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Lyhenteet ja käsitteet 

 

Jätehuolto 

Jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mu-

kaan lukien tällaisen toiminnan tarkkailu ja seuranta sekä loppu-

käsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta välittäjänä (Jätelaki 

646/2011, 9 §.) 

 

Jätteen käsittely 

Jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien hyödyn-

tämisen tai loppukäsittelyn valmistelu (Jätelaki 646/2011, 9 §.) 

 

Jälkitorjunta 

Öljyvahingon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, poh-

javeden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jäl-

keen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja 

öljyn keräämiseksi on tehty (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 

3 §.) Öljyvahinkojen torjuntalaissa jälkitorjunnalla tarkoitettaisiin 

niitä öljyvahingon torjuntatoimia, jotka tehdään sen jälkeen kun öljyn 

maaperässä, pohjavedessä, pintavesissä ja rannoilla tapahtuva le-

viäminen on estetty. Torjunnan ensimmäisen vaiheen kiireellisten 

tehtävien jälkeen torjunnassa voidaan siirtyä jälkitorjuntavaihee-

seen, joka ei edellytä nopeita toimenpiteitä ja voi jatkua pitkäänkin. 

(Hallituksen esitys 248/2009, 3 §.) 

 

Pelastusviranomainen 

Henkilö tai yhteisö, jolle pelastuslaissa annetaan tai lain nojalla 

määrätään viranomaistoimivaltuudet. Alueen pelastustoimen pelas-

tusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja hänen 

määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä alueen pelastus-

toimen asianomainen monijäseninen toimielin (Pelastuslaki 

379/2011, 26 §.). 

 

 



 

 

Torjuntaviranomainen 

Suomen ympäristökeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto, Puolus-

tusvoimat sekä Rajavartiolaitos ryhdyttyään alusöljy- tai aluskemi-

kaalivahingon torjuntaan, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 

alueen pelastustoimen pelastusviranomainen öljyvahinkojen torjun-

nassa sekä kunta jälkitorjunnassa. (Öljyvahinkojen torjuntalaki 

1673/2009, 10 §.) 

 

Välttämättömät (akuutit) torjuntatoimet 

Vahingon rajoittaminen sisältäisi esimerkiksi vuodon tukkimisen, öl-

jyn leviämisen estämisen puomituksin tai suojapumppauksen aloit-

tamisella sekä kerättävissä olevan öljyn poistamisen tai käsittelemi-

sen niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle enempää pilaantumisen 

vaaraa. Alkuvaiheessa pyritään ensin estämään öljyn kulkeutumi-

nen maaperässä, pohjavedessä, pintavesissä ja rannoilla. Torjunta 

tapahtuu poistamalla talteen kerättävissä oleva öljy tai käsittele-

mällä jäljelle jäävä öljy niin, ettei siitä voi enää aiheutua likaantumi-

sen leviämistä. (Hallituksen esitys 248/2009, 3 §.) 

 

Öljy   

Kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, 

öljyjäte ja jalostetut tuotteet mukaan luettuina, sekä öljypitoista 

seosta ja jätettä (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 3 §.). 

 

Öljynsuojarahasto  

Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka 

on ympäristöministeriön hoidossa. Öljysuojarahastosta maksetaan 

korvauksia öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä ympäristön 

ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista siten kuin jäljem-

pänä säädetään. Lisäksi rahastosta maksetaan korvauksia ja 

myönnetään avustuksia torjuntakaluston hankkimisesta ja torjunta-

valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. (Laki Öljynsuo-

jarahastosta 1406/2004, 1 §.)
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1 Johdanto 

 

 

Öljyvahinkojen torjunta Suomessa on säädetty viranomaisten tehtäväksi, joita 

ovat alueen pelastustoimi sekä kunta. Alueen pelastustoimelle on kuulunut vas-

tuu alkuvaiheen torjuntatoimista ja kunnan vastuulle jälkitorjuntatoimet. Toimin-

tamallit alueen pelastustoimen eli pelastuslaitosten kesken sekä kuntien kesken 

ovat vaihdelleet alueellisesti. Pelastuslaitokset sekä varsinkin kunnat ovat hyvin 

erikokoisia niin maantieteelliseltä kooltaan, riskeiltään, henkilöstömäärältään 

kuin taloudeltaan, ja näin ollen kunnat ovat vaihtelevasti kykeneviä vastaamaan 

heille säädetyistä tehtävistään, kuten öljyvahinkojen torjunnasta.  

 

Suomessa meneillään olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyy maakun-

tien ja kuntien aseman sekä tehtävien uudelleen määrittely. Tähän historialli-

seen uudistukseen kytkeytyvät myös pelastuslain ja öljyvahinkojen torjuntalain 

uudistukset, jotta ne vastaisivat tulevaisuutta. Pelastuslain ja öljyvahinkojen tor-

juntalain uudistuksen myötä on hyvä aika selvittää, olisiko öljyvahinkojen torjun-

nassa muutakin kehitettävää kuin maakuntauudistuksesta johtuvat teknisluon-

teiset uudistukset. 

 

Öljyvahinkojen torjuntavastuun jakautuessa kahdelle eri viranomaiselle molem-

pien osapuolten on tunnettava omat vastuunsa. Toimintamallien tulee olla en-

nalta yhteistoiminnassa sovitut, jotta johtovastuun siirron yhteydessä torjunta-

työt jatkuvat tehokkaasti ja keskeytyksettä. Tässä opinnäytetyössä 

tarkastellaan, kuinka öljyvahinkojen torjunta on järjestetty naapurimaissa sekä 

mitä öljyvahingoissa vastuulliset viranomaiset ovat öljyvahinkojen torjunnasta 

lausuneet pelastus- ja öljyvahinkojen torjuntalakien uudistusten yhteydessä. 

Henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuen öljyvahinkojen torjunnassa yhdeksi 

merkittäväksi ongelmaksi on muodostunut johtovastuun siirto torjuntaviranomai-

selta toiselle. Työn tarkoitus on esittää ratkaisua, kuinka öljyvahinkojen torjunta 

voitaisiin hoitaa tehokkaasti kokonaisuudessaan vahingon sattumisesta – vahin-

gon torjuntatöiden loppuunsaattamiseen saakka.  

 

 



9 

 

1.1 Tausta ja tarveselvitys 

 

Voimassa olevan öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 mukaan alueen pelas-

tustoimi vastaa maa-alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnasta alu-

eellaan. Kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Öljyvahingon tor-

juntatöitä johtaa sen pelastustoimen alueen pelastusviranomainen, jossa 

vahinko tai vaaratilanne on saanut alkunsa. Jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen 

kunnan määräämä viranomainen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa 

ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle. 

Torjuntatöiden johtaja ilmoittaa, milloin hän ottaa johtovastuun itselleen. Torjun-

tatöiden johtaja myös päättää, milloin johtovastuu siirretään jälkitorjunnasta vas-

taavalle kunnan asianomaiselle viranomaiselle. 

 

Toimiessani alueen pelastustoimen öljyvahinkojen torjunnasta vastaavana vi-

ranomaisena sekä öljyvahingon torjuntatöitä johtavana pelastusviranomaisena 

eteeni on tullut tilanteita, joissa johtovastuuta siirrettäessä jälkitorjunnasta vas-

taavalle kunnan viranomaiselle on ilmennyt ongelmia. Yleisinä loma-aikoina, ku-

ten joulun, juhannuksen sekä heinäkuun aikana kunnista on ollut vaikea tavoit-

taa jälkitorjunnasta vastaavaa viranomaista. Ongelmia on ilmennyt myös siinä, 

että lomien ajaksi tehtävään nimettyä sijaista ei ole perehdytetty tehtävään tai 

hänelle ei ole siirretty vastuuta jälkitorjunnasta riittävässä laajuudessa. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että tehtävään nimetyllä sijaisella ei ole esimerkiksi 

kunnan hallintosäännön mukaista toimivaltaa päätöksenteossa tai kunnan varo-

jen tai resurssien käyttämiseksi. Näin ollen kunnista ei aina ole ollut saatavilla 

tosiasiallista jälkitorjunnasta ja jälkitorjunnan johtamisesta vastaamaan kykene-

vää henkilöä.  

 

Kuntien koon, toimintaympäristön, resurssien ja osaamisen vaihdellessa kunnat 

ovat vastanneet jälkitorjunnasta hyvin moninaisesti. Osa kunnista on varautunut 

vastuuseensa vastata jälkitorjunnasta. Vastuuseensa varautuneet kunnat ovat 

laatineet suunnitelmia, jakaneet vastuuta ja nimennyt- sekä kouluttanut henki-

löstöä. Tehtävään varautunut kunta on kykeneväinen vastaamaan jälkitorjun-

nasta alueellaan. Toisaalta osa kunnista on jopa tietämättömiä tai he eivät muu-

toin ole halukkaita tiedostamaan lakisääteistä vastuutaan jälkitorjunnan 
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järjestämisestä. Toimintaympäristön muutoksessa kunnat ovat ulkoistaneet pal-

veluitaan ostopalveluiksi. Erilaisia kaupunkirakennepalveluja, kuten kiinteistön-

huollon, kuntatekniikan, jätehuollon, maankäytön ja ympäristösuojelun tehtäviä 

on ulkoistettu kokonaan tai osittain. Palvelujen toteuttaminen ostopalveluina ei 

poista kunnan vastuuta jälkitorjunnasta, mutta se lisää sekaantumisen mahdol-

lisuutta vastuukysymyksissä. 

 

Nämä edellä mainitut seikat ovat johtaneet siihen, että on sattunut tilanteita, 

joissa öljyvahingon jälkitorjunta on hoidettu huonosti ja jälkitorjunnan hoitaminen 

on jäänyt odottamaan jopa viikoiksi tai jälkitorjuntaa ei ole hoidettu ollenkaan. 

