttää myös arvioimaan kaluston mo-

bilisointia ja sijoittelua suhteessa riskikohteisiin. 
Harjoitus tarjoaa lisäksi kokemusta toimintaympä-
ristöstä ja lisää yksilötason teknistä osaamista.

Kalustonkäyttöharjoitus voidaan järjestää tietyn 
torjuntavälineen tai -laitteen käytön harjoittelua 
varten tai esimerkiksi jonkin toimintaohjeen tes-
taamiseksi. Laajempia kalustoharjoituksia käsitel-
lään tilannejohtoharjoituksen yhteydessä kappa-
leessa 3.4. Esimerkki kalustonkäyttöharjoituksesta 
löytyy Harjoituskortista H3.

Kalustonkäyttöharjoituksen kesto on tyypillisesti 
4−8 tuntia. Kalustonkäyttöharjoitus voidaan järjes-
tää yhdessä karttaharjoituksen kanssa. Tämä tuo 
harjoitukseen lisää todentuntua, mutta tekee siitä 
samalla monimutkaisemman valvoa.

3.4 Tilannejohtoharjoitus
Tilannejohtoharjoituksella tarkoitetaan täysimit-
taista alusöljyvahingon torjunnan harjoitusta, jossa 
kuviteltu skenaario simuloidaan todelliselle tapah-
tumapaikalle ja johon hälytetään kaikki torjuntayk-
siköt siinä laajuudessa, kuin ne oikeassa tilantees-

Kuva 4. Tabletop-harjoitus Joensuun asemalla Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella 10.4.2018. (J. Halonen)
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sakin hälytettäisiin. Harjoituksen tavoitteena on 
simuloida vahinkotilannetta mahdollisimman rea-
listisesti. Realistisuutta lisää, jos on mahdollisuus 
hyödyntää öljyä simuloivaa ainetta ja esimerkiksi 
maalialusta. Yksiköt mobilisoidaan ja toimintaa 
johdetaan reaaliajassa. Kalustoharjoitukseen olisi 
hyvä osallistua kaikkien niiden tahojen, jotka nor-
maalistikin osallistuisivat torjuntaan, mukaan luki-
en ostopalvelut. Näin voidaan arvioida henkilöstön 
todellista saatavuutta ja voimavaroja.

Tilannejohtoharjoitus voidaan toteuttaa myös raja-
tusti siten, että käytetään omaa väkeä ulkopuolisten 
toimijoiden roolissa. Tilannejohtoharjoitus voidaan 
järjestää kaikilla harjoitustasoilla (1–3). Tilanne-
johtoharjoitus voidaan rakentaa koostumaan use-
ammasta, toisiinsa linkitetyistä harjoituksista, joita 
on jo aiemmin harjoiteltu omina kokonaisuuksi-
naan kalustonkäyttöharjoituksina. Tilannejohto-
harjoituksen skenaariota voidaan muunnella siten, 
että harjoituksen toiminta keskittyy vain johonkin 
tiettyyn torjuntavaiheeseen. Harjoitustilanne voi 
esimerkiksi alkaa siitä tilanteesta, kun öljy on jo 
rannalla, jolloin harjoituksessa voidaan keskittyä 
esimerkiksi rantakeräykseen tai kerätyn öljyn lo-
gistiikkaan. Harjoitusta voidaan laajentaa ottamal-
la mukaan kansainväliset toimijat, jolloin esimer-
kiksi rajamuodollisuudet tulevat testatuiksi. 

Tilanneharjoitus on harjoituksen suunnittelijoille 
ja toteuttajille kaikista työläin harjoitusmuoto. Se 
vaatii tarkkaa suunnittelua ja omaa vetovastuullista 
suunnittelu- ja toteutusryhmää, mahdollisesti myös 
erillistä johtoryhmää. Tilannejohtoharjoitus kestää 
tyypillisesti 10–14 tuntia. Saimaan alueella pelas-
tuslaitokset ovat jakaneet tilannejohtoharjoituksen 
järjestämisvastuun siten, että jokainen järjestää 
vuorollaan yhden suuremman harjoituksen, jolloin 
harjoitus on joka neljäs vuosi kunkin pelastustoi-
mialueen vetovastuulla.

3.5 Simulaattoriharjoitus
Öljyntorjuntaa voidaan harjoitella myös simulaat-
toreilla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
merenkulun komentosiltasimulaattoreihin on asen-
nettu öljyntorjunnan lisäosa, joka mahdollistaa tor-
juntatehtävien, kuten puomitusten ja nuottauksen 
harjoittelun todellisuutta vastaavissa olosuhteissa. 
Kotkan simulaattorikeskuksessa on nykyisin kol-
me komentosiltaa, joilla voidaan harjoitella yhtä 
aikaa joko niin, että kaikki alukset toimivat samas-
sa maailmassa tai vastaavasti erikseen itsenäisis-
sä tehtävissä. Simulaatioympäristön olosuhteita, 
kuten aallokkoa ja näkyvyyttä voidaan säädellä 
halutunlaisiksi, jolloin vaativiakin olosuhteita voi-
daan harjoitella turvallisesti. Komentosiltasimu-
laattoreiden lisäksi käytettävissä on harjakeräintä 

Kuva 5. Paravanen käyttöharjoitus Imatralla 19.10.2017 (J. Halonen 2017).
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mallintava öljynkeräinsimulaattori, jonka kuvit-
teellista sijaintia voi vaihtaa satama-altaan reunalta 
proomun kannelle. Keräin täydentää öljyntorjun-
nan prosessia ja auttaa hahmottamaan jätelogistii-
kan resurssitarvetta.

Simulaatiokoulutusta voidaan hyödyntää sekä tek-
nisen ja taktisen öljyntorjuntaosaamisen harjoit-
teluun. Tekninen osaaminen, erityisesti aluksen 
käsittelytaidot, kehittyvät erilaisten puomitus-, 
hinaus-, tiedustelu- ja ajoharjoitteiden muodossa 
toteutettaessa niitä tehtäviä ja torjuntataktiikoita, 
joita torjuntatöiden johto kunkin skenaarion poh-
jalta suunnittelee. Simulaatioiden hyödyntämistä 
taktiseen harjoitteluun tukee mahdollisuus useaan 
toistokertaan eri menetelmien ja lähestymistapo-
jen kokeilemiseksi. Harjoitusten laajuus voidaan 
sovittaa tarpeen mukaan. Simulaattoreilla voidaan 
harjoitella erilaisia tehtäviä yksittäisestä työsuori-
tuksesta, kuten keräyssäiliön hinaamisesta, mo-
nialusmuodostelmassa ajamiseen tai tilannejoh-
toharjoituksen tapaan, koko torjuntaoperaation 
johtamiseen. Simulaatioharjoituksen avulla voi-
daan esimerkiksi testata pelastuslaitoksen torjunta-
kyky jonkin erityiskohteen tai tietyn suuruusluokan 
vahingon torjuntaan luomalla vastaava tilanne ka-
lustoineen virtuaalimaailmaan. Harjoitusten kesto 
on siten säädettävissä vartista useamman päivän 

mittaiseksi. Nykyisellä komentosiltakokoonpanol-
la ajoharjoituksiin osallistuvien henkilöiden määrä 
kannattaa pitää alle 10 henkilössä, jotta jokaiselle 
riittää konkreettista tehtävää. Johtokeskustyösken-
telyn henkilömäärä on sitä vastoin skaalautuva. 
Harjoitusta voidaan seurata (tai johtaa) myös pelas-
tuslaitoksen tilannekeskuksesta, mikä mahdollis-
taa useamman henkilön osallistumisen.

Simulaatioharjoittelun vahvuutena ovat simulaatio-
ohjelman antama välitön palaute tehdyistä toimen-
piteistä, mahdollisuus skenaarioiden toistamiseen 
sekä öljyn käyttäytymisen havainnollistaminen ke-
räys-, puomitus- ja nuottaustilanteissa. Simulaati-
oiden realistisuus öljyn mallintamisessa on todettu 
merkittäväksi eduksi etenkin niiden koulutettavien 
osalta, joilla ei ole kokemusta oikean öljyn kanssa 
toimimisesta. 

Simulaatioharjoittelun on koettu lisäävän myös vies-
tintä- ja kommunikointitaitoja sekä eri tehtävissä 
toimivien näkökulman ymmärtämistä. Simulaatto-
rikeskuksessa torjunnan suunnittelu ja johto tapahtu-
vat komentosiltojen viereisessä tilassa. Harjoituksiin 
osallistuneet ovat kokeneet hyödylliseksi mahdolli-
suuden siirtyä eri pisteisiin eri harjoitusvaiheissa, 
sillä reaaliharjoituksissa siirtymät näiden kahden 
toiminta-alueen välillä on yleensä rajoitettua.

Kuva 6. Arvinsalmen öljyntorjuntaharjoitusta (M. Pitkäaho 2017).
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3.6 Harjoitustyyppien vertailu
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 1) on koottu eri 
harjoitustyyppien ominaisuuksia vertailun hel-
pottamiseksi. Taulukkoon on kerätty harjoituksen 

Kuva 7. Simulaatiokoulutuksella voidaan harjoituttaa 
sekä teknisiä tietoja ja taitoja, mutta myös ei-tek-
nistä osaamista, kuten kommunikaatiota, tiimityötä, 
tehtävän hallintaa, johtamista ja päätöksentekoa. 
Kuva öljyntorjunnan simulaatioharjoituksesta 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan 
simulaattorikeskuksessa (J. Halonen 2017).

tarkoitus, harjoituksen organisoinnista vastaavat 
tahot, harjoituksen toteutuspaikka, osallistujata-
hot, harjoituksen kesto, tavoitteet sekä arviointime-
netelmät.

Harjoituksen suunnittelua ja toteuttamista varten 
on kehitetty monenlaisia työkaluja. Näiden työka-
lujen tarkoituksena on saada harjoituksesta mah-
dollisimman tehokas. Seuraavaksi esitellään yksi 
harjoituksen suunnitteluprosessi. Siinä on neljä 
vaihetta alkaen harjoituksen ideoinnista ja päätty-
en arviointivaiheeseen.

1. Suunnitteluvaiheessa asetetaan ta-
voitteet ja määritellään harjoituksen 
laajuus sekä aikataulu.

2. Kehittelyvaiheessa harjoitus var-
sinaisesti luodaan ja sen eri vaiheet 
valmistellaan huomioiden ulkoinen 
tiedottaminen ja median mahdollinen 
osallistuminen.