Tämä on johtanut siihen, että huonosti hoidetun tai hoitamatta jätetyn jälkitorjun-

nan myötä öljyvahinko on laajentunut, ja on näin ollen aiheuttanut suuremmat 

taloudelliset- ja ympäristövahingot. On myös sattunut tilanteita, joissa pelastus-

toimi ei ole voinut siirtää johtovastuuta ollenkaan kunnan asianomaiselle viran-

omaiselle toimivaltaisen viranomaisen ollessa estynyt hoitamaan tehtävää. Näin 

ollen pelastustoimi on joutunut vastaamaan myös kunnalle kuuluvasta jälkitor-

junnasta akuuttien torjuntatoimien lisäksi. Hankalan tilanteesta tekee se, että 

lain mukaan pelastuslaitoksella ei ole torjuntaviranomaisen statusta jälkitorjun-

nassa. Toisaalta kun torjuntatöiden johtovastuusta ei ole saatu siirretyksi kun-

nan asianomaiselle viranomaisella, on torjuntatöiden johtovastuu säilynyt alu-

een pelastusviranomaisella öljyvahingon alusta loppuun saakka.  

 

Edellä mainittu ongelma on tunnistettu myös hallituksen esityksessä 248/2009 

9 §: Pelastuslaitos on saattanut tulkita tilanteen vahinkopaikalla sellaiseksi, että 

vahingon torjuminen ei pelastuslaitoksen käytössä olevin keinoin ole enää mah-

dollista ja muu alueen puhdistaminen vaatii niin pitkäkestoisia toimia, että pelas-

tuslaitos nopean toiminnan yksikkönä ei voi sitoutua siihen. Kun monet kunnat 

ovat järjestäneet rakentamis- ja kunnossapitopalvelunsa ostopalvelujen kautta, 

kasvaa mahdollisuus, että vahingon torjumisen loppuunsaattamisesta ei tällai-

sessa tapauksessa todellisuudessa huolehdi kukaan. 

 

Vastuukysymysten ja torjuntatöiden johtovastuun siirron lisäksi hankaluuksia on 

aiheuttanut rajanveto siitä, milloin kyseessä on vielä öljyvahingon torjuntalain 

mukainen jälkitorjunta ja milloin ympäristönsuojelulain mukainen pilaantuneen 
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maaperän puhdistaminen. Lainsäädännön kehittämistarvetta on myös jätelain ja 

ympäristönsuojelulain mukaisten puhdistus- ja kunnostusmenettelyjen välisessä 

suhteessa. Koska vastuutahot poikkeavat säädöksissä toisistaan, olisi Valtion-

talouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan paikallaan selkeyttää tilannetta 

määrittelemällä lainsäädännössä se, mitä kunnostamisella tarkoitetaan jälkitor-

junnan yhteydessä ja sen jälkeen. Eri toimijoiden velvoitteet jälkitorjunnassa tu-

lisi määritellä täsmällisemmin. Esimerkiksi jälkitorjunnan määritelmässä rajattai-

siin, mihin öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistaminen 

päättyy sekä milloin on kyseessä ympäristönsuojelulain mukainen pilaantuneen 

maaperän ja pohjaveden puhdistamismenettely. Rajanveto selkiyttäisi jälkitor-

juntaviranomaisten vastuita vahinkopaikan kunnostamisessa. (VTV 2014, 12.) 

 

Tehokkaan öljyvahinkojen torjunnan järjestämisen ja torjuntatyön vastuukysy-

mysten lisäksi kyseessä on myös huomattava taloudellinen näkökulma. Se 

kuinka tehokkaasti akuuttien öljyvahinkojen torjunta kyetään kokonaisuudes-

saan järjestämään, on suoraan verrannollinen myös pilaantuneiden maa-aluei-

den kustannuksien muodostumiseen. 

 
EU-alueella käytetään vuosittain noin 2,75 miljardia euroa pilaantunei-
den maiden kartoittamiseen, tutkimiseen ja kunnostamiseen. Suomessa 
vastaava luku on 50 – 100 miljoonaa euroa. Pilaantuneiden maa-aluei-
den riskienhallinnan kustannukset jakautuvat Euroopassa keskimäärin 
15 % tutkimuksiin, 80 % kunnostukseen sekä 5 % jälkiseurantaan ja 
aluekehitykseen. Toiminnan kustannuksista katetaan keskimäärin 42 % 
julkisista varoista. Suomessa julkinen sektori vastaa noin 30 % kunnos-
tushankkeista. (Valtioneuvoston kanslia 25/2017, 60.)  

 

1.2 Hypoteesi 

 

Henkilökohtaisen näkemykseni mukaan alueelliset pelastuslaitokset voisivat 

vastata akuuteista öljyvahingoista johtuvista torjuntatöistä kokonaisuudessaan, 

ottaen siis vastatakseen myös öljyvahinkojen jälkitorjunnasta. Mikäli pelastuslai-

tokset vastaisivat kokonaisuudessaan öljyvahinkojen torjunnasta, voitaisiin toi-

minnassa hyödyntää pelastuslaitosten valmiudesta saatavia synergiaetuja. Pe-

lastuslaitoksilla on olemassa olevat johtosuhteet, johtamis- ja 

tilannekuvajärjestelmät, varmistettu lähtövalmius 24/7, koulutettua henkilöstöä, 
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torjuntakalustoa sekä toimivat yhteistyösuhteet viranomaisiin ja kuntiin. Pelas-

tuslaitosten vastatessa öljyvahinkojen torjunnasta kokonaisuudessaan vältyttäi-

siin johtovastuun siirroista muodostuvista epäselvyyksistä vastuukysymyksissä. 

Pelastuslaitosten ollessa kuntien omistamia alueellisia toimijoita, voidaan taata 

myös palvelujen tasalaatuisuus paremmin kaikissa kunnissa, kunnan koosta 

riippuen.  

 

Näkemykseni mukaan pienissä kunnissa vastuu jälkitorjunnasta voi kuulua yh-

delle teknisen- tai ympäristötoimen henkilölle oman päätoimensa ohella. Pää-

sääntöisesti kunnilla ei ole erikseen öljyvahinkojen torjuntaan hankittua öljyva-

hinkojen torjuntakalustoa tai muita laitteistoja tai järjestelmiä. Useiden muiden 

omien tehtävien ohella öljyvahinkojen jälkitorjunnan suunnittelu ja muu jälkitor-

juntaan varautuminen ovat jääneet kunnissa vähälle. Jokaisen pienen kunnan 

hoitaessa jälkitorjunta-asiaa vähän, syö se kuntien resursseja, mutta sillä ei vas-

taavasti kyetä hoitamaan jälkitorjunnan kokonaisuutta kunnolla vahvan sub-

stanssiosaamisen puuttuessa.  

 

Kehittämistyöni myötä haluan selvittää, onko esittämilleni olettamille perusteita. 

Lisäksi näkemykseni, kunnallisten resurssien tehokkaamman käytön sekä öl-

jystä aiheutuvien taloudellisten- ja ympäristövahinkojen rajoittamiseksi haluan 

selvittää, kuinka öljyvahinkojen jälkitorjuntaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. 

Työ ajoittuu juuri meneillään olevaan maakunta- ja pelastusuudistuksen ajan-

kohtaan. Uudistuksissa on kyse myös pelastuslaitosten ja kuntien asemasta ja 

roolista, sekä öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, 

mikä tuo omat mahdollisuutensa ja haasteensa tähän työhön.  

 

 

1.3 Opinnäytetyön tutkimusongelma ja tavoite 

 

Opinnäytetyöni tutkimusongelma on otsikkona toimiva öljyvahinkojen jälkitorjun-

nan järjestäminen tulevassa maakuntahallinnossa. Tämän kehittämistyön ta-

voitteena on esittää ratkaisu tutkimusongelmaan, kuinka öljyvahinkojen jälkitor-

junta voitaisiin hoitaa tehokkaasti tulevassa maakuntahallinnossa. Toisena 

tavoitteena on selvittää, mitä kaikkea jälkitorjunnan järjestäminen asianosaiselta 
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viranomaiselta edellyttää. Tutkimusongelman ja kehittämistyön tavoitteiden rat-

kaisemiseksi tulee ensinnäkin selvittää, kuinka Suomen lait ja asetukset mah-

dollistavat öljyvahinkojen jälkitorjunnan järjestämisen nyt ja tulevaisuudessa. Li-

säksi on tarpeellista selvittää, kuinka asianosaiset julkisen hallinnon toimijat 

asian näkevät sekä kuinka jälkitorjunta kyetään järjestämään kustannustehok-

kaasti ja tasalaatuisesti kaikilla alueilla. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi sekä 

työn tavoitteiden täyttämiseksi öljyvahinkojen- ja jälkitorjunnan järjestämistä tar-

kastellaan kirjallisuusselvityksen perusteella.  

 

 

1.4 Opinnäytetyön rakenne ja rajaus 

 

Kehittämistyöni aineiston hankintamenetelmänä olen käyttänyt kirjallisuusselvi-

tystä. Kaikissa tutkimuksissa on kirjallisuusosa, ja itse kirjallisuusselvitystä ku-

vaa se, ettei siinä ole käytetty muita tutkimusmenetelmiä. Kirjallisuusselvityk-

seen kuuluu, että selvitettävä tieto on vaikeaselkoista, hajallaan ja sitä on 

yleensä kerättävä paljon. Kirjallisuusselvitys on työmäärältään samaa luokkaa 

kuin muutkin tutkimusmenetelmät (Jormakka, & Lappalainen 2003, 219.). Kirjal-

lisuusselvitys sisältää teoreettisten, käsitteellisten ja periaatteellisten seikkojen 

pohdintaa (Mäkinen, Pennanen, Tanni & Jokiniemi 2011, 5.). Tietoa kirjallisuus-

selvitystä varten olen kerännyt voimassa olevasta lainsäädännöstä, hallituksen 

esityksistä, lakiluonnoksista, eri yhteisöjen asiakirjoista sekä ympäristöhallinnon 

oppaista, selvityksistä ja opinnäytetöistä. 

 

Kirjallisuusselvityksessäni olen tutustunut, kuinka öljyvahinkojen torjunta on jär-

jestetty Pohjoismaissa sekä Virossa, millaisena valtion ympäristöviranomaiset 

sekä kunnat näkevät öljyvahinkojen torjunnan tulevaisuuden sekä mitä öljyva-

hinkojen jälkitorjunnalla tarkoitetaan. Työn alkuosassa tuon esille työn taustat, 

tarpeen ja tavoitteet. Keskiosassa esitetään, kuinka öljyvahinkojen torjunta on 

järjestetty muualla sekä millaisena se nähdään tulevaisuudessa. Työn loppu-

osassa esitetään, mitä jälkitorjunnalla tarkoitetaan, mitä jälkitorjunta sisältää 

sekä edellyttää ja kuinka se voitaisiin hoitaa tulevaisuudessa. Selvitystyö jälki-

torjunnan tulevaisuuden näkymistä on rajattu koskemaan Itä-Suomea. 
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2 Öljyvahinkojen torjunta Pohjoismaissa ja Virossa 

 

 

Kehittämistehtävän tavoitteena olevan selvitystyön pohjaksi tässä luvussa esi-

tetään, kuinka öljyvahinkojen torjunta on järjestetty Pohjoismaissa sekä Virossa. 

Tarkoituksena on selvittää, voitaisiinko Pohjoismaisista toimintamalleista ottaa 

mallia Suomeen, mikäli niistä löytyy parempia ja tehokkaampia toimintamalleja 

jälkitorjunnan hoitamiseksi. Yleisesti öljyvahinkojen torjunta jaetaan kolmeen 

päävaiheeseen: varautuminen vahinkoon, akuutti torjuntatyö sekä jälkitorjunta. 

Kyseistä jakoa on käytetty myös tässä työssä arvioitaessa eri maiden toiminta-

malleja öljyntorjunnassa.  

 

 

2.1 Islanti 

 

Öljyvahinkojen torjunta merialueella on Islannissa pääasiassa ympäristöviraston 

ja merivartioston vastuulla sekä satama-alueilla satamahallinnon vastuulla. Vas-

tuut ovat samanlaiset rannikkoalueilla. Paikalliset pelastuslaitokset, ympäristö-

virasto, terveysviranomaiset ja valtion pelastuspalvelu (sisäministeriö) osallistu-

vat tilapäisesti tai pyydettäessä monialaisiin öljyvahingon torjuntatöihin. 

Öljyvahinkojen torjunta käsitetään Islannissa lähinnä merellisesti. (MSB 2015, 

27.) 

 

  

2.2 Norja 

 

Norjassa öljyvahinkojen torjuntamalli on keskitetty jonka suurin osa toiminnoista 

kuuluu Norjan rannikkohallinnon vastuulle. Norjan mallissa ei jaotella meri-, ran-

nikko- ja maa-alueita, kuten ei myöskään torjunnan eri vaiheita ja vastuita (va-

rautuminen ja valmius, torjuntatoimet ja jälkitorjunta), koska rannikkohallinto 

osallistuu kaikkiin torjuntavaiheisiin kaikilla alueilla. Alueiden välinen ero voidaan 

havaita vain kunnallisella tasolla, sillä kunnat liittyvät torjuntatoimiin ja jälkitor-

juntaan enimmäkseen rannikko- ja maa-alueilla. Lisäksi torjunta- ja jälkitorjunta-

vaiheessa öljyteollisuudella on omat vastuunsa. On syytä huomioida, että vaikka 
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suurin osa öljyvahinkojen torjunnasta kuuluu Norjan rannikkohallinnon vastuulle, 

on myös prosesseja ja rutiineja, joihin tapauskohtaisesti osallistuu muitakin si-

dosryhmiä, kuten poliisi, pelastustoimi, öljyteollisuuden valvontaviranomainen, 

ilmailu sekä muutamat muut tahot. (MSB 2015, 30.) 

 

 

2.3 Ruotsi 

 

Öljyvahinkojen torjunta Ruotsissa perustuu vuonna 2014 käyttöön otettuun öljy-

vahinkojen torjuntastrategiaan. Strategiaa koordinoi siviili valmiusviranomainen 

(MSB), joka on valtion pelastustoiminnasta vastaava viranomainen maa-alueilla. 

Strategia on toimielinten välistä toimintaa ja sitä oli kehittämässä ja sitä valvoo 

yhdessä kahdeksan eri viranomaista. Vaikka operatiivinen toiminta esitetään 

alueellisena ja kunnallisena toimintana paikan päällä ja toiminnan koordinoin-

nista vastaa yksi taho, strategian tosialliseen toteuttamiseen osallistuvat siviili 

valmiusviranomainen, meri- ja vesihallintaviranomainen, rannikkovartiosto, lii-

kennevirasto, maakuntahallinto ja kuntaliitto. (MSB 2015, 35.) 

 

 

2.4 Suomi 

 

Öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2011 mukaan öljyvahinkojen ja aluskemikaali-

vahinkojen torjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat ympä-

ristöministeriölle. Suomen ympäristökeskus huolehtii öljyvahinkojen ja aluske-

mikaalivahinkojen torjunnan ja alan ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen 

valtakunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. Se huolehtii myös riittävän 

valtakunnallisen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden hankki-

misesta ja ylläpidosta. Suomen ympäristökeskus vastaa alusöljyvahinkojen tor-

junnasta ja asettaa torjuntatöiden johtajan, jos alusöljyvahinko on sattunut tai 

sen vaara uhkaa Suomen vesialueella aavalla selällä tai talousvyöhykkeellä. Jos 

alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaara uhkaa yhtä useammalla pelastustoi-

men alueella taikka jos vahinko tai sen vaara on niin suuri, ettei alueen pelas-

tustointa kohtuudella voida vaatia yksin huolehtimaan torjuntatöistä, tai jos tor-

juntatoimet kestävät pitkään taikka siihen muuten on erityistä syytä Suomen 
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ympäristökeskus voi ottaa torjunnan vastuulleen ja asettaa torjuntatöiden johta-

jan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja valvoo öljyvahinkojen tor-

junnan järjestämistä alueellaan ja vahvistaa toimialueensa pelastustoimen alu-

eiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat. Se antaa myös tarvittaessa muille 

torjuntaviranomaisille asiantuntija-apua ja mahdollisuuksiensa mukaan muuta-

kin apua öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnassa. Alueen pelas-

tustoimi (pelastuslaitos) vastaa maa-alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen 

torjunnasta alueellaan. Liikenteen turvallisuusvirasto, puolustusvoimat ja raja-

vartiolaitos osallistuvat alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan siten kuin 

tässä tai muussa laissa tarkemmin säädetään. Rajavartiolaitos osallistuu kuiten-

kin vain merialueella tapahtuvien vahinkojen torjuntaan. Kunta vastaa tarvitta-

essa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tar-

vittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan.  

 

Öljyvahinkojen jälkitorjunta kuuluu siis lähtökohtaisesti kuntien vastuulle ja Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä, 

jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle. Valtiontalouden tarkastusviraston tu-

loksellisuustarkastuskertomuksessa 2/2014 on tarkasteltu myös öljyvahinkojen 

jälkitorjunnan nykytilaa ja tuloksellisuutta luvussa 3.4.1 kuntien resurssit jälkitor-

juntaan ovat heikot.  

 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksessa on tullut esiin, ettei varsinkaan 

pienillä kunnilla ole valmiuksia ja mahdollisuuksia huolehtia jälkitorjunnasta. Ko-

vinkaan monessa öljyntorjuntasuunnitelmassa ei ole sovittu myöskään siitä, että 

alueellinen pelastuslaitos huolehtisi öljyvahinkojen jälkitorjunnasta. Samassa 

yhteydessä on havaittu, että kunnat eivät ole täysin tiedostaneet niille kuuluvan 

jälkitorjuntavastuun vaatimuksia ja merkitystä. Monet kunnat ovat järjestäneet 

rakentamis- ja kunnossapitopalvelunsa ostopalvelujen kautta. Ostopalvelujen 

myötä on kasvanut mahdollisuus siihen, että jälkivahinkojen torjunnan loppuun 

saattamisesta ei huolehdi kukaan. Jos ison öljyvahingon jälkitorjuntaa suorite-

taan usean eri kunnan alueella, toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen tehtävänä on ohjata ja yhteen sovittaa puhdistustöitä. Puhdistustyöt 
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tulevat suorittaa yhtenäisten periaatteiden mukaisesti koko vahinkoalueella. Täl-

laista toimintaa ohjaavaa ja yhteen sovittavaa suunnitelmaa ei ole kuitenkaan 

laadittu. (VTV 2014, 95.) 

 

 

2.5 Tanska 

 

Strategisella tasolla öljyvahinkojen torjunta on Tanskassa puolustus- ja ympä-

ristöministeriöiden vastuulla. Puolustusministeriön vastuulla ovat merialueet ja 

ympäristöministeriön vastuulla ovat rannikko- ja maa-alueet. Operatiiviset tehtä-

vät ovat usein kuitenkin puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen vastuulla. 