3. Toteutusvaiheessa käynnistetään 
harjoitus ja ylläpidetään sitä simu-
loimalla, valvomalla, kontrolloimalla 
toimintoja siten, että harjoitus pysyy 
määritellyissä rajoissa. Toteutusvaihe 
sisältää myös toimintojen dokumen-
toinnin ja harjoituksen päättämisen.

4. Arviointivaiheessa kerätään ja ana-

lysoidaan tietoa, dokumentoidaan tulokset ja 
suositukset sekä välitetään informaatio harjoi-
tukseen osallistuneille ja johdolle.

4 Harjoituksen suunnitteluprosessi

Kuva 8. Harjoituksen suunnittelun ja toteuttamisen 
eri vaiheet (IPIECA 2005).

Suunnittele

- Nimitä harjoituksen johtaja
- Aseta tavoitteet
- Määrittele harjoituksen laajuus
- Laadi suunnitelma
- Päätä harjoituspäivä
- Hanki luvat/suostumus

Harjoitusohjelma

Kehittele

- Aseta koordinointi- ja ohjausryhmä
- Laadi skenaario
- Viimeistele suunnitelmat
- Aseta tavoitteet julkisuudelle

Arvioi

- Kerää tietoa
- Analysoi tapahtumia
- Raportoi löydöksistä
- Tee suosituksia
- Toteuta parannukset

Toteuta

- Informoi osallistujat
- Aloita harjoitus
- Huolehdi harjoituksen 
  etenemisestä
- Arvioi suorituksia
- Päätä harjoitus

Torjuntasuunnitelma 
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Hälytysharjoitus Karttaharjoitus Kalustonkäyttö-
harjoitus

Tilannejohto-
harjoitus

Simulaatio-
harjoitus

Tarkoitus • demonstroida 
henkilöstön saavu-
tettavuutta
• todentaa kommu-
nikointijärjestelmiä
• vahvistaa infor-
maation täsmälli-
syyttä

• testata tositi-
lanteen johta-
mistaitoja 
• harjoittaa 
sekä yksilö- että 
ryhmätasolla
• perehdyttää 
osallistujat 
tehtäviinsä ja 
vastuihinsa

• harjoittaa sekä 
yksilö- että ryhmä-
tasolla
• fokusoitunut 
ryhmätyöhön ja 
organisaatioihin
• testaa kaluston 
käsittelyä 
• testaa kaluston ja 
henkilöstön yhteis-
käyttöä

• demonstroida 
öljyntorjunnan 
johtamisen kyvyk-
kyyttä
• eri osallistujien 
yhteistoimintaa
• tilannekuvan 
muodostamista ja 
välittämistä

• testata esimerkik-
si kohdekohtaisia 
torjuntasuunnitel-
mia
• kokeilla erilaisia 
torjuntataktiikoita
• testata kaluston 
yhteistoimintaa, 
tilannekuvan välittä-
mistä ja viestintää

Organi-
sointi

• harjoituksen 
järjestäjä

• harjoituksen 
järjestäjä
• roolipelaajat
• arvioijat

• harjoituksen 
johtaja
• tekniset avustajat
• arvioijat

• harjoituksen 
johtaja
• toteuttajat
• arvioijat ja 
valvojat

• harjoituksen 
järjestäjä
eli simulaatio-
ohjaaja

Paikka • toimistot • toimisto, johto-
keskus 

• simuloitu harjoi-
tuspaikka

• johtokeskus sekä 
yksi tai useampia 
vastetiloja

• simulaattori-
keskus

Osallis-
tujat

• torjuntavi-
ranomaisten ja 
yhteistoimintaviran-
omaisten vastees-
sa olevat yksiköt
• muut asiantuntijat
• ostopalvelut

• torjuntaviran-
omaiset
• yhteistoiminta-
viranomaiset
• muut
• tarkkailijat

• torjuntaviran-
omaiset
• yhteistoiminta-
viranomaiset
• ostopalvelut
• tarkkailijat

• torjuntaviran-
omaiset
• yhteistoimintavi-
ranomaiset
• muut 
• tarkkailijat

• sovittavissa

Kesto • 1−2 tuntia • 4−8 tuntia • 4−8 tuntia • 1−2 päivää • sovittavissa

Tavoitteet • osallistujien hälyt-
täminen 
• tavoitettavuus ja 
saatavuus, aika- ja 
resurssiperustaiset 
mittarit

• taktinen osaa-
minen
• resurssien 
identifiointi
• tilannekuvan 
välittäminen
• yhteistoiminta

• kaluston käyttö-
kokemus ja tekni-
nen osaaminen
• yhteistoiminta

• taktinen ja strate-
ginen osaaminen
yhteistoiminta

• torjuntataktiikoi-
den testaus
• aluksen käsittely 
ja muodostelman 
koordinointi
• tilannekuvan välit-
täminen ja viestintä

Arviointi • raportit tehokkuu-
desta sekä 
kommunikoinnin 
nopeudesta
• suositukset

• raportit 
toteuttajilta ja 
arvioijilta
• palaute osal-
listujilta 
• suositukset

• raportit yksilöiden 
sekä ryhmien käyt-
täytymisestä
• ryhmän jäsenten 
palaute
• suositukset

• raportit ryhmien 
toiminnasta ja 
kaluston soveltu-
vuudesta
• ryhmän jäsenten 
palaute
• ulkopuolisten 
jäsenten palaute
• suositukset

• ohjaajan ja osal-
listujien palautteet
• simulaatio-
ohjelman tuottama 
raportti

Toisto • neljännesvuosit-
tain, joista vähin-
tään yksi ilmoitta-
matta

• vuosittain • useampia 
vuodessa

• vähintään joka 
toinen vuosi

• sovittavissa

Taulukko 1. Harjoitustyypit.
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Harjoituksen suunnitteluvaiheessa määritetään 
harjoitusskenaario. Suunnitteluvaiheessa nimetään 
harjoituksen johtaja, asetetaan harjoituksen tavoit-
teet, määritellään harjoituksen laajuus, laaditaan 
harjoitussuunnitelma, valitaan harjoituspäivä sekä 
hankitaan johdon hyväksyntä harjoitukselle. Suun-
nittelussa voidaan hyödyntää manuaalin sähköisis-
tä aineistoista löytyvää lomakkeistoa.

5.1 Nimeä harjoituksen johtaja
Suunnitteluvaiheen ensimmäinen tehtävä on har-
joituksen johtajan nimeäminen. Harjoituksen joh-
taja kantaa vastuun harjoituksesta ja vastaa ylei-
sestä harjoituksen johtamisesta, mukaan lukien 
suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen sekä ar-
viointi. Suunnitteluvaiheessa harjoituksen johtaja 
määrittää tarvittavat yksiköt, laatii ehdotukset har-
joituksesta sekä hankkii johdon sekä mahdollisten 
muiden osallistujatahojen suostumukset.

Harjoituksen johtaja tai muut harjoituksen to-
teuttajat eivät osallistu varsinaiseen harjoituk-
seen, vaan keskittyvät seuraamaan harjoituksen 
kulkua.

5.2 Harjoituksen johtamisen suunnittelu
Öljyntorjuntaharjoituksen johtaminen toteutetaan 
vastaavilla toimenpiteillä kuin todellisen vahin-
kotilanteen johtamistoiminta toteutettaisiin. Esi-
merkiksi suuren komppanialähtöisen öljyntorjun-
tatilanteen johtamisessa voidaan harjoitella mallia, 
jossa henkilöt öljyntorjuntakomppanian johtoon 
tulevat useamman pelastuslaitoksen alueelta. 
Komppanian johtamiseen tarvitaan kokoonpanosta 
riippuen 6–10 päällystöviranhaltijaa. Yksittäisellä 
pelastuslaitoksella ei ole helposti irrotettavissa tätä 
määrä päällystöviranhaltioita ilman päivittäisten 
työtehtävien häiriintymistä.

5 Suunnitteluvaihe

Kuva 9. Johtamisen suunnittelussa huomioon otettavat asiat (Heinonen et al. 2010).

Johtaminen 
öljyntorjunta-
harjoituksessa

Ennen harjoitusta 
huomioon otettava

Viestiyhteydet Henkilöstö Tilat Kalusto

Tietoverkko-
yhteydet

Virve 
puheryhmät

Oman 
pelastuslaitok-
sen henkilöstö

Vieraan 
pelastuslaitok-
sen henkilöstö

Muiden 
organisaatioi-
den henkilöstö

Esikunnan 
käyttämä tila

Joukkueen 
johtajien 
käyttämät tilat

Johtamiseen 
käytettävät 
alukset

Johtamiseen 
käytettävät 
ajoneuvot

Kulkuvälineet Pienkalusto

Radiot, 
tietokoneet ja 
videotykit

Kartat ja muut 
tarvikkeet
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Harjoituksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
johtamistoiminnan vaatimat järjestelyt viestiyhte-
yksien, henkilöstön, tilojen ja kaluston osalta. Tar-
kemmin huomioitavia asioita ja niiden välisiä suh-
teita on esitetty kuvassa 9.

Pelastuslaitosten johtamisohjetta pelastustoimin-
taan on täydennetty ohjeella öljyntorjuntaharjoi-
tuksen johtamisen suunnitteluun, katso lisätietoa 
Heinonen et al. (2010) Öljyntorjuntaharjoituksen 
suunnittelu.

5.3 Aseta tavoitteet
Harjoituksen osallistujien tulee tietää, mitä heil-
tä harjoituksessa odotetaan ja mitä he voivat 
osallistumalla oppia. Harjoituksen onnistumista 
arvioitaessa verrataan toteutunutta toimintaa ja 
suoritusta tavoitteisiin. Käytä siis tavoitteita myös 
arviointikriteereinä. Tavoitteiden toteutumisen 
arviointia helpottaa. jos tavoitteet on mahdollis-
ta ilmaista numeerisina, esimerkiksi aika- tai re-

surssimääräisinä tavoitteina. Kaksi tai kolme pää-
tavoitetta on parempi kuin pitkä lista toissijaisia 
tavoitteita.

Suunnittele tavoitteet huolellisesti. Käytä tavoittei-
den asettamisessa samoja kriteereitä, joilla arvioi-
daan onnistumista todellisessa öljyvahinkotilan-
teessa. Näitä voivat olla esimerkiksi:
• toimintavalmiusaika
• henkilöstön määrä (riittävyys) ja osaaminen
• kaluston määrä (riittävyys) ja laatu (toimivuus, 

tarkoituksenmukaisuus)
• tilannekuvan muodostaminen ja jakelu
• torjuntatehtävässä onnistuminen (puomituk-

set, suojaukset, keräysteho)
• median ja julkisuuden käsittely
• suhteet ulkopuolisiin toimijoihin.