Merialueiden sekä rannikko- ja maa-alueiden ero pysyy useimmissa tehtävissä, 

merellä vastuussa on puolustusvoimien viranomainen ja rannikko- ja maa-alu-

eilla vastuu säilyy hätäapuvirastolla. Operatiivisessa toiminnassa vastuussa ole-

vien viranomaisten lisäksi tehtäviin liittyvät paikalliset viranomaiset ja poliisi. Ym-

päristöministeriön alainen ympäristöhallitus on vastuussa kansallisesta 

varoitusjärjestelmästä rannikko- ja maa-alueilla, jonka lisäksi se osallistuu mo-

nialaiseen arviointi ja seurantatyöhön kaikilla alueilla. Eri tehtäviä (varautuminen 

ja valmius, torjuntatoimet, jälkitorjunta) ei ole eroteltu tahojen välillä. Useimmat 

käytännön tahot osallistuvat torjuntatoimien kaikkiin vaiheisiin, rajanvetoa voi ta-

pahtua ainoastaan yllä kuvatusti merialueiden sekä rannikko- ja maa-alueiden 

välillä. (MSB 2015, 20.) 

 

 

2.6 Viro 

 

Yleisesti vastuu öljyvahinkojen torjunnasta Virossa on sisäministeriöllä, joka toi-

mii strategisella tasolla ja antaa vastuuta valtion viranomaisille kuten poliisille ja 

rajavartiostolle sekä pelastustoimelle. Näiden eri viranomaisten välillä vastuu ja-

kautuu alueittain siten, että merialueilla vastuussa ovat poliisi ja rajavartiosto ja 

rannikko- ja maa-alueilla vastuussa on pelastustoimi. Poliisi ja rajavartiosto sekä 

tarpeen mukaan sisäministeriö voivat osallistua myös rannikkoalueiden torjun-

tatoimiin, jolloin vastuut aluevastuut kohtaavat. Koska molemmat toimijat ovat 

sisäministeriön alaisia, on toimivalta öljyvahinkojen torjunnasta sisäministeriöllä. 
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Ympäristöministeriön ja sen alaisten virastojen ympäristökeskuksen sekä ym-

päristönvalvontaviraston vastuulla on huolehtia ympäristönsuojeluun liittyvistä 

kysymyksistä. Ympäristönvalvontavirasto myös aktiivisesti osallistuu ympäristö-

vahinkojen jälkitorjuntaan, jota maa-alueilla koordinoi ympäristökeskus. (MSB 

2015, 21.) 

 

 

2.7 Yhteenveto 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokaisessa maassa on hieman erilaisia jär-

jestelyjä ja toimintamalleja öljyvahinkojen torjuntaan. Myös pelastustoimen jär-

jestämistavoissa on eroja. Pelastustoimi voi olla järjestetty valtiollisesti, alueelli-

sesti tai kunnallisesti. Osassa maista öljyntorjunta kuuluu osaksi myös Poliisin 

tehtäviä. Öljyntorjuntavastuita voi kuulua myös teollisille tahoille. Öljyntorjunta 

koetaan vahvasti merelliseen ympäristöön liittyvänä kysymyksenä ja toimijat 

ovat pitkälti merellisiä. Merellinen näkökulma on öljyntorjunnassa ymmärrettävä, 

koska suurin mahdollinen yleisesti tunnustettu öljyonnettomuuden riski on 

alusöljyvahinko, jossa esimerkiksi tankkerista pääsee vuotamaan suuri määrä 

öljyä vesistöön. Yhteisiä piirteitä on, että torjunnan eri vaiheita ja tehtäviä (va-

rautuminen, torjunta ja jälkitorjunta) ei ole eroteltu muissa maissa, kuten Suo-

messa ja muissa maissa pääosin kaikki tahot osallistuvat torjunnan kaikkiin vai-

heisiin. Yhteistä on myös se, että pääsääntöisesti vastuu öljyvahinkoihin 

varautumisesta ja öljyntorjunnan johtamisesta kuuluu yhden ja saman ministe-

riön alaisuuteen, toisin kuin Suomessa tällä hetkellä. Suomessa varautumisesta 

ja valmiudesta sekä johtamisesta vastaa ympäristöministeriön ja sisäministeriön 

alaisuuteen kuuluvat toimijat yhdessä. Yhteenveto eri instituutioiden osallistumi-

sesta öljyvahinkojen torjuntaan Pohjoismaissa ja Virossa on esitetty taulukossa 

1.  
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Taulukko 1. Yhteenveto eri instituutioiden osallistumisesta öljyvahinkojen torjun-

taan mukaillen (MSB 2015, 53-63.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islanti Norja Ruotsi Suomi Tanska Viro

Torjuntastrategia

Paikallishallinto
Ympäristökeskus,

Rajavartiosto,
Satamat

Rannikkohallinto,
Paikallishallinto,

Rajavartiosto
Pelastustoimi,

Ympäristökeskus

Paikallishallinto,
Rajavartiosto,
Valmiusvirasto

Poliisi,
Rajavartiosto, 

Valmiusvirasto,
Sisäministeriö

Torjuntavalmius
Paikallishallinto,
Ympäristökeskus,

Rajavartiosto

Rannikkohallinto,
Paikallishallinto

Paikallishallinto,
Pelastustoimi,
Rajavartiosto,
Valmiusvirasto

Pelastustoimi,
Ympäristökeskus,

Rajavartiosto,
Satamat,

Merivoimat

Paikallishallinto,
Poliisi,

Ympäristökeskus,
Rajavartiosto,

Valmiusvirasto,
Ympäristöministeriö,
Puolustusministeriö

Poliisi, 
Rajavartiosto,

Valmiusvirasto,
Ympäristöministeriö,

Sisäministeriö

Torjuntatoimet
Paikallishallinto,
Ympäristökeskus,

Rajavartiosto

Rannikkohallinto,
Paikallishallinto

Paikallishallinto,
Pelastustoimi,
Rajavartiosto

Paikallishallinto,
Pelastustoimi,

Ympäristökeskus,
Satamat,

Merivoimat,
Sisäministeriö

Paikallishallinto,
Poliisi,

Rajavartiosto,
Valmiusvirasto

Poliisi,
Ympäristökeskus,

Rajavartiosto, 
Valmiusvirasto

Jälkitorjunta
Ympäristökeskus,

Rajavartiosto,
Valmiusvirasto

Rajavartiosto

Paikallishallinto, 
Pelastustoimi,
Rajavartiosto,
Valmiusvirasto

Paikallishallinto,
Pelastustoimi,

Ympäristökeskus,
Merivoimat

Paikallishallinto,
Poliisi,

Ympäristökeskus,
Rajavartiosto,

Valmiusvirasto,
Ympäristöministeriö

Poliisi, 
Ympäristökeskus, 

Rajavartiosto,
Satamat,

Valmiusvirasto

Kansainvälinen apu -
Rannikkohallinto,
Valmiusvirasto,

Satamat

Rajavartiosto,
Valmiusvirasto,

Satamat

Ympäristökeskus,
Rajavartiosto,

Satamat,
Liikenneministeriö,

Ympäristöministeriö,
Sisäministeriö

Paikallishallinto,
Ympäristökeskus,

Rajavartiosto,
Satamat,

Valmiusvirasto,
Ympäristöministeriö

Poliisi,
Rajavartiosto, 

Satamat,
Valmiusvirasto,

Ympäristöministeriö,
Merivoimat,

Sisäministeriö



20 

 

3 Maakunta-, sote- ja pelastustoimen uudistukset 

 

 

Tätä kehittämistehtävää tehdessä on paraikaa meneillään maakunta- ja sote-

uudistus, johon liittyy myös pelastustoimen uudistushanke. Suurin muutos uu-

distuksessa koskee Suomen julkisen hallinnon jakoa kolmeen tasoon, jotka ovat 

kuvan 1. mukaisesti valtio, maakunta ja kunta. Tulevaisuudessa itsehallinnolliset 

maakunnat vastaavat moninaisista tehtävistä. Uudistus vähentää kuntien yhtei-

sesti ylläpitämien organisaatioiden määrää merkittävästi. Osa kuntien, kuntien 

perustamien kuntayhtymien tai kuntien liikelaitoksien järjestämistä tehtävistä 

siirtyy maakuntaan, kuten esimerkiksi pelastustoimi. Uudistusten tavoitteena on 

yhdenmukaistaa ihmisille tarjottavia palveluja sekä turvata palvelut kaikille, ka-

ventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä julkisen talouden kustannusten 

nousua, mahdollistaa resurssien tehokkaampi käyttö, nykyaikaistaa palveluita, 

parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä tarjota yhden luukun peri-

aate yrityksille. 

 

 

Kuva 1. Julkinen hallinto vuonna 2020 mukaillen (Valtioneuvosto 2019). 

 

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on taata kustannustehokas, yhtenäinen 

ja laadukas pelastustoimi koko maassa, varmistaa pelastustoimen resurssien 

tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene, varautua 
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myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin kaikkialla Suo-

messa sekä varmistaa, että pelastustoimen mahdollisuudet toteuttaa ensihoitoa 

ja yhteistyöhyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa säilyvät, vahvistaa ja pa-

rantaa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnit-

telua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota (Sisäministeriö 2019).  

 

Pelastustoimen uudistuksen lisäksi muutos koskee Elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksia, joiden tehtäviin on kuulunut ohjata ja valvoa öljyvahinkojen 

torjunnan järjestämistä alueellaan, antaa asiantuntija-apua sekä yhteen sovittaa 

jälkitorjuntatöitä, jos ne ulottuvat usean kunnan alueelle. Käytännössä ELY-

keskusten ympäristövastuualueiden tehtävänä on ollut ympäristöasioiden lailli-

suusvalvonta sekä valtion viranomaiselle kuuluva päätöksenteko. Hyvän hallin-

totavan mukaisesti laillisuusvalvontaa tai yleisen- ja julkisen edun edellyttämää 

päätöksen tekoa ei voi suorittaa maakunta. Näin ollen voidaan käsittää, että tu-

levassa uudistuksessa öljyvahinkojen torjunnan ohjaus- ja valvontatehtävät siir-

tyvät valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan (Kuva 1.). 

 

3.1 Uudistus öljyvahinkojen torjunnan näkökulmasta 

 

Öljyvahinkojen torjunnan näkökulmasta suurin muutos uudistuksessa on öljyva-

hinkojen torjuntalain kumoaminen ja sen siirtäminen osaksi pelastuslakia. Halli-

tuksen esitysluonnoksen 1.11.2017 mukaan pelastuslakia sovellettaisiin nykyti-

lasta poiketen myös maa-alueella tapahtuvien öljyvahinkojen sekä Suomen 

aluevesillä ja talousvyöhykkeellä aluksista aiheutuvien öljy- ja kemikaalivahin-

kojen pelastustoimintaan ja siihen varautumiseen. Nykyisin näistä tehtävistä 

säädetään öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009), joka esitetään kumotta-

vaksi ja vastaavat säännökset siirrettäväksi pelastuslakiin. 

 

Hallituksen esitysluonnoksen 1.11.2017 kohdan 2.2.1 mukaan ehdotetaan, että 

öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan ylin johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat 

sisäministeriölle. Sisäministeriö huolehtisi torjunnan valtakunnallisista valmiste-

luista ja järjestelyistä sekä sovittaisi yhteen ympäristöministeriön vastuulla ole-

vien ympäristösuojelua koskevien velvoitteiden huomioon ottamista öljyntorjun-

nassa ja sen kehittämisessä. Nykyisin öljyvahinkojen torjunnan ylin johto, ohjaus 
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ja valvonta ovat kuuluneet ympäristöministeriön tehtäviin. Uudistus vastaisi 

edellisessä luvussa esittämääni huomiota, öljyvahinkojen torjunta siirtyisi Suo-

messakin yhden ministeriön alaisuuteen kuten pääosin muissakin naapuri-

maissa. Vastuunsiirron lisäksi myös rahoitus siirrettäisiin sisäministeriön alai-

suuteen. Hallituksen esitysluonnoksen 1.11.2017 kohdan 3.1.3.1 mukaan öljy- 

ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan varattu rahoitus valtion talousarviossa 

siirrettäisiin pääosin sisäministeriölle. Tämä sisältäisi eri toimintavaiheiden (va-

rautuminen, merialueen valvonnalla toteutettu ennaltaehkäisy, kaluston hankki-

minen ja ylläpito, varsinaiset torjuntatoimet sekä hallinto) suunnittelutyön sekä 

johtamisvalmiuden toteuttamisen. Toimintavaiheet voisivat tiivistetysti olla vas-

taavat kuin muissakin maissa varautuminen (ennaltaehkäisy, kaluston hankki-

minen ja ylläpito, hallinto, suunnittelutyö, johtamisvalmius), varsinaiset torjunta-

toimet (hallinto, johtamisvalmius) sekä jälkitorjunta, joka tosin ei sisältyisi 

varattuun rahoitukseen valtion talousarviossa.  

 

Hallituksen esitysluonnoksen 1.11.2017 kohdan 2.3.1 mukaan Sisäministeriön 

alainen Rajavartiolaitos johtaisi pelastustoimintaa alusöljy- ja aluskemikaaliva-

hinkojen torjunnassa ja asettaisi torjuntatöiden johtajan, jos alusöljy- ja kemikaa-

livahinko on sattunut tai sen vaara uhkaa Suomen merialueella aavalla selällä 

tai talousvyöhykkeellä. Jos torjuntaan osallistuu useamman toimialan viran-

omaisia, pelastustoiminnan yleisjohtajana toimisi rajavartiolaitoksen asettama 

torjuntatöiden johtaja, joka vastaisi yleisjohtajana torjuntatoimiin osallistuvien vi-

ranomaisten ja muiden tahojen toimintojen koordinoinnista, yhteensovittami-

sesta, yhteisen tilannekuvan luomisesta sekä torjuntatoimiin liittyvästä tiedotta-

misesta.  

 

Pelastustoimintaa (öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa) maakunnan alu-

eella johtaisi aina maakunnan pelastusviranomainen. Maakunnan pelastustoi-

men vastuulle kuuluva ympäristövahinkojen torjunta olisi osa pelastuslain mu-

kaista pelastustoimintaa. Pelastustoimi hallitsisi onnettomuustyypistä 

riippumatta itse omia resurssejaan ja päättäisi niiden käytöstä sekä tehtävien 

priorisoinnista. Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viran-

omaisia, pelastustoiminnan yleisjohtajana toimisi pelastustoiminnan johtaja. Pe-

lastustoiminnan johtaja vastaisi pelastustoiminnan yleisjohtajana tilannekuvan 



23 

 

ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri toimialojen yksiköt toimi-

sivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuu-

dessaan edistävät onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa. 

Ympäristönsuojeluasioista vastaava asianomainen viranomainen antaisi tarvit-

taessa muille torjuntaviranomaisille asiantuntija-apua ja mahdollisuuksiensa 

mukaan muutakin apua öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnassa. Ympäris-

tönäkökohtien huomioon ottamisen turvaamiseksi johtoryhmään kutsuttaisiin 

ympäristönsuojelusta vastaava asianomainen viranomainen.  

 

3.2 Uudistus öljyvahinkojen jälkitorjunnan näkökulmasta 

 

Jälkitorjunta olisi edelleenkin tarkoitus pitää erillään varsinaisista välttämättö-

mistä torjuntatöistä. Hallituksen esitysluonnoksen 1.11.2017 kohdan 2.3.1 mu-

kaan öljyvahinkojen torjuntalainsäädäntö ehdotetaan siirrettäväksi osaksi pelas-

tustoimen säädöksiä siinä laajuudessa, kuin kyse on pelastustoimintaan 

rinnastettavasta toiminnasta. Ympäristöministeriölle kuuluisi jatkossakin ympä-

ristövahinkolainsäädäntöön sekä ennallistamiseen ja kunnostamiseen sekä eri-

tystilanteiden jätehuollon ohjaamiseen liittyviä tehtäviä. Suomen ympäristökes-

kus tuottaisi torjuntaa tukevia asiantuntijapalveluita sekä alaan liittyvää 

tutkimusta. Esityksen kohdan 1.1 Laki pelastuslain muuttamisesta 111 a §. mu-

kaan jälkitorjunta ei kuulu pelastustoimintaan, eikä siten pelastustoimen viran-

omaisten tehtäväksi. Siitä ei siksi ole perusteltua säätää pelastustoimen viran-

omaisten tehtäviä koskevien säännöksien yhteydessä. Koska öljyvahinkojen 

torjuntalaki esitetään kumottavaksi kokonaan, on tarpeen siirtää siinä olevat jäl-

kitorjuntaa koskevat säännökset muuhun lakiin. Näiden säännösten tarkoituk-

senmukaisempaa sijoittamista tarkasteltaisiin uudelleen ympäristönsuojelulain 

tai jätelain uudistuksen yhteydessä. Kunta vastaisi nykyiseen tapaan tarvitta-

essa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulisi tar-

vittaessa osallistua jälkitorjuntaan. Jälkitorjuntaa johtaisi asianomaisen kunnan 

määräämä viranomainen. Aluehallintovirasto (Luova) ohjaisi ja sovittaisi yhteen 

jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle. 
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4 Selvitystyön tulokset 

 

 

Tämän kehittämistyön aikaan meneillään olevaan maakunta-, sote- ja pelastus-

toimen uudistukseen liittyen sisäministeriö esitti lausuntopyynnön luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta. Pelas-

tuslain muutos sekä öljyvahinkojen torjuntalain kumoaminen koskee isolta osin 

öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa. Lausuntopyyntö kohdistettiin muun 

muassa ministeriöille, valtion virastoille, pelastustoimen yhdistyksille, Suomen 

ympäristökeskukselle, Suomen kuntaliitolle, Maakuntien liitoille, alueen pelas-

tustoimelle (kuntayhtymille ja kunnille) sekä pelastuslaitoksille. Alun perin kehit-

tämistyöni aineistohankintamenettelynä oli tarkoitus käyttää kyselytutkimusta, 

joka olisi osoitettu valtion ympäristöviranomaisille, kunnille sekä alueellisille pe-

lastuslaitoksilla.  

 

Huomasin kyselytutkimuksen laatimisen olevan kuitenkin turhaa, koska Sisämi-

nisteriön lausuntopyyntö pelastuslain muuttamisesta koski osaltaan samaa 

asiaa, öljyvahinkojen- ja jälkitorjunnan järjestämistä vuoden 2020 jälkeen. Us-

kon, että en olisi saanut kovinkaan hyvää vastausprosenttia omaan kyselytutki-

mukseeni ja tai vastaukset olisivat olleet yhteneviä pelastuslain muuttamisesta 

annettujen lausuntojen kanssa. Näin ollen päädyin jatkamaan aiheesta tehtävää 

kirjallisuusselvitystä ja tutustuin pelastuslain muuttamisesta annettuihin 106 lau-

suntoon. Selvitystyö on rajattu koskemaan valtiollisia toimijoita sekä alueellisesti 

Itä-Suomea. 

 

 

4.1 Valtakunnalliset tahot 

 

Valtakunnallisiksi tahoiksi olen luokitellut valtakunnallisen hallinnon sekä koko 

Suomen alueella toimivat yleiset toimijat.  
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4.1.1 Ympäristöministeriö 

 

Esityksen mukaan vastuu jälkitorjunnan yleisestä ohjauksesta, seurannasta ja 

kehittämisestä kuuluisi ympäristöministeriölle. Kunta vastaisi nykyiseen tapaan 

jälkitorjunnasta alueellaan kunnan eri viranomaisten ja laitosten avustuksella. 