Pidä alkuvaiheen harjoitukset yksinkertaisina ja 
aseta vain muutamia tavoitteita. Tällöin pääaja-
tuksena on torjuntakyvyn testaaminen sekä koke-

Taulukko 2. Esimerkkejä harjoitustavoitteiden asettamisesta. 

Harjoitustyyppi ja -taso Tavoitteet Tavoitteiden mittaaminen
KALUSTONKÄYTTÖHARJOITUS
TASOLLA 1.

Toimintavalmiusajan testaaminen, 
kalustoon tutustuminen sekä 
kaluston käytön harjoittelu.

• vene lastattuna X minuutissa
• puomitus valmiina sovitussa paikassa 

Y minuutissa ja
• öljyn keräys- ja varastointijärjestelmät 

toimintavalmiina Z minuutin kuluttua.

KARTTAHARJOITUS
TASOLLA 2.

Vahvistaa ryhmän kykyä pystyt-
tää tilannepaikan johtokeskus, 
muodostaa ja jakaa tilannetietoa, 
määrittää torjuntastrategia ja -tak-
tiikka, muodostaa torjuntajoukot ja 
määrittää niille toiminta-alueet.

• johtokeskus perustettu X minuutissa
• kerätty informaatiota eri lähteistä, 

hyödynnetty ennusteita
• muodostettu tilannekuva
• päätetty realistinen torjuntastrategia, 

arvioitu tarvittava kalusto, sen mobili-
sointiajat ja tehtävät

TILANNEJOHTOHARJOITUS
TASOLLA 3.

Yhteistoiminnan harjoittelu pelas-
tusviranomaisten, virka-apuviran-
omaisten ja toiminnanharjoittajien 
(esimerkiksi teollisuuslaitos) 
kanssa.

• pelastustoiminnan johtokeskuksen 
perustaminen ja johtoryhmän asetta-
minen

• torjuntasuunnitelman laatiminen
• torjuntaoperaation ylläpidon suunnitte-

lu 7 päiväksi eteenpäin
• operaation kustannuslaskenta
• katselmustoimikunnan asettaminen
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musten kerääminen. Testaa aluksi omia toimia ja 
suunnitelmia, ota vasta sitten ulkopuoliset mukaan.

Ota huomioon harjoittelevan joukon taitotaso. 
Suunnittele sopivan tasoinen harjoitus – ei liian 
vaikea eikä liian helppo. Harjoituksen tulee antaa 
realistinen kuva osallistujien taidoista ja tiedoista.

Erityinen skenaario tuo toden tuntua, auttaa eläy-
tymään ja sen myötä parantaa harjoitukseen osal-
listujien suoritusta.

5.4 Määrittele harjoituksen laajuus 
Harjoituksen laajuutta suunniteltaessa huomioida 
seuraavat kysymykset:
• Miten järjestetään harjoituksen rahoitus?
• Missä harjoitus toteutetaan?
• Mitä harjoitusmuotoja käytetään? Mobilisoi-

daanko kalustoa oikeasti?
• Kuinka kauan harjoitus kestää?
• Liittyykö harjoitukseen myös workshop tai se-

minaari?
• Kuinka monta ihmistä, osallistujatahoa tai ul-

kopuolista toimijaa kutsutaan mukaan?
• Millä tasolla ulkopuoliset toimijat, kuten me-

dia sekä muut kiinnostuneet, otetaan mukaan? 
Mitkä heidän roolinsa ovat?

• Mitä tietoa osallistujat tarvitsevat etukäteen?
• Tarvitseeko osallistujien tehdä joitakin etukä-

teisvalmisteluja?
• Kuinka paljon harjoitukseen, harjoituksen 

suunnitteluun ja jälkiarviointiin voidaan käyt-
tää aikaa?

5.5 Laadi harjoitussuunnitelma
Suunnittele harjoitus hyvin etukäteen. Näin mah-
dollistat tarvittavat resurssit ja rahavarat. Harjoi-
tussuunnittelun aikatauluttamisessa voit hyödyntää 
tämän vihkon liitteestä 1 löytyvää aikataulua.

Harjoituksen suunnittelu vie aikaa tyypillisesti:
• hälytysharjoitus 1−4 kk

• karttaharjoitus 2−6 kk
• kalustoharjoitus  2−4 kk
• tilanneharjoitus 6−12 kk
• simulaattoriharjoitus tilauksesta, mutta en-

nakkoilmoitus simulaattorikeskuksen varaus-
tilanteen vuoksi 2–3 kk aiemmin.

Mikäli harjoituksen toteuttamiseen anotaan rahoi-
tusta ulkopuolelta, esimerkiksi öljysuojarahastolta, 
tulee huomioida anomusten käsittelyaikataulut, el-
lei harjoitus ole osa hyväksyttyä toimintasuunnitel-
maa. Samoin, jos suunnitellaan harjoitusta, johon 
osallistuu monia eri toimijoita omalla kustannuk-
sellaan, on huomioitava, että kullakin toimijalla 
on omat prosessinsa ja aikataulunsa sille, miten 
resurssien käytöstä päätetään. Esimerkiksi osas-
sa organisaatioita tarvitaan tieto seuraavan kesän 
harjoitukseen osallistumisesta jo edellisen vuoden 
loppupuolella.

Harjoituksen aikataulu ja kesto tulee suunnitel-
la huolellisesti. Aikataulun suunnittelussa voidaan 
hyödyntää sähköisistä aineistoista löytyvää lomak-
keistoa, esimerkiksi Valmistelutoimenpiteet-loma-
ketta, johon kirjataan ylös suunnitteluvaiheessa 
kaikki eri työvaiheet ja -tehtävät vastuuhenkilöi-
neen päivämäärän tarkkuudella. Harjoituspäivän 
eri vaiheet voidaan kirjata lomakkeeseen Harjoi-
tuksen kulku.

Valitse harjoituksen ajankohta osallistujien kan-
nalta helpoksi, vältä viikonloppuja, lomia ja yö-
aikaa, ellei harjoitus ole suunniteltu testaamaan 
saatavuutta ja kapasiteetteja juuri kyseisinä ajan-
kohtina.

Vältä liian pitkiä harjoitusaikoja, vaikka monipäi-
väiset harjoitukset voisivatkin olla tarpeellisia. Voi 
olla vaikea huolehtia harjoituksen ilmapiiristä ja 
skenaarion todenmukaisuudesta läpi yön ja vielä 
seuraavanakin päivänä.
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Täysimittaisessa tilannejohtoharjoituksessa aika-
taulu voi olla esimerkiksi:
1. päivä: hälytys, matkustaminen, kokoontuminen, 
harjoituksesta informointi, harjoituksen aloitus
2. päivä: torjuntatoimet, johtaminen, kaluston si-
joittelu ja käyttö
3. päivä: harjoituksen päättäminen, huolto, palaute 
sekä kotiin lähtö.

Määrittele harjoituspaikka:
• Hoidetaanko harjoitus osallistujien omista toi-

mipaikoista käsin?
• Matkustetaanko johonkin?
• Minne pystytetään TOJE (toiminta-alueen joh-

toelin), entä JOKE (johtokeskus)?

Sopivia harjoituksen vetopaikkoja, pelastuslaitok-
sen johtokeskuksen lisäksi, voivat olla sataman tai 
teollisuuslaitoksen kriisihuoneet, tai maalialuksen 
komentosilta.

Harjoitukset maksavat. Yleensä mitä monipuo-
lisempi harjoitus, sitä suuremmat kustannukset. 
Käytännön öljyntorjuntaharjoitus, joka suoritetaan 
työvuoron tai paikallisen paloaseman harjoitukse-
na maksaa aluskaluston polttoaineet, maalialuksen 
kulut ja taustaorganisaation kustannukset huomi-
oiden noin 2000–4000 euroa. Usean pelastuslai-
toksen ja muiden toimijoiden välisten yhteishar-
joitusten kustannukset voivat kohota kaikkineen 
kustannuksineen noin 100 000 euroon.

Harjoitustyypistä riippuen, harjoitusbudjetissa 
tulee huomioida seuraavat kustannukset:
• henkilöstön ylityökorvaukset
• matkustus- ja yöpymiskulut sekä muonitus
• kaluston käyttökustannukset ja harjoitustilo-

jen vuokrat
• harjoituksen maalit (esimerkiksi haverialuksen 

vuokra)
• yksityisiltä tilattujen palvelujen kustannukset
• mahdollisten kutsuvieraiden kuljetukset, ruo-

kailut jne.
• oheismateriaalit (jaettava materiaali, harjoi-

tuksen seurantaan tarkoitettu tekniikka jne.).

Laadi lopuksi lista harjoitukseen osallistujista. 
Selvitä listalla olijoiden osallistumismahdollisuu-
det sekä hyväksyntä harjoituksen toteuttamistaval-
le tai heidän roolilleen siinä. 

5.6 Valitse harjoituspäivä
Harjoituspäivä valitaan varsin aikaisessa vaihees-
sa. Kun valitset harjoituspäivää, ota huomioon, että
• sinulla on riittävästi aikaa harjoituksen suun-

nittelua varten
• saat kokoon maksimaalisen osallistujamäärän.

5.7 Hanki harjoitukselle johdon hyväk-
syntä
Hyväksytä harjoitus ylemmällä johdolla mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa, etenkin jos harjoitus 
ei kuulu vahvistetun öljyntorjuntasuunnitelman 
koulutussuunnitelmaan. Hyväksyttämistä varten 
esitä perustiedot harjoituksesta, kustannukset ja 
osallistujamäärä. Näin varmistat, että johto kaikilla 
tasoilla ymmärtää, tukee ja jos on tarkoituksenmu-
kaista, myös osallistuu harjoitukseen.

Varaa riittävästi resursseja (rahoitus ja osallistujat) 
harjoitukseen. Kirjanpito kustannusten kontrolloi-
miseksi on hyödyllistä, ja voi joissain tapauksissa 
olla myös osa harjoitusta (ks. vihko 6).
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Kehittelyvaihe sisältää harjoitusskenaarion kehit-
tämisen sekä tavoitteiden tarkentamisen. Seuraavat 
ohjeet ovat yleisellä tasolla annettuja ja ne soveltu-
vat kaikenlaisten harjoitusten kehittämiseen.