Valtion viranomainen ohjaisi ja sovittaisi yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta 

ulottuu usean kunnan alueelle. Monet kunnat ovat myös ulkoistaneet jälkitorjun-

taan tarvittavia teknisiä palveluja ja pelastuslaitokset ovat joissakin kunnissa so-

pineet kunnan kanssa tehtävien hoitamisesta ja hallinnasta. Esitetty yleinen vas-

tuunjako jälkitorjunnan yleisestä ohjauksesta ja järjestämisestä on 

tarkoituksenmukainen, koska osaltaan jälkitorjunnan tarpeita palveleva jätehuol-

lon ja pilaantuneiden maa-alueiden hallinta kuuluu ympäristöviranomaisten ja 

kuntien tehtäviin. Tällä hetkellä jälkitorjuntasäännökset koskevat vain mineraa-

liöljypohjaisten tuotteiden aiheuttamien vahinkojen jälkitorjuntaa. Jatkossa on 

syytä laajentaa jälkitorjunnan käsitettä, koska yhä useammat öljytuotteet (esi-

merkiksi biopolttoaineet ja niiden raaka-aineet) perustuvat tulevaisuudessa ko-

konaan tai pääosin muihin raaka-aineisiin kuin raakaöljyyn. (Ympäristöministe-

riö 2017.) 

 

 

4.1.2 Suomen ympäristökeskus 

 

Lakiesitys määrittelee vain kunnan, mutta olisi tarpeen lisätä maininta, että kun-

nan tulee järjestää jälkitorjunta, jolloin kunta voisi pitää jälkitorjuntavastuun itsel-

lään tai sopimuksella siirtää jälkitorjuntavastuun esimerkiksi maakunnalle, maa-

kunnan pelastuslaitokselle tai yksityiselle taholle (Suomen ympäristökeskus 

2017). 

 

 

4.1.3 Suomen kuntaliitto 

 

Kuntaliitto esittää öljyvahinkojen torjuntavastuiden uudistamista siten, että lain-

säädäntö mahdollistaisi jälkitorjunnan ja ympäristövahinkojen torjunnan osoitta-

misen maakunnan tehtäväksi siten, kuin kunnat ja maakunta asiasta sopivat. 
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Kuntien mahdollisuudet selviytyä päivystysvalmiutta vaativasta tehtävästä ovat 

heikentyneet kaluston ja operatiivisten toimintojen ulkoistusten myötä ja heikke-

nevät edelleen pelastuslaitosten organisoituessa maakunnallisesti. Vastuunjaon 

tarkoituksenmukaisella määrityksellä voidaan ratkaista erityisesti sellaisia tilan-

teita, joissa kuntien resurssit tai osaaminen eivät mahdollista riittävää valmiutta 

edellä mainittujen tehtävien hoitamiseen tai osaamisen, kalustonkäytön ja toi-

minnan kannalta toimintavarmimmaksi ja tehokkaimmaksi tahoksi alueella kat-

sotaan pelastuslaitos.  

 

Vahinkotilanteessa ensitorjunnan ja jälkitorjunnan raja on usein tulkinnanvarai-

nen ja epäselkeys vastuissa aiheuttaa toimintaa haittaavien viiveiden myötä ym-

päristö- ja terveysriskejä ja tarpeettomia lisäkustannuksia. Esitetyllä muutoksella 

voidaan varmistaa vahinkotilanteen edellyttämä torjuntatoiminnan jatkuvuus ja 

tehokkuus. Ympäristönsuojeluviranomaisen asiantuntemus säilyisi pelastustoi-

men hyödynnettävissä sekä ennakkosuunnittelussa että laajoissa vahinkotilan-

teissa nykykäytänteitä vastaavalla tavalla. (Suomen kuntaliitto 2017.) 

 

 

4.1.4 Suomen pelastusjohtajat 

 

Suomen pelastuslaitokset esittävät, että 111 a §:n mukainen öljyvahinkojen jäl-

kitorjunta voitaisiin sopia hoidettavaksi myös maakunnan toimesta, jos maakun-

nan kunnat ja maakunta näin sopivat. Vastuunjaon aiempaa joustavammalla 

määrityksellä voidaan ratkaista erityisesti sellaisia tilanteita, joissa pienten kun-

tien resurssit ja osaaminen eivät mahdollista riittävää valmiutta edellä mainittu-

jen. tehtävien hoitamiseen. Lisäksi vahinkotilanteessa ensitorjunnan ja jälkitor-

junnan raja on usein tulkinnanvarainen ja epäselkeys vastuissa aiheuttaa 

toimintaa haittaavien viiveiden myötä ympäristö- ja terveysriskejä. Vastuunjaon 

uudelleen määrittely ei murtaisi yhteistyökäytänteitä, sillä ympäristönsuojeluvi-

ranomaisen asiantuntemus säilyisi pelastustoimen hyödynnettävissä sekä en-

nakkosuunnittelussa että laajoissa vahinkotilanteissa nykykäytänteitä vastaa-

valla tavalla. (Suomen pelastusjohtajat 2017.) 
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4.2 Valtion valvontaviranomaiset  

 

Valtion valvontaviranomaisia ovat Aluehallintovirastot sekä Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukset. Öljyvahinkojen torjunnassa toimivaltaisia valvontaviran-

omaisia ovat alueen ELY-keskukset.  

 

 

4.2.1 Etelä-Pohjanmaan ELY 

 

Jälkitorjunta on määritetty hyvin ja kunta on luonnollinen vastuutaho jälkitorjun-

nalle muun muassa osaamisen ja resurssien puolesta. Aluskemikaalivahinkojen 

torjunta selkeytyy, kun se lakimuutoksessa liitetään selkeästi pelastuslaitoksen 

tehtäväksi. Lakiesitys on kuitenkin yleisesti kirjoitettu melko vaikeaselkoisesti ja 

eri viranomaisten vastuut jäävät epäselviksi.  

 

Lakiesityksessä maaöljyvahinkojen torjunta on kuvattu erittäin suppeasti, vaikka 

pääosa öljyvahingoista on maaöljyvahinkoja. ELY-keskuksen roolia maaöljyva-

hingoissa ei huomioida riittävästi. ELY-keskukset vastaavat nykyisin öljyntorjun-

nan järjestämisestä alueellaan. Nykytilassa ELY-keskuksilla on monitahoinen ja 

merkittävä rooli maaöljyvahinkojen torjuntaan liittyvässä kehittämisessä, koulu-

tuksessa, ohjauksessa ja valvonnassa sekä erityisesti öljyvahinkoihin liittyvissä 

pohjavesi- ja ympäristökysymyksissä.  

 

Vuoden 2018 jälkeisiin maaöljyvahinkoihin liittyvä kehittämis-, koulutus- ja oh-

jausvastuu jäävät epäselväksi ja on suuri vaara, että nykytilan kaltainen hyvä 

yhteistyö ympäristö- ja torjuntaviranomaisten kesken katkeaa. Laissa ja sen pe-

rusteluissa tulisi käsitellä tarkemmin, miten maa- ja sisävesialueen vahinkota-

pauksissa ja niihin varautumisessa toimitaan. Lakiluonnoksessa esitetyssä 

muodossa ja nopeutetussa aikataulussa lakiuudistus heikentää ympäristöturval-

lisuutta maa-alueilla ja sisävesillä. (Etelä-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ym-

päristökeskus 2017.) 
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4.2.2  Pirkanmaan ELY-keskus 

 

Myös eri viranomaisten välisten vastuiden ja tehtävien selkeyttäminen on tar-

peen tulevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa. Tulevassa lainsäädännön uudis-

tuksessa tulisikin kiinnittää huomiota varsinkin ensi- ja jälkitorjunnan rajapintojen 

tarkempaan määrittelyyn. Nykyään ELY-keskukset toimivat alueellisen pelas-

tuslaitoksen ja kunnan jälkitorjuntaviranomaisen tukena vahinkojen ympäristö-

vaikutusten arvioimisessa ja selvittämisessä sekä jälkitorjunnan ohjaamisessa. 

Pirkanmaan ELY-keskus näkee, että tehtävä on tärkeä ja viranomaisten välinen 

yhteistyö tulee säilyttää jatkossakin. Kunnan jälkitorjuntaviranomainen tarvitsee 

usein apua jälkitorjuntatehtävän hoitamisessa, vahingon laajuuden sekä torjun-

tatoimenpiteiden oikeassa mitoittamisessa. (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus 2017.) 

 

 

4.2.3 Uudenmaan ELY-keskus 

 

Pykälässä mainitaan, että kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. 

Parempi olisi säätää jälkitorjunta pelastustoimen vastuulle. On ehdottoman tär-

keää, että laissa säilyy edes mahdollisuus esimerkiksi kuntakohtaisesti sopia, 

vastaako jälkitorjunnasta kunta vai pelastuslaitos. Useilla pelastustoimen alu-

eilla on nykyäänkin jälkitorjunnasta vastannut pelastuslaitos, joko sopimuksella 

tai sitten pelastuslaitos on vain hoitanut torjunnan alusta loppuun asti. Tämä on 

osoittautunut erittäin toimivaksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi. Tällöin kustannuk-

sista on vastannut yksi ja sama viranomainen. Kustannusten periminen vastuul-

liselta tai toissijaisesti öljysuojarahastosta on näissä tapauksissa ollut paljon hel-

pompaa ja selkeämpää, kun sen on tehnyt pelastusviranomainen, jolle 

korvausten hakeminen on jo muodostunut rutiiniksi. Jos kunta vastaa jälkitorjun-

nasta, joutuvat kunnat opettelemaan hakemukset alusta asti. Samasta vahin-

gosta joutuu kustannuksia hakemaan sekä pelastustoimi että kunta. Useimmilla 

kunnilla ei ole tarvittavaa osaamista eikä kalustoakaan jälkitorjunnan suorittami-

seen. Suuren vahingon kustannuksista selviytyminenkin saattaa olla ylivoi-
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maista pienille kunnille. Maakunnan pelastuslaitoksen resurssit vastata torjun-

nan kustannuksista väliaikaisesti on tässäkin suhteessa pieniä kuntia parem-

mat. (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2017.) 