6.1 Harjoituksen johtajan ja suunnitte-
luryhmän asettaminen
Kehittelyvaiheessa harjoituksen johtaja vastaa 
harjoituksen kehittämisestä yksityiskohtaises-
ti. Pienemmissä harjoituksissa, kuten hälytys- tai 
kalustonkäyttöharjoituksissa, harjoituksenjohtaja 
saattaa pystyä sekä tekemään järjestelyt, että johta-
maan harjoituksen itse. Tilannejohto- tai karttahar-
joituksissa harjoituksen johtajan ja torjuntatöiden 
johtajan tulee olla eri henkilöitä, ettei torjunta-
töiden johtaja tuntisi tilannetta etukäteen, ja että 
harjoituksen johtajalle jäisi mahdollisuus arvioida 
toiminnan onnistumista ja tarvittaessa puuttua har-
joituksen kulkuun.

Suuremmissa harjoituksissa, joissa on useita tavoit-
teita ja paljon osallistujia, voi olla tarpeen perustaa 
harjoituksen suunnitteluryhmä.
• Ryhmää vetää harjoituksen johtaja, jäseniä 

4−6 pääosallistujaryhmistä.
• Suunnitteluryhmä on vastuussa harjoituksen 

kehittämisestä, tilojen ja palveluiden järjes-
tämisestä sekä erilaisten osien ja osallistujien 
koordinoinnista.

• Ryhmän tulee kokoontua säännöllisesti. Laadi 
tapaamisista kokousmuistiot ja päivitä harjoi-
tussuunnitelmaa lomakkeineen jokaisen koko-
uksen jälkeen.

Harjoituksen tavoitteita voidaan tässä vaiheessa tar-
kentaa ja listata ne esimerkiksi yksikkökohtaisesti. 
Listaus toimii hyvänä check-listana harjoituksen 
aikana. Harjoituksen johtajan sekä suunnitteluryh-
män pitää sopia, minkälaisia suorituksia harjoituk-
sessa odotetaan ja miten toiminta arvioidaan.

6.2 Skenaarion luominen
Harjoitusskenaario sisältää yksityiskohtaisen selvi-
tyksen kuvitellusta tapahtumasta ja sen kehittymi-
sestä. Skenaariossa kuvataan vahingon aiheuttaja, 
onnettomuusajankohdan olosuhteet, vuotaneen öl-
jyn laatu ja määrä sekä esimerkiksi vaikutusalue. 
Skenaarion tulee olla realistinen ja yksityiskohtien 
täsmätä paikallisiin oloihin. Todentuntuisen ske-
naarion luominen kalustoharjoituksiin edellyttää 
jonkinlaisen öljyä simuloivan aineen käyttöä. Pe-
rinteisesti öljy on kuvattu turpeella.

Skenaarion luomisessa voidaan hyödyntää esimer-
kiksi Saimaan alusliikenteen riskipaikoista koostu-
vaa kartastoa, jossa jokaisesta korkeamman riskin 
väyläosuudesta on oma karttalehtensä. Kartasta 
näkyy myös aiemmin tapahtuneiden onnettomuuk-
sien sijainnit, jolloin skenaarion pohjaksi voi valita 
todellisen tilanteen. Osaan riskipaikoista on laskettu 
myös öljyn kulkeutumisennusteet. Nämä löytyvät 
BORIS 2.0 -tilannekuvajärjestelmästä aineistona 
Saimaan kulkeutumisennusteet. Riskipaikoista löy-
tyy lisätietoa tämän manuaalin vihkosta 1 ja BO-
RIS-järjestelmästä aineistona Saimaan riskipaikat.

Älä kerro skenaariota etukäteen osallistujille, ellei 
kysymyksessä ole samalla opetustilanne.

Kierrätä harjoitussuunnitelmaa määräajoin harjoi-
tuksen suunnitteluryhmällä saadaksesi palautetta 
mahdollisimman aidon oloisen skenaarion luomi-
seen. Saatat saada myös vinkkejä monien muiden 
tärkeiden yksityiskohtien huomioimiseen ja järjes-
tämiseen.

Käytä hyväksesi, jos mahdollista, harjoituspäivän 
todellista säätilaa ja virtaustietoja, jotta saat mah-
dollisimman todentuntuisen skenaarion. Ota kui-
tenkin huomioon, että olosuhteet eivät saa estää 
saavuttamasta harjoituksen tavoitteita.

6 Kehittelyvaihe
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Monimutkaisemmissa harjoituksissa on paljon 
mahdollisuuksia aiheuttaa häiriötä ja kuormittaa 
varsinaista tilannetta, esimerkiksi someviestinnäl-
lä, puuttuvilla tiedoilla, median tai paikallisten vä-
liintuloilla. Tällaiset yksityiskohdat täytyy kontrol-
loida huolellisesti, jotta ne eivät estä saavuttamasta 
harjoituksen päätavoitetta.

Mediaviestintä osana harjoitusta

Kokemukset ovat osoittaneet, että torjuntaviranomaiset hukkuvat nopeasti median yhteydenottoihin, sekä to-
dellisissa hätätilanteissa että harjoituksissa. Vaikka viestinnän tarpeeseen olisi varauduttu, sen vaativuus ja 
työllistävyys saattavat silti yllättää. Osalla pelastuslaitoksista on nimetyt viestintävastuuhenkilöt. Kuitenkin myös 
kentällä toimivien viranhaltijoiden viestintäosaamista on hyvä harjoituttaa. Viestinnän harjoittelu osana öljyvahin-
kojen torjuntaharjoitusta on sikäli tarpeen, että vahinkotilanteet saattavat herättää kansalaisissa voimakkaitakin 
negatiivisia reaktioita. 
Viestintäharjoituksen suunnittelua johtaa pelastuslaitoksen viestinnän vastuuhenkilö. Harjoitusten suunnittelu-
vaiheessa sovitaan yhdessä torjuntaharjoituksen vastuuvetäjän kanssa, kuinka merkittävää osaa ulkoinen vies-
tintä näyttelee harjoituksessa. Harjoituksen suunnittelijoiden tulee valita tavoitteet huolellisesti, jotta ne sopivalla 
tavalla haastavat, mutta eivät ylikuormita osallistujia. 
Toimintaa tiedotusvälineiden kanssa saattaa olla helpompi harjoitella oman väen tai roolipelaajien kanssa, kuin 
oikeiden toimittajien kanssa. Viestintää kouluttavat ammatti- ja ammattikorkeakoulut osallistuvat mielellään har-
joituksiin oppilasvoimin. 

Harjoitustilanteet voivat vaihdella puhelimessa esitetyistä kysymyksistä henkilökohtaisiin haastatteluihin ja täy-
den mittakaavan tiedotustilaisuuksiin. Videointia voidaan käyttää realismin lisäämiseksi, se on myös hyvä tapa 
kerätä oppimateriaalia organisaation omaan käyttöön. Roolipelaajien kysymykset ja vaatimukset täytyy olla rea-
listisia ja liittyä harjoituksen kontekstiin. Jos oikea media kutsutaan harjoitukseen, on varmistettava, että toimit-
tajat saavat riittävästi informaatiota harjoituksesta etukäteen. Hyvä tapa on myös varata henkilöitä isännöimään 
heitä koko harjoituksen ajan. Turvallisuusinformaation välittäminen ulkopuolisille on erittäin tärkeää. 

Mediaviestinnän tavoitteet voivat sisältää esimerkiksi tilanteet:
• käsitellä yhteydenottoja, kerätä faktoja, laatia vastineita ja saada niille tarvittava johdon hyväksyntä
• laatia julkisia lausuntoja
• osallistua suoriin mediahaastatteluihin tai järjestää tiedotustilaisuuksia
• seurata uutisraportteja ja someviestintää sekä reagoida niihin.

Mediatiedottamista harjoitellessa välineet ovat oikeastaan muotoseikka, mutta ne luovat aidon oloisen tunnel-
man harjoitukseen. Sopivia välineitä voivat olla:
• 2−3 puhelinta roolipelaajien yhteydenottoja varten
• tietokone someviestintään, vastaanottamaan kirjallisia tiedusteluita sekä lehdistötiedotteiden lähettämistä 
varten
• mahdollisesti myös videointi- tai ääninauhoitusvälineet lisäämään realismia haastattelutilanteisiin ja lehdistö-
tilaisuuksiin.

Harjoituksen etenemisen edellyttämät tilannepäi-
vitykset tai syötteet, niiden esitystapa ja ajoitus 
suunnitellaan ja työstetään harjoitustyypille sopi-
valla yksityiskohtaisuudella. Syötteiden kirjaami-
seen voidaan käyttää sähköisiä suunnittelulomak-
keita Harjoituksen kulku sekä Maalitoiminta. 



SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle  2322

6.3 Suunnitelmien viimeistely
Harjoituksen onnistumisen kannalta toimivat puit-
teet ovat välttämättömät. Varmista harjoituksessa 
tarvittavien tilojen, laitteiden, kommunikointiväli-
neiden, majoituksen, muonituksen, kuljetusten ym. 
saatavuus ja toimivuus. Suunnitelmissa tulee mää-
ritellä, mitä johtokeskuksen tai tilannejohtopaikan 
perustamiseen tarvitaan (yksiköiden tai huoneiden 
koko ja lukumäärä, tietoliikenneyhteydet, viestin-
tävälineet).

Valmistele materiaali harjoituksen briefing-tilai-
suutta varten. Materiaalin avulla tilaisuudessa ker-
rotaan harjoitukseen osallistujille
• harjoituksen aihe
• harjoituksen tavoitteet 
• (harjoitusskenaario) 
• miten harjoituksen etenemisen kannalta olen-

naisesta informaatiosta viestitään 
• miten harjoitus arvioidaan ja raportoidaan
• millaisissa tilanteissa harjoitus keskeytetään ja 

millä ilmoituksella.

Näiden tietojen lisäksi osallistujille tulee antaa tar-
vittavat harjoitussuunnitelmaan sisältyvät kartat, 
viestintäkaaviot, yhteystietolistat sekä muu oheis-

materiaali. Yksiköille jaetaan yksikkökohtaiset ta-
voitteet, mikäli sellaiset on laadittu.

Kaikki harjoituksen eri osapuolet tarvitsevat har-
joitusohjelman, jossa kuvataan harjoituksen aihe, 
skenaario (mikäli sitä ei ole tarpeen pitää vain 
pelittäjien tiedossa), aikataulut, osallistuvat yksi-
köt ja harjoituspaikka sekä kuvataan harjoituk-
sen päättämisen menettelytavat sekä tarvittaessa 
esitellään osallistujat. Etenkin jos harjoitukseen 
osallistuu pelastustoimen ulkopuolisia toimijoita, 
harjoituksesta tulee laatia turvallisuussuunnitelma. 
Informaatio tulee antaa ennen kuin harjoitus alkaa, 
joko suullisesti tai paperilla. Harjoituksen turval-
lisuussuunnitelmasta löytyy esimerkki manuaalin 
sähköisistä aineistoista.
Varmista, että harjoitus ja sen tulokset dokumen-
toidaan, analysoidaan, esitellään ja hyödynnetään. 
Laadi tarvittaessa palaute- tai arviointilomakkeet 
harjoitukseen osallistuville tai tarkkailijoiksi ni-
mitetyille. Harjoituksen loppupalautetilaisuudes-
sa kannattaa harjoituksen kulkua havainnollistaa 
valokuvin sekä videoimalla, sovi etukäteen kuka 
dokumentoinnin hoitaa. Jos harjoitusta on tarkoi-
tus seurata RPAS-livelähetyksenä, varmista tieto-
liikenneyhteyden riittävyys ja kantamat.

Harjoituksen toteutusvaihe sisältää osallistujien in-
formoinnin, harjoituksen käynnistämisen, harjoi-
tuksen ylläpitämisen, suoritusten arvioinnin sekä 
harjoituksen päättämisen.

7.1 Pidä alkubriiffaus
Informaatiossa kuvataan harjoituksen tyyppi, aihe, 
tavoitteet, turvallisuusinformaatio sekä esitellään 
avainosallistujat. Voit käyttää kuvaamiseen säh-
köistä Tarkempi kuvaus -lomaketta.
• Kokoa harjoitukseen osallistuvien yksiköiden 

johto yhteen juuri ennen aloitusta. Tilaisuu-
dessa harjoituksen johtaja jakaa harjoitusoh-
jelman sekä vastaa mahdollisiin kysymyksiin.

• Kunkin yksikön johtaja ohjeistaa oman yksik-
könsä/ryhmänsä.

• Jos harjoituksen aiheena on hälytysharjoitus, 
jossa yhtenä tarkoituksena on testata tiimin 
saatavuutta ja vasteaikaa, ohjeistukset voidaan 
antaa joitakin viikkoja etukäteen, mutta har-
joituksen tarkkaa päivää ja kellonaikaa ei tule 
paljastaa. 

7 Harjoituksen toteutus
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Varmista harjoituksen turvallisuus ja määrittele 
selkeästi harjoituksen rajat. Informoi turvallisuus-
asioista jokaista osallistujaa ja varmista, että tiedot 
löytyvät myös jokaisen osallistujan harjoitussuun-
nitelmasta tai ohjeesta. 

Jokaisen ohjeen antamisen yhteydessä sekä kom-
munikoitaessa ulkopuolisten osallistujien kanssa 
käytetään ilmaisua ”tämä on harjoitus”. 

7.2 Aloita harjoitus 
Päätä sopiva aloitustapa harjoitukselle. Harjoituk-
sen todenmukaisuuden kannalta aloitustavalla on 
iso merkitys. Hyvänä aloituksena toimii esimerkik-
si hätäilmoitus. Huomioi, ettei kaikilla yhteistoi-
mintaviranomaisilla ei ole käytössä virveradioita. 
(Huomioi muutoinkin, että virveliikenteen infor-
maatio tulee välittää nopeasti muille osallistujille.)

Mikäli harjoitus edellyttää tiettyä viestintätapaa, 
on parempi varmistaa niiden toiminta (ja rakenta-
minen, jos tarpeen) jo varhaisessa vaiheessa ennen 
harjoitusta, kuin ottaa riski harjoituksen aloituksen 
viivästymisestä.

Harjoituksen lähdöt tulee porrastaa vastaamaan to-
dellista tilannetta.

7.3 Ylläpidä harjoitusta
Harjoitusta ylläpidetään ennalta suunnitellulla ja 
sopivasti ajoitetulla syötteillä, jotka kuvaavat va-
hinkotilanteen muuttumista ja kehittymistä. Ske-
naarion kehittymisestä seuraa erilaisia tehtäviä 
yksiköille. Suunnittele nämä huolellisesti, jotta voit 
varmistaa, että harjoitus etenee, tilanteet eivät tar-
peettomasti ruuhkaudu ja kaikki tavoitteet saavu-
tetaan. Syötteiden suunnittelussa voidaan käyttää 
harjoituskäsikirjoitusta, josta jaetaan tehtävät esi-
merkiksi maalimiehille, tai sähköistä Maalitoimin-
ta-lomaketta.

Harjoituksen aikana informaation kulkua sekä 

kunkin harjoitusyksikön toimintaa tulee seurata, 
jotta varmistutaan siitä, että harjoitus etenee ongel-
mitta ja suunnitellusti. Toisinaan voi olla tarpeen 
pitää pieni tauko, ryhmitellä joukot uudelleen, tar-
kentaa tai jakaa uudet tehtävät ja tavoitteet ja sen 
jälkeen taas jatkaa harjoitusta.

7.4 Arvioi suoritukset
Harjoituksen arviointi alkaa harjoituksen aikana 
(ks. myös seuraava luku, Arviointivaihe), kun har-
joituksen tarkkailijat seuraavat yksiköiden toimin-
taa. Arviointitapa pitää suunnitella etukäteen ja sen 
tueksi voidaan laatia harjoitustavoitteisiin sidottu 
arviointilomake. Valmista arviointipohjaa ei ole 
tässä yhteydessä luotu, sillä arvioinnin kohteet ovat 
harjoituskohtaisia.

7.5 Päätä harjoitus
Päätä harjoitus sopivalla hetkellä – ajoissa ja silloin, 
kun on mahdollista jättää harjoituksen osallistujil-
le positiivinen mielikuva harjoituksesta. Huolehdi, 
että ilmoitus harjoituksen päättymisestä välitetään 
nopeasti kaikille osapuolille.

Harjoituksen ei tarvitse päättyä etukäteen suunni-
tellulla kellonlyömällä. Paras ajankohta on silloin, 
kun harjoituksen johtaja ja muut toimitsijat arvioi-
vat, että harjoituksen tavoitteet on saavutettu riittä-
vällä tasolla ja ettei harjoituksen jatkaminen tuota 
enää suurempaa hyötyä.
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Harjoituksen arviointi on tärkeää osa torjunta-
valmiuden kehittämistä. Arviointivaihe koostuu 
tietojen keräämisestä ja analysoinnista, rapor-
toinnista ja dokumentoinnista sekä suosituksista 
suunnitelmien, kaluston, yksiköiden tai yksilöiden 
kehittämiseksi tai koulutuksen parantamiseksi. 
Yhteenveto tulee jakaa palautteena harjoitukseen 
osallistuneille sekä johdolle, ja sitä tulee myös hyö-
dyntää seuraavaa harjoitusta suunniteltaessa.

Ansiokas esimerkki harjoituksen analysoinnista 
löytyy muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla pide-
tystä Helga -öljyntorjuntaharjoituksesta (ks. lisä-
tiedoissa Öljyntorjuntaharjoitus Helga 2006).

8.1 Kerää tietoja ja kehittämisajatuksia
Arviointi perustuu pääasiassa 
• palautteeseen harjoituksen johtajalta ja muilta 

ohjaavilta henkilöiltä tai kouluttajilta
• tarkkailijoiden antamaan palautteeseen
• osallistuneiden yksiköiden kehittämisajatuk-

siin
• kaikkien osapuolten antamaan palautteeseen 
• simulaatioharjoituksissa simulaatio-ohjelman 

tallenteisiin.

Suunnittele etukäteen tavat harjoituksesta rapor-
tointiin ja palautteen antamiseen. Kerää palaute 
kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseksi kerätään osal-
listujilta välitön palaute heti harjoituksen päätyttyä. 
Toinen vaihe voidaan tehdä erillisessä tilaisuudessa 
tai palaute voidaan kerätä erillisen lomakkeen avul-
la, jolloin saadaan kerättyä harkitumpaa palautetta.

Ensimmäisessä vaiheessa anna osallistujille mah-
dollisuus kertoa esimerkiksi kaksi tai kolme har-
joituksen onnistumista ja vastaavasti kaksi tai 
kolme asiaa, jossa heidän mielestään olisi vielä ke-
hitettävää. Keskustelu kannattaa käydä johdetusti, 
muutoin vain osa saa äänensä kuuluville. Jos osal-

listujaryhmiä on useita, kullekin ryhmälle voidaan 
antaa tehtäväksi koota ryhmän sisältä vastaavat 
arviot. Palautteiden kirjaaminen tulee sopia jonkin 
järjestäjätahon edustajan tehtäväksi, hetken päästä 
niitä ei muista kukaan. Palautetilaisuus voidaan 
tarvittaessa myös nauhoittaa.

Kirjallisesti pyydetyn palautteen etuna on sen ano-
nyymius. Se myös helpottaa palautteiden kirjaa-
mista raportin muotoon.

8.2 Analysoi toimenpiteet ja tapahtu-
mat
Arviointiin sisältyy suoritusten, toiminnan ja nii-
den tehokkuuden läpikotainen analyysi.
• Analysoi harjoitusta tavoitteiden kautta sekä 

yksiköiden suoritusten tasolla. 
• Arvioi myös eri osapuolten yhteistyötä.
• Pyri harjoituksen perusteella päättelemään 

yksiköiden toimintaa sekä yksiköiden välisiä 
suhteita oikeassa tilanteessa. 

• Analyysin tulee sisältää
 - sekä positiivisia että negatiivisia kontri- 
   buutioita suhteessa tavoitteiden saavut  -       
   tamiseen
 - harjoitukseen osallistuneiden itsearvi- 
   oinnin ja muiden osallistujien suoritta- 
   man arvioinnin vertailua. 
• Tärkeissä kysymyksissä ja väärinymmärrys-

ten ratkaisemiseksi etsi selityksiä eri yksiköi-
den erilaiselle toiminnalle.