 

 

4.2.4 Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Luonnoksessa korostetaan öljyntorjunnan olevan jatkossa kiinteä osa pelastus-

toimintaa. Jälkitorjunta kuuluisi nykyiseen tapaan kunnille. Valmistelussa tulisi 

tunnistaa, että nykyisellään kuntien kyky huolehtia jälkitorjuntatehtävästä on var-

sin puutteellinen. Lainsäädännössä tulisi määritellä käytäntö, jolla torjuntatöiden 

asianmukainen loppuunsaattaminen ja ympäristön kannalta riittävä puhtaustaso 

varmistetaan. Ympäristöhallinnon tehtäviä koskevan substanssilainsäädännön 

puuttuessa epäselviä tilanteita jälkitorjuntatöiden ohjaamiseen ja torjuntatöiden 

lopettamiseen liittyen saattaa esiintyä. (Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus 2017.) 

 

 

4.2.5 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Jälkitorjunta on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käsityksen mukainen 

määritetty hyvin ja kunta on luonnollinen vastuutaho jälkitorjunnalle mm. osaa-

misen ja resurssien puolesta. Pykälässä 111a on esitetty, että aluehallintovi-

rasto ohjaisi ja sovittaisi yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu useamman 

kunnan alueelle. Laajoissa jälkitorjuntatöissä on kyseessä useimmiten rajallis-

ten resurssien ohjaamisesta töihin, joista on eniten hyötyä ympäristövahinkojen 

torjumisessa ja tästä näkökulmasta eri kohteiden tärkeysjärjestykseen laittami-

sesta, tämä asiantuntijuus löytyy tulevalta valtion ympäristöviranomaiselta. 

(Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus 2017.) 
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4.2.6 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 

 

Pelastuslain muutosesityksen 2 a § määritelmiä koskevassa 8 momentissa 

määritetään jälkitorjunta. Säännöksessä jälkitorjunnalla tarkoitetaan öljyvahin-

gon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon 

puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoi-

met vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty. Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus toteaa jälkitorjunnan määrittämisen olevan nykyiselläänkin 

hämmennystä aiheuttava. Jotta öljyn leviäminen maaperässä ja pohjavedessä 

voidaan estää, edellyttää se pääsääntöisesti öljyn pilaaman maaperän puhdis-

tamista, ennen kuin öljy leviää maaperän kautta pohjaveteen ja jatkaa siellä 

edelleen leviämistään. Pohjavesialueilla tapahtuvissa suurissa ja keskisuurissa 

öljyvahingoissa on maaperän kaivutoimenpiteillä estettävä öljyn pääsy ja leviä-

minen pohjaveteen jo akuutin öljyvahingon torjuntatoimien yhteydessä. Tällai-

sissa tapauksissa jälkitorjuntaa ei voida yksiselitteisesti erottaa varsinaisista tor-

juntatoimista. Nyt pelastuslakiin esitetty jälkitorjunnan määritelmä voi aiheuttaa 

epäselvyyttä pelastustoimen ja kuntien tehtävien jakautumisessa. (Pohjois-Kar-

jalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2017.) 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittääkin, että jälkitorjunnalla maa-alu-

eella tarkoitettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvun tarkoittamia puh-

distustoimenpiteitä. Tällöin vastuunjako olisi pelastuslaitoksen ja kunnan viran-

omaisen kesken selkeämpi. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

esittää, että nyt puheena olevaan pelastuslakimuutokseen yksilöitäisiin eri öljyn-

torjuntaviranomaiset tehtävineen vastaavalla tavalla kuin öljyvahinkojen torjun-

talaissa (1673/2009). Tämä selkeyttää vastuunjakoa eri öljyntorjuntaviranomais-

ten kesken. (Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2017.) 

 

Lain 111 a §:ssä otettaisiin kumottavaksi ehdotetun öljyvahinkojen torjuntalain 

öljyvahinkojen jälkitorjuntaa koskevat säännökset. Säännöksen 1 momentin mu-

kaan öljyvahinkojen jälkitorjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuu-

luisivat ympäristöministeriölle. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen käsi-

tyksen mukaan öljyvahinkojen jälkitorjuntatehtävät varsinkin maa-alueilla ovat 

rinnastettavissa ympäristönsuojelulain tarkoittamaan pilaantuneen maaperän ja 
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pohjaveden puhdistamiseen, joten jälkitorjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja ke-

hittäminen soveltuvat erinomaisen hyvin ympäristöministeriölle. Säännöksen 2 

momentin mukaan kunta vastaisi nykyiseen tapaan tarvittaessa jälkitorjunnasta 

alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulisi tarvittaessa osallistua jäl-

kitorjuntaan. (Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2017.) 

 

Öljyvahinkojen torjuntaviranomaisten taloudelliset mahdollisuudet vastata tor-

junnasta aiheutuvista kustannuksista ovat rajalliset ja vaihtelevat eri viranomais-

ten kesken. Jälkitorjunnasta vastaavalle yksittäiselle kunnalle torjuntakustan-

nuksista voi muodostua kohtuuton rasitus, jos esimerkiksi öljyvahinko on suuri 

tai vastuuvelvollisen selvittämiseksi tarpeelliset tutkimukset ja oikeudenkäynnit 

vievät pitkän aikaa. Tämän vuoksi jälkitorjunnasta vastaavalla kunnalla on öl-

jysuojarahastosta annetun lain 11 §:n perusteella mahdollisuus saada rahas-

tosta ennakkokorvausta vahingontorjuntakuluista. (Pohjois-Karjalan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus 2017.) 

 

Tältä osin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että maakunnissa toi-

miville pelastuslaitoksille tulisi antaa mahdollisuus ottaa tarvittaessa öljyvahin-

gon jälkitorjunnan johtamisvastuu itselleen. Öljyvahingon jälkitorjunnan johta-

misvastuun kuuluminen tarvittaessa pelastuslaitokselle on perusteltua, koska 

Suomen valtion alueella on varovaisesti arvioiden kymmeniä pieniä kuntia, jotka 

eivät resurssiensa puolesta kykene vastaamaan lain tarkoittamalla tavalla öljy-

vahingon jälkitorjunnasta. Pelastuslaitoksella oleva jälkitorjunnan johtovastuu 

takaisi öljyntorjunnan akuutista vaiheesta jälkitorjuntaan katkeamattomana teh-

tävänä. Tämä ei sitoisi pelastuslaitoksen resursseja muutoin kuin öljyntorjunnan 

johtajan osalta. Myös pelastuslaitoksen ympärivuorokautinen päivystys, jota 

kunnissa ei ole, varmistaisi herkillä alueilla (pohjavesialueet ja vesistöt) jälkitor-

junnan oikean mitoittamisen heti akuutissa öljyvahingon torjuntavaiheessa. To-

dettakoon, että myös pelastuslaitoksella on mahdollisuus hakea ennakkokor-

vausta öljysuojarahaston hallitukselta jälkitorjuntakustannuksiin, mikäli 

aiheuttajaa ei saada heti vastaamaan vahingosta. Säännöksen 3 momentin mu-

kaan jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen kunnan määräämä viranomainen. Alue-

hallintovirasto ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu 
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usean kunnan alueelle. Säännöksen momentin sisältö vastaa öljyvahinkojen tor-

juntalain (1673/2009) säännöksessä 21 §:ssä mainittuja vastuita. Kuten aikai-

semmin esille on tuotu, elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen käsityksen 

mukaan aluehallintovirastolla tarkoitetaan tulevaa lupa- ja valvontavirastoa. 

(Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2017.) 

 

4.3 Maakunnat  

 

 

4.3.1  Etelä-Karjalan liitto 

 

Lakiluonnoksen 111 a §:n mukaisesta öljyvahinkojen jälkitorjunnasta tulee voida 

sopia niin, että myös maakunta voisi sen hoitaa, jos maakunnan kunnat ja maa-

kunta näin sopivat (Etelä-Karjalan liitto 2017). 

 

 

4.3.2  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

 

Kunnilla on hyvin erilaiset resurssit ja mahdollisuudet hoitaa öljyvahinkojen jäl-

kitorjunnasta aiheutuvia toimenpiteitä. Öljyvahinkojen torjunta ja niistä aiheutu-

vien jälkitorjunnan hoitaminen vaatii erityisosaamista. Tämän vuoksi olisi tar-

peellista säädöspohjaisesti mahdollistaa, että 111 a §:n mukainen 

öljyvahinkojen jälkitorjunta voitaisiin sopia hoidettavaksi myös maakunnan toi-

mesta, jos maakunnan kunnat ja maakunta näin sopivat. (Pohjois-Karjalan maa-

kuntaliitto 2017) 

 

 

4.3.3  Helsinki  

 

Mikäli vastoin maakuntauudistuksen periaatteita kuntien velvoitteita lisätään 

siirtämällä jälkitorjunta kunnan vastattavaksi tulee uusista ja laajentuvista 

tehtävistä suorittaa 100 prosentin osuus laskennallisista kustannuksista (Helsin-

gin kaupunki 2017). 
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4.4 Itä-Suomen kunnat 

 

 

4.4.1  Joensuu 

 

Kunnilla on hyvin erilaiset resurssit ja mahdollisuudet hoitaa öljyvahinkojen jäl-

kitorjunnasta aiheutuvia toimenpiteitä. Öljyvahinkojen torjunta ja niistä aiheutu-

vien jälkitorjunnan hoitaminen vaatii erityisosaamista. Tämän vuoksi olisi tar-

peellista säädöspohjaisesti mahdollistaa, että 111 a §:n mukainen 

öljyvahinkojen jälkitorjunta voitaisiin sopia hoidettavaksi myös maakunnan toi-

mesta, jos maakunnan kunnat ja maakunta näin sopivat. (Joensuun kaupunki 

2017) 