8.3 Raportoi huomioista
Kokoa ja valmistele huomiot sopivaan esitysta-
paan. Varmista, että raportti esittelee arviointi- ja 
suunnitteluryhmien yhteisen näkemyksen. Huomi-
oita voidaan raportoida kolmella eri tasolla: 
1. yleinen palauteraportti, joka jaetaan kaikille 

osallistujille, listaa pääsaavutukset ja kehittä-
miskohteet sekä indikoi torjunta- sekä harjoi-

8 Arviointivaihe
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tussuunnitelmiin tehtävät muutokset
2. yksityiskohtaisempi raportti, joka jaetaan 

avainhenkilöille, kuvaa toimintaa sekä eri ryh-
mien välistä vuorovaikutusta, mahdollisia vir-
heitä tai oppimismahdollisuuksia

3. johdolle ja/tai viranomaisille suunnattu ra-
portti, jossa kuvataan harjoituksen osoittamaa 
öljyntorjuntavalmiuden tilaa sekä toistetaan 
suositukset.

Anna osallistujille mahdollisuus kommentoida 
huomioita. Raportoinnin aikataulun tulee olla sel-
lainen, että keskustelua voidaan käydä vielä muis-
taen harjoituksen yksityiskohdat, Optimaalinen 
aikataulu on 2–4 viikkoa.

8.4 Anna suosituksia
Kun harjoituksen palauteraportista on keskusteltu 
ja johtopäätökset on tehty, harjoituksen johtaja ja 
suunnitteluryhmä antavat, jos tarpeen, suosituksia 

öljyntorjuntavalmiuden parantamiseksi. Suosituk-
set voivat sisältää esimerkiksi: 
• muutoksia tai lisäyksiä öljyntorjuntasuunnitel-

maan
• koulutuksen ja harjoittelun lisäämistä
• ohjeistusta lisäkaluston hankinnasta, hankitta-

vista kalustotyypeistä, huollosta tai sijoittelusta
• näkemyksiä viestintävälineiden määrästä ja 

sopivuudesta tms. 

Kaikkia suosituksia ei välttämättä voida resurssi-
syistä heti toteuttaa. Ensimmäisenä tulisikin antaa 
suositukset, jotka voidaan välittömästi ja helposti 
toteuttaa, ja viimeisenä sellaiset, jotka vaativat mit-
tavia rahallisia panostuksia. 

On tärkeää, että johto osallistuu arviointiprosessiin 
ja tukee harjoituksen johdon päätelmiä, jotta tarvit-
tavat resurssit suositusten toimeenpanemiseksi ovat 
varmemmin saatavissa.

Lisätietoa
• Heinonen, J.; Hiekkalahti, H.; Parkkinen, L.; Saarinen, A. & Saastamoinen, Y. 2010. Öljyntorjuntaharjoituksen 

suunnittelu. Kehityshanke 3. Harjoitustyö. EnSaCo -Saimaa 2009–2010, Öljyntorjunnan johtaminen Saimaalla 
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• IPIECA & IOGP 2014. Oil spill exercises. Good practice guidelines for the development of an effective exercise 
programme. IOGP Report 515. 

• IMO & IPIECA 2005. Guide to oil spill exercise planning. IMO/IPIECA Report Series. Volume 2. London: Interna-
tional Petroleum Industry Environmental Conservation Association.

• Wuolio, M.; Yrjänä, T. & Kantola, L. 2006. Öljyntorjuntaharjoitus Helga 2006. Loppuraportti. Öljyntorjuntaharjoitus 
30.5.–31.5.2006. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 01/2006. Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskus, Ympäristönsuojelu. Oulu. ISBN 952-11-2419-9. 
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Esimerkkejä harjoituksista

Seuraavaan on koottu muutamia esimerkkejä eri harjoitusmuodoista. Harjoituskortit on luotu Etelä-Karja-
lan pelastuslaitoksen mallin pohjalta. Yleistiedot kuvaavan harjoituskortin lisäksi kustakin harjoitustyypistä 
on laadittu tarkemmat ohjeet harjoituksen vetäjälle.
Lisää harjoituskortteja löytyy eManuaalin yhteydessä olevasta harjoituspankista. 

Harjoituskortti H1. Karttaharjoitus - Öljyn leviämisen arviointi……………………….........................              28
Harjoituskortti H2. Karttaharjoitus - Alusöljyvahinko……………………............................................              32
Harjoituskortti H3. Kalustonkäyttöharjoitus - Paravane ………………..............................................              35



SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle  2928

Harjoituskortti H1. Karttaharjoitus - Öljyn leviämisen 
arviointi

HARJOITUSKORTTI

Laatija N.N.
Palokunta
Ajankohta (Soveltuu pidettäväksi työpäivän aikana)
Kesto 1–2 h
Aihee(t) Karttatyöskentelyharjoitus, öljyn leviämisen arvi-

ointi
Kouluttajat
Paikka Luokkahuone tai vastaava
Tavoitteet Perehtyä öljyn leviämisen arviointiin ja edesauttaa 

näin torjunnan suunnittelua.
Osatavoitteet:
• öljyn pintajännitysvaiheen leviämisen hahmot-

taminen
• tuulen ja virtauksen vaikutuksen ymmärtämi-

nen
• kulkeutumisen arviointi vektorilaskulla.

Etukäteisvalmistelut Luokkahuoneen varaus, materiaalin varaus
Varustus Luokkahuonevarustus
Kalusto Kartat, leviämistaulukot, kynä ja harppi

Huomaa, että leviämistaulukoita on kaksi: kerta-
vuodon ja jatkuvan vuodon taulukot.

Työturvallisuus Ei merkittäviä työturvallisuusriskejä

Aika Aihe / läpikäytävät asiat Muuta
1 h Perehtyminen öljyn leviämiseen vedessä, öljy-

lautan asettuminen veden pinnalle, virtauksen 
ja tuulen vaikutus leviämiseen

2 h Harjoitustehtäviä kartalla Tuulen suunta ja nopeus + veden virtaus-
suunta ja nopeus (m/s) → muutos karttapoh-
jan yksikköön (nm)

HARJOITUKSEN KULKU
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OHJEET HARJOITUKSEN VETÄJÄLLE
Leviämistaulukoiden tehtävänä on helpottaa öljyn leviämisen arviointia veden pinnalla. Taulukoiden ja 
niiden käytön osaaminen on ratkaisevaa silloin, kun öljylautan etenemistä ei voida esimerkiksi 
pimeyden takia havainnoida.

Öljyn leviämistä ja kulkeutumista käsitellään manuaalin vihkossa 1 ja öljyn haihtumista vihkoissa 1 ja 8.

Öljylautan asettumiseen veden pinnalle vaikuttavat monet tekijät. Keskeisiä näistä ovat:
• veteen vuotaneen öljyn laatu (esim. kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, raakaöljy) ja siitä seuraava öljyn 

kelluvuus veden pinnalla
• säistymisaste ja öljyyn sekoittuneet muut aineet
• tuulen ja virtauksen vaikutus
• vallitseva lämpötila. 

Öljyvuodon suuruus vaikuttaa lautan paksuuteen. Mikäli öljykalvo ohenee hyvin ohueksi (kalvo näyttää 
sateenkaaren väriseltä tai hailakan harmaalta), lautan leviäminen pintajännitysfysiikan perusteella hidas-
tuu ja lopulta pysähtyy. Tämän jälkeen öljy voi kuitenkin kulkeutua edelleen tuulten ja virtausten mukana. 
Lämpötila nopeuttaa öljyn leviämistä ja haihtumista. Säistyminen yleensä hidastaa öljyn leviämistä. Katso 
lisätietoja vihkosta 8.

Taulukoita voi soveltaa ainoastaan vuodon jälkeisiin ensimmäisiin tunteihin, sillä tämän jälkeen öljyn leviä-
miseen vaikuttaa jo niin moni asia, ettei taulukoiden antamat arvot ole enää relevantteja. 
 

Kuva H1.1. Öljyn leviämisen arviointitaulukko.

Kertavuoto / Veden pintalämpötila 0-5°C
Aika 

vuodon 
alusta

Öljylautan koko Öljylautan leviämisnopeus
Öljyvuodon suuruus (m³)

30 20 10 7,5 5 2,5 1 0,5

(min) Säde (m) Piiri (m) cm/s m/s m/min km/h solmua

Öljy-
kalvon 

paksuus 
(mm)

Väri

Öljy-
kalvon 

paksuus 
(mm)

Väri

Öljy-
kalvon 

paksuus 
(mm)

Väri

Öljy-
kalvon 

paksuus 
(mm)

Väri

Öljy-
kalvon 

paksuus 
(mm)

Väri

Öljy-
kalvon 

paksuus 
(mm)

Väri

Öljy-
kalvon 

paksuus 
(mm)

Väri

Öljy-
kalvon 

paksuus 
(mm)

kalvo

15 90 630 10 0,10 6 0,4 0,2 1,13 tod. väri 0,75 tod. väri 0,38 tod. väri 0,28 tod. väri 0,19 liki tod. väri 0,09 liki tod. väri 0,04 metalli 0,02 metalli
30 150 1010 9 0,09 5 0,3 0,2 0,40 tod. väri 0,27 tod. väri 0,13 liki tod. väri 0,10 liki tod. väri 0,07 liki tod. väri 0,03 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli
45 210 1320 8 0,08 5 0,3 0,2 0,22 tod. väri 0,15 liki tod. väri 0,07 liki tod. väri 0,05 liki tod. väri 0,04 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari
60 260 1630 7 0,07 4 0,3 0,1 0,14 liki tod. väri 0,09 liki tod. väri 0,05 metalli 0,04 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari 0,00 sateenkaari
75 310 1950 7 0,07 4 0,2 0,1 0,10 liki tod. väri 0,07 liki tod. väri 0,03 metalli 0,03 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari 0,00 sateenkaari
90 350 2260 7 0,07 4 0,2 0,1 0,08 liki tod. väri 0,05 liki tod. väri 0,03 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari 0,00 sateenkaari
105 390 2510 6 0,06 4 0,2 0,1 0,06 liki tod. väri 0,04 metalli 0,02 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari
120 440 2760 6 0,06 4 0,2 0,1 0,05 liki tod. väri 0,03 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari 0,00 sateenkaari
135 480 3020 6 0,06 4 0,2 0,1 0,04 metalli 0,03 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari 0,00 sateenkaari
150 520 3270 6 0,06 3 0,2 0,1 0,04 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari
165 550 3520 6 0,06 3 0,2 0,1 0,03 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari
180 590 3770 5 0,05 3 0,2 0,1 0,03 metalli 0,02 metalli 0,01 metalli 0,01 metalli 0,00 sateenkaari 0,00 sateenkaari

Öljyn leviämisen arviointitaulukot
(ilman tuulen ja virtauksen vaikutusta)

•	 Vuototapahtuma: Kertavuotoon verrattava lyhytaikainen tapahtuma (m³)
•	 Juoksevassa muodossa olevat, kevyet öljylaadut
•	 Viisi erillistä taulukkoa riippuen pintaveden lämpötilasta

Aika vuodon alusta 
(15-180 minuuttia)

Öljylautan 
laskennallinen koko

Öljylautan laskennallinen leviämisnopeus 
(ilman tuulen ja virtauksen vaikutusta) Öljyvuodon arvioitu suuruus 

(kuutiota nopealla aikavälillä)

Öljylautan laskennallinen paksuus ja silmin havaittavissa oleva 
lautan väritys
•	 Paksuuden lähestyessä nollaa ja värityksen ollessa sateen-

kaari öljylautta on asettunut veden pinnalle ja liikkuu pääasi-
assa enää tuulen ja virtausten mukana
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Taulukoiden vasemmassa sarakkeessa on aika vuodon alusta ja tämän vieressä öljylautan laskennallinen 
koko perustuen pintajännityksestä johtuvaan leviämiseen (tuulen ja virtauksen vaikutusta ei ole huomioitu). 
Koko on ilmoitettu lautan piirinä sekä säteenä, jonka voi piirtää kartalle kynää ja harppia käyttäen asettaen 
keskipisteeksi vahinkopaikan. 

Taulukossa laskennallisen paksuuden vieressä on ilmaistu myös öljylautan väritys edesauttamaan lautan 
paksuuden arviointia. Käytettäessä kertavuodon tai jatkuvan vuodon taulukoita, eroavuus muodostuu ni-
menomaan öljylautan paksuuteen. Jatkuvan vuodon lautta jatkaa pintajännitysleviämistään kalvon paksuu-
den pysyessä siihen riittävän suurena. 

Tuulen ja virtauksen vaikutus voidaan huomioida seuraavasti. Öljylautta liikkuu virtauksen suuntaan virtaa-
van veden nopeudella. Tuuliolosuhteiden vaikutus on monimutkaisempi. Merialueilla sovelletaan kolmen 
prosentin sääntöä, minkä mukaan öljylautan nopeus on 3 % tuulen nopeudesta tuulen suuntaan. Asiaa ei 
ole kuitenkaan tutkittu saaristoisilla alueilla, kuten Saimaalla. On mahdollista, että tuulen vaikutus on Sai-
maan olosuhteissa 3 prosenttia pienempi lyhyistä pyyhkäisymatkoista johtuen.
 

Kuva H1.2. Virtauksen ja tuulen vaikutus (3 % -sään-
tö tuulelle) öljyn kulkeutumiseen.

Oletetaan, että pintavirtaus on 1 cm/s tosisuuntaan 
142 astetta. Vastaavasti alueella vallitsee 2 m/s lou-
naistuuli, joka vie öljylauttaa 6 cm/s (3 % -sääntö) 
tosisuuntaan 037 astetta. 

Piirretään kartalle tuuli- ja virtausvektorit öljylautan 
arvioidusta lähtöpisteestä (onnettomuuspaikka tai 
havaintopiste). 

Vektorien pituus arvioidaan esimerkiksi yhden tun-
nin, tai muun tarkoituksenmukaisen ajanjakson ete-
nemälle. 

Vektorit piirretään perättäin siten, että ensin piir-
retyn vektorin loppupisteestä (kuvan H1.2 esi-
merkissä tuulen vaikutus) piirretään toinen vektori 
(kuvassa virtauksen vaikutus). Vektorien piirtojär-
jestyksellä ei sinänsä ole väliä.

Tämän jälkeen piirretään lähtöpisteestä toiseksi 
piirretyn vektorin päätepisteeseen yhteisvaikutusta 
kuvaava vektori Tämä resultantti kuvaa öljylautan 
todellista kulkusuunta- ja nopeutta.

Virtaus 1 cm/s
TS 142°

Pintavirtaus 6 cm/s
(2 m/s tuulesta)
TS 037°

Resultantti 5,82 cm/s
TS 047°
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Seuraavaksi taulukosta etsitään öljylautan säteen 
pituus vuodosta kuluneen ajan osoittamalta riviltä ja 
piirretään säteen avulla ympyrä kartalle resultantin 
osoittamaan pisteeseen (kuva H3).

Syntyvä ympyrä osoittaa öljylautan todennäköisen 
leviämisalueen. Tuulen ja virtauksen vaikutuksesta 
todellinen leviämisalue muistuttaa enemmän pisa-
ran muotoa kuin täydellistä ympyrää, mutta tämä 
tarkkuus riittää torjuntatöiden suuntaamiseen.

Kuva H1.3. Leviäminen arvioitu 1, 2 ja 3 tunnin ajan-
jaksolle resultantin suuntaan.

Varsinaisia laskutoimituksia ei siis tarvitse tehdä, työkaluiksi riittävät kynä, harppi, kartta, taulukko ja ripaus 
huolellisuutta. Yksiköiden kanssa on oltava tarkkana. BORIS-järjestelmässä pituudet voi kuitenkin piirtää 
sekä maileina että metreinä.

Mikäli vaikutusalueella on saaria tai vuoto on tapahtunut esimerkiksi voimakkaasti virtaavassa salmessa, 
on öljyn leviäminen arvioitava käyttäen kokemusperäistä tietoa alueen olosuhteista. Salmissa virtauskent-
tä saattaa olla hyvinkin vaihteleva. Näissäkin tapauksissa taulukoiden arvoja voidaan käyttää suuntaa-
antavina.
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Harjoituskortti H2. Karttaharjoitus - Alusöljyvahinko

Laatija N.N.
Palokunta
Ajankohta (Soveltuu pidettäväksi työpäivän aikana)
Kesto 5–6 h
Aihee(t) Johtokeskustoiminta, öljyntorjuntataktiikat

Kouluttajat
Kouluttajat
Paikka Asema XX, tilannekeskus, luokkahuone 

tai vastaava
Tavoitteet Johtamisharjoitus, öljyntorjunnan kehittäminen ja 

yhteistoiminta
Osatavoitteet:
• torjuntaoperaation kokonaisuuden hahmotta-

minen
• torjuntatyöhön osallistuvien toimijoiden tunnis-

taminen
• työvälineiden ja BORIS 2.0 -tilannekuvajärjes-

telmän käyttö
Etukäteisvalmistelut Yhteistoimintaviranomaisten kutsut (vetäjä)
Varustus Päiväpalvelusasu
Kalusto Johtokeskus, tilannekeskus
Työturvallisuus Ei merkittäviä työturvallisuusriskejä

HARJOITUSKORTTI

Aika Aihe / läpikäytävät asiat Muuta
1 h Yhteistoimintaviranomaisten esittäytyminen

Käytettävissä olevat työvälineet, BORIS ja 
kartastot
Ohjeet

4 h Harjoitus Lounas sopivassa saumassa
1 h Loppukeskustelu

HARJOITUKSEN KULKU
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 OHJEET HARJOITUKSEN VETÄJÄLLE
Karttaharjoituksella voidaan harjoitella joko yhtä torjunnan osa-alueen johtamista tai koko operation hallin-
taa. Hyviä aiheita ovat eri yhteistoimintaviranomaisia, satamia, laivaväkeä tai teollisuuslaitoksia koskettavat 
tilanteet, jätelogistiikka, jälkitorjuntaan siirtyminen tai esimerkiksi öljyyntyneen kaluston huollon ja pesun 
suunnittelu. Myös taloushallinnon tai viestinnän harjoittelu sopii tähän harjoitusmuotoon.

Osallistuvat yhteistoimintaviranomaiset: 
• Liikennevirasto ja Saimaa VTS (mm. hätäliikenne Saimaalla, alusliikenteen ohjaus, vesiliikenteen lii-

kennerajoitukset, suojasatamapäätökset). Yhteystiedot nettisivuilta ja saimaa.vts(at)fta.fi.
• Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (mm. aluksen turvallisuus, siirtomahdollisuuksien arviointi, vaurion 

tarkastukseen luokituslaitosten hyväksymät sukeltajat). Järvi-Suomen 24h päivystävän tarkastajan yh-
teystiedot Trafi merenkulku -sivuilta.

• Finnpilot Pilotage Oy (yhteysupseeri, noin puolessa Saimaalla liikkuvissa aluksissa on luotsi, ulko-
maisissa miltei aina). Kysy harjoitukseen osallistujaa esimerkiksi Saimaan luotsausalueen alueluotsi-
vanhimman kautta (Finnpilot.fi-sivuilta, Alueet -välilehti). Tositilanteessa yhteystiedot Saimaan VTS-
keskuksen kautta.

• Lisäksi muut torjuntaviranomaiset, ympäristöhallinto ja kunnat sekä vapaaehtoisjärjestöt.

Esimerkki skenaarion lähtötiedoista:
Alus saanut pohjakosketuksen 26.11. klo 07:00 aamulla Tappuvirran läntisellä väylänsuulla. Alus siirtynyt 
ankkuriin tarkempaa vaurioiden tutkintaa varten. Ei henkilövahinkoja. Polttoainetankkien peilauksessa klo 
08:00 havaittu yhden pohjatankeista tyhjentyneen. Öljypäiväkirjan mukaan pohjatankissa on ollut 20 kuu-
tiota meriliikenteen dieselöljyä (MDO). Pohjakosketuksen tapahtuma-ajankohtana on ollut pimeää, eikä 
öljyvuodosta ole visuaalista havaintoa. Aluksella on luotsi, myös kapteeni osaa auttavasti suomea. Luotsin 
puhelinnumero saatu Saimaan VTS-keskuksen kautta: 050 XXXXXXX.

VTS-keskuksen mukaan haverialuksen tiedot ovat seuraavat:
Nimi: XXXXXXX
IMO: XXXXXXX, MMSI: XXX XX XXXX, Call sign: XXXX
Koko: dwt 2162, pituus 82,45 m, leveys 11,44 m
Kotisatama XX, varustamo XX

Olosuhdetiedot: 
Avovesiaika, tuuli 10 m/s, virtausta 0,1 m/s, aurinko nousee 8.47 ja laskee 14.58, päivän pituus 6 h 11 min, 
hämärä 59 min.

Roolitus (voivat olla todellisia, työtehtävissään olevia henkilöitä tai ääninäyttelijöitä):
- hätäkeskuspäivystäjä ja/tai Saimaa VTS -alusliikenteenohjaaja
- haverialuksen päällikkö ja/tai luotsi
- Valtion torjuntaviranomaisen päivystäjä
- C-osaamiskeskus
- tiedustelutietoa syöttävät sukeltajat ja muut tiedustelijat
- vapaaehtoisjärjestöjen edustajat
- jätekeskukset
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Askelmerkit:
1. Ilmoitus
2. Johtokeskuksen järjestäytyminen, tarvittaessa johtoryhmän koollekutsuminen
3. Alkutietojen selvitys ja tarkentaminen
 • tarkempi sijaintipaikka, koordinaatit
 • aluksen vakavuus, pelastustoimien tarve
 • lastitiedot, lastin reagointiherkkyys vuotaneen aineen kanssa
4. Ilmoitukset yhteistoimintaviranomaisille, muut tiedotteet, 
 • VTS-keskus tiedottaa kauppa-alusliikennettä, mutta veneilijät pitää huomioida erikseen
5. Onnettomuustapauksen avaus Borikseen
6. Vuototilanteen arviointi
 • vahinkoaine ja sen ominaisuudet, vuotomäärä
 • laajuus, leviäminen ja kulkeutuminen
7. Tiedustelutehtävät
 • tiedustelualueiden määritys ja jako yksiköille
 • tulosten syöttö Borikseen ilmoitusten mukaan (etukäteen valmistellut tiedustelun tulokset eri  
   tarkkuuksin esitettynä esimerkiksi karttapiirustuksina operatiiviselle kartalle, “taskupiirustuksi- 
   na”, RPAS-kuvina tai virveilmoituksia varten sanallisina kuvauksina).
8. Likaantuneet ja likaantumisuhan alla olevat kohteet
9. Torjuntatoimenpiteiden priorisointi ja ensisijaisesti suojattavat kohteet
10. Torjuntataktiikka ja sen edellyttämä kalusto
11. Torjuntalogistiikan suunnittelu
12. Puomitusten sijainnit, mahdollisista väylän sulkemisista heti tieto VTS-keskukselle
13. Päätoiminta-alueet ja niistä ilmoittaminen VTS-keskukselle, että muu liikenne osaa noudattaa varovai-

suutta ja antaa työrauhaa
14. Huolto, muonitus
15. Keräystehon arviointi, paljon nousee ylös esim. tunnissa, mitä tarkoittaa välivarastointitarpeena
16. Jätelogistiikan suunnittelu, jätemäärän ja laadun arviointi, loppukäsittelypaikat
17. Rantakeräys
 • keräystyömaat
 • WWF hälytys, pyydä arvioimaan paljonko väkeä tulee, milloin, mitä varusteita mukana, miten  
   pitkälle riittää jne.
 • vastaanotto, varustaminen, majoittaminen, ruokailu
18. Ilmoitus liikennerajoitusten päättämisestä VTS-keskukselle
19. Torjuntatehtävän ja päivän päättäminen, huolto, likainen kalusto
20. Työmaiden ja kaluston vartiointitarpeen arviointi

Harjoitusta voidaan monimutkaistaa lisäämällä esimerkiksi mediaviestinnän elementti tai vaihtamalla kom-
munikointikieli.

Käytännön järjestelyt:
• kaffet ja lounas
• Silverlight -tuki BORIS-järjestelmälle, salasanat
• virvet/puhelimet myös tiedustelutietoa välittäville
• Tiedustelulomakkeiden/karttojen valmistelu, tai muu tapa öljyyntyneiden alueiden ilmoittamiseen.
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Laatija
Palokunta
Ajankohta
Kesto 8 h
Aihee(t) Puomitus virtaavassa vedessä, paravanen käyttö

Kouluttajat
Kouluttajat
Paikka (virtapaikka)
Tavoitteet Paravanen käyttö ja erityyppisten puomien testaus 

virrassa.
Etukäteisvalmistelut Paikan valinta

Kaluston varaus
Demo-purut

Varustus Sään mukainen varustus ja pelastusliivit vesillä
Kalusto Paravane
Työturvallisuus Vesillä varovaisuus, virtaavan veden riskit

HARJOITUSKORTTI

Aika Aihe / läpikäytävät asiat Muuta
8:00-10:00 Kaluston järjestäminen paikalle Eri puomityyppejä

Vene turvaveneeksi

10:00-11:30 Paravanen testaus ilman puomia
11:30-12:30 Lounas
12:30- 14:30 Paravanen testaus eri puomeilla. 500mm ja 

A-puomin testaus eri kulmissa virtaukseen 
nähden

Aloitetaan jyrkemmässä kulmassa ja 
loivennetaan. Demotaan öljyä purulla

14:30-15:00 Kaluston purku vedestä
15:00-16:00 Huolto

HARJOITUKSEN KULKU

Harjoituskortti H3. Kalustonkäyttöharjoitus - Paravane



SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle  3736

OHJEET HARJOITUKSEN VETÄJÄLLE
Paravane ei tarvitse venekalustoa, vaan se selvitetään rannalta käsin.
Työvaiheet: 
• paravanen kasaus, rikaus (köysitys)
• paravanen paikan ja etäisyyden rannasta määrittäminen
• ankkuriköyden pituustarpeen arviointi ja ankkurointipisteen paikan valinta, kiinnitys
• puomin selvitys, kiinnitys paravaneen ja rantaan
• paravanen lasku vesille, työntö irti rannasta
• puomin syöttö
• puomipussin säätö
• (puomituksen ankkurointi)
• paravanen ohjaus takaisin rantaan
• purku ja pakkaaminen 

Paravane ja sen tarvikkeet:
 

H3.1. Paravane, kelluke, siivekkeet, köydet ja maakiilat (J. Halonen 2017).

Paravanessa oranssin kellukkeen alla on pystysuoria siipiä, jotka muodostavat virtauksessa suuren sivul-
levetävän voiman. Kelluke ja siivekkeet ovat kuljetuksessa erillään, kootaan joko “oikea tai vasenkätiseksi” 
sen mukaan, mihin suuntaan paravanen halutaan lähtevän (oma sijainti, virtaussuunta). Pakettiin kuuluu 
myös maakiilat sekä kolme köyttä. Sininen on paravanen ohjausköysi, jolla se palautetaan rantaan. Keltai-
sella pidemmällä ankkuriköydellä paravane kiinnitetään rantaan maakiiloja tai kiinteitä kohteita hyödyntäen. 
Lyhyempää keltaista köyttä käytetään puomipäässä varmistuksena. Köysien kiinnittämiskohdat on merkit-
ty, kiinnitettäessä muodostuu kolmio, katso kuva H3.2.

Tavoitetilanne, tähän pyritään:
 
Puomiksi valitaan jokipuomia tai alle 500 mm rajoituspuomia, normi aitapuomi ei toimi parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Pituus esimerkkisi 100 metriä.
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H3.2. Muodostelma. Paravanen ankkurointiköysi ylävirtaan, ohjausköysi sekä puomi. Puomiin ei tule muo-
dostua pussia. Pieni kulma puomituksen loppupäässä vähentää virtauksesta muodostuvaa painetta ja ohjaa 
öljyn rantaan kerättäväksi. 

H3.3. Paravanen paikka ja etäisyys rannasta määräytyy ankkuriköyden pi-
tuuden ja kulman mukaan. Mitä kauemmaksi ankkuriköyden vie ylävirtaan, 
sitä keskemmälle paravane pääsee kiipeämään joessa. 

Paravaani

Puomi“Kolmio”
Towline

pisin keltainen 
köysi

Ankkuriköysi

Maakiilat

Ranta

(Sininen köysi, jolla 
vedetään paravaani 

rantaan)

Virtaus

Ohjausköysi
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Ankkuriköysi tulee viedä melko kauas yläjuoksulle, jotta veto tulee pienemmässä kulmassa. Imatran harjoi-
tuksen (19.10.2017) perusteella kannattaa viedä lähes koko ankkuriköyden pituus yläjuoksulle.

Puomi selvitetään rantaan ja kiinnitetään esimerkiksi lyhyemmällä keltaisella köydellä. 

Paravane lasketaan veteen ja tarvittaessa työnnetään irti rannasta. Paravane lähtee etenemään keskem-
mälle.

Puomia syötetään rannasta vähitellen, silloin se ei pääse pussittamaan. Jos puomista muodostuu pussi, 
puomi painuu veden virtauksen voimasta veden pinnan alle. Puomin suuntauskulmista lisätietoa manuaalin 
osassa 9B. Pussitusta voi vähentää esimerkiksi siirtämällä puomin kiinnityspistettä alajuoksulle päin. 

Sinisellä ohjausköydellä säädetään siipikulmaa siten, että paravane palaa takaisin rantaan. 

Esimerkkejä:

H3.4. Ensimmäinen kokeilu ilman puomia. Kuvassa 
veden virtaus on ylhäältä alas. Kun Paravane saa-
daan virtaavaan veteen, se lähtee määrätietoisesti 
vetämään joelle (M.Pitkäaho 2017).

H3.5. Paravane toimii virtaavassa vedessä hyvin. 
Sen asettaminen ja ohjaaminen on myös huomat-
tavasti helpompaa ja nopeampaa kuin veneellä. 
Paravane toimii kohtuullisesti, kun virtausnopeus 
lähenee 1 m/s. Kovemmilla virtausnopeuksilla para-
vane toimii paremmin, mutta myös voimat kasvavat 
(työturvallisuus). Kuvassa puomi on jäänyt vielä 
vähän pussittamaan. Kulmaa pienennettiin siirtämäl-
lä puomin kiinnityspistettä kauemmas alajuoksulle. 
(M.Pitkäaho 2017)

H3.6. Paravanepuomitus rannasta katsottuna. 
(J. Muhonen 2017)
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Esimerkki harjoitussuunnittelun lomakkeista

Lomake 1/12

HARJOITUSSUUNNITELMA

Etusivu

Harjoituksen nimi/aihe

Harjoituspäivä ja -aika

Harjoituspaikka

Harjoituksen suunnittelija

Pelastuslaitos

Harjoituksen johtaja

Harjoituksen suunnitteluryhmä

Harjoitukseen osallistujat

Turvaohjeet

Lyhyt kuvaus harjoituksesta