 

 

4.4.2  Kiuruvesi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi 

 

Kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten 

ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. Jälkitorjun-

nalla tarkoitetaan öljyvahingon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, 

pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun 

välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on 

tehty. Aikoinaan lakeja säädettäessä kunnilla oli kohtalaiset henkilöresurssit, jo-

ten oli luonnollista sisällyttää lakiin kunnille velvollisuus ”vastata tarvittaessa jäl-

kitorunnasta” sekä velvollisuus ”tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjun-

taan”. Yhteiskunnallinen kasvukeskusten kehitys ja sitä kautta 

toimintaympäristön oleellinen muuttuminen ovat johtaneet siihen, että tosiasi-

assa, varsinkin pienissä kunnissa, henkilöstöresurssit ovat nykyään olematto-

mat tai niitä ei ole ollenkaan. (Kiuruveden, Lapinlahden, Siilinjärven & Sonkajär-

ven kunnat 2017) 

 

Pelastuslakia uudistettaessa ja tulevaa maakuntauudistusta organisoidessa tu-

lisi huomioida tämä valitettava kehitys, joka on johtanut siihen, että kunnilla ei 

ole enää mahdollisuutta vastata jälkitorjunnasta, antaa torjunta-apua tai tehdä 



34 

 

fyysistä jälkitorjuntaa. Kunnille nykyään kuuluvat öljyvahinkojen torjuntaan liitty-

vät vastuut ja velvoitteet tulee maakuntauudistuksen voimaan tullessa siirtää ko-

konaisuudessaan sisäministeriön ohjauksessa toimivalle maakuntien pelastus-

toimelle. Muutos tulee huomioida myös maakuntauudistusta organisoitaessa ja 

maakuntalakia säädettäessä. Tämä ei sinänsä muutettaisi pelastuslaitosten teh-

täviä tai vastuualueita, vaan ne vastaisivat jatkossakin öljyvahinkojen torjun-

nasta maa-alueella. Lisäksi muutos luo mahdollisuuden kehittää valtakunnalli-

sesti yhtenäisiä ja tehokkaita toimintamalleja. (Kiuruveden, Lapinlahden, 

Siilinjärven & Sonkajärven kunnat 2017) 

 

 

4.4.3  Lappeenranta ja sopijakunnat 

 

Lakiluonnoksen 111 a §:n mukainen kunnan öljyvahinkojen jälkitorjunta tulee 

voida tarvittaessa sopia hoidettavaksi myös maakunnan pelastuslaitoksen toi-

mesta, jos maakunnan kunnat ja maakunta näin sopivat (Lappeenrannan kau-

punki ja sopijakunnat 2017). 

 

 

4.5 Itä-Suomen pelastuslaitokset 

 

 

4.5.1  Etelä-Savon pelastuslaitos 

 

Etelä-Savon pelastuslaitos esittää, että pelastuslain 111 a §:n mukainen öljyva-

hinkojen jälkitorjunta voitaisiin sopia hoidettavaksi myös maakunnan toimesta, 

jos maakunnan kunnat ja maakunta näin sopivat (Etelä-Savon pelastuslaitos 

2017). 
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4.5.2  Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos 

 

Kunnilla on hyvin erilaiset resurssit ja mahdollisuudet hoitaa öljyvahinkojen jäl-

kitorjunnasta aiheutuvia toimenpiteitä. Öljyvahinkojen torjunta ja niistä aiheutu-

vien jälkitorjunnan hoitaminen vaatii erityisosaamista. Tämän vuoksi olisi tar-

peellista säädöspohjaisesti mahdollistaa, että 111 a §:n mukainen 

öljyvahinkojen jälkitorjunta voitaisiin sopia hoidettavaksi myös maakunnan toi-

mesta, jos maakunnan kunnat ja maakunta näin sopivat. (Pohjois-Karjalan pe-

lastuslaitos 2017) 

 

 

4.6 Yhteenveto 

 

Yhteistä useissa annetuissa lausunnoissa on se, että kunnille halutaan antaa 

päätäntävalta jälkitorjunnan järjestämisestä haluamallaan tavalla. Jälkitorjun-

nasta vastaavaksi palveluntuottajaksi on mainittu maakunta ja pelastuslaitos. 

Yhden toimijan ollessa vastuussa kokonaisuudessaan öljyntorjunnasta on toi-

minta nähty kustannustehokkaana ja tasalaatuisena. Alkuvaiheen välttämättö-

mien torjuntatöiden ja jälkitorjunnan sekä eri viranomaisten tehtävien väliset ra-

japinnat on nähty epäselvänä. Kuntien kalusto, osaaminen ja resurssit ovat 

vaihtelevat ja heikentymään päin, joten kuntien mahdollisuus vastata jälkitorjun-

nasta on heikentynyt. Toisaalta muutamassa lausunnossa nykyinen käytäntö oli 

nähty toimivana.  
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5 Jälkitorjunta 

 

 

Öljyvahinkojen torjunnan akuutteja alkuvaiheen toimia sekä myöhemmän vai-

heen jälkitorjuntatöitä määrittelyä on käsitelty hallituksen esityksessä öljyvahin-

kojen torjuntalaiksi sekä avattu kuviossa 1.  

 
Öljyvahingon torjuntaan kuuluvat sekä alkuvaiheen toimet vahingon laa-
jenemisen ehkäisemiseksi että mahdollisesti pitkäänkin jatkuvat puhdis-
tamis- ja ennallistamistyöt. Alkuvaiheessa pyritään ensin estämään öl-
jyn kulkeutuminen maaperässä, pohjavedessä, pintavesissä ja 
rannoilla. Torjunta tapahtuu poistamalla talteen kerättävissä oleva öljy 
tai käsittelemällä jäljelle jäävä öljy niin ettei siitä voi enää aiheutua li-
kaantumisen leviämistä. Laaja-alaisen vahingon torjunnassa tarvitaan 
lisäksi sellaisia toimenpiteitä kuin tilanteen seuranta ja kartoitus, vahin-
kojen arviointi sekä jätteiden kuljetus ja haitattomaksi tekeminen. Vahin-
gon suuruudesta riippuu, kestääkö alkuvaiheen torjunta tunteja, päiviä 
vai viikkoja. Pienissä vahingoissa pelastuslaitos tukkii öljyvuodon ja ke-
rää maahan tai veteen kulkeutuneen öljyn pois, eikä varsinaisia vahin-
gon jälkitorjuntatoimenpiteitä tarvita. Jälkitorjunta on osa öljyvahinkojen 
torjuntaa, ja se voi kestää pitkäänkin, jos esimerkiksi öljysäiliön vuoto tai 
täyttövahinko on aiheuttanut pohjaveden pilaantumisen ja edellyttää pit-
käkestoista suojapumppausta. Myös alusöljyvahingoissa öljyn, likaantu-
neiden eläinten ja erilaisen jätteen kerääminen rannoilta voi jatkua viik-
kojen ja kuukausien ajan. (Hallituksen esitys 248/2009, 9§.)  

 
Edellä olevan määrittelyn perusteella ei siis ole täysin selvää, milloin kyseessä 

on välttämättömät akuutit torjuntatoimet, ja milloin kyse on jälkitorjuntatoimenpi-

teistä. Määrittely torjuntatoimenpiteistä on tehtävä tapauskohtaisesti, jonka pe-

rusteella määräytyy myös vastuussa oleva torjuntaviranomainen. 

 

Kuten aiemmin on todettu nykyisen öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 mu-

kaan kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnan järjestämisestä alueellaan. Halli-

tuksen esityksessä 248/2009 todetaan seuraavaa: Tehtävä voitaisiin myös so-

pia hoidettavan keskitetysti yhden tai useamman kunnan voimin taikka 

pelastuslaitos voisi ottaa huolehtiakseen myös torjunnan tästä osuudesta. Lain 

hengen mukaisesti vastuu jälkitorjunnan järjestämisestä voidaan tulkita siten, 

että kunta voi vastata itse jälkitorjunnan järjestämisestä kokonaisuudessaan tai 

halutessaan kunta voi järjestää jälkitorjunnan haluamallaan tavalla kuten esi-

merkiksi ulkoistamalla palvelun.  
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Kuvio 1. Jälkitorjunnan kokonaisuus.  

 

Tässä luvussa on tuotu esille, mitä kaikkea jälkitorjunnan järjestäminen asian-

osaiselta viranomaiselta mahdollisesti edellyttää. Jälkitorjuntaan siirrytään öljy-

vahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaan sen jälkeen, kun öljystä ei aiheudu 

enää lisävahingon vaaraa. Öljyvahinkojen torjuntalain tavoitteena on torjua va-

hingot nopeasti ja asianmukaisesti, korjata vahingot niin, että ihmisille, omaisuu-

delle ja ympäristölle jäävät haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Hallituksen 

esityksen (248/2009) mukaan tämä tarkoittaa, että käytännössä öljy kerättäisiin 

pois, rannat ja maat puhdistettaisiin ja turmeltunut ympäristö kunnostettaisiin 

vastaamaan mahdollisimman paljon aikaisemmin vallinnutta tasoa. Jälkitorjunta 

käsittää öljyn ja vahinkojätteen poiston, jätteiden käsittelyn sekä vahinkopaikan 

kunnostamisen ja muut lopputoimenpiteet sen jälkeen, kun öljyn leviäminen on 

estetty (VTV 2014, 110). Myös laissa oleva jälkitorjunnan määritelmä pitää si-

sällään erilaiset ympäristön kunnostamistoimenpiteet. Jälkitorjuntaan kuuluu 

näin ollen yhtenä osana ympäristön palauttaminen mahdollisuuksien mukaan 

vastaamaan alusöljyvahinkoa edeltänyttä tilaa.  
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On kuitenkin epäselvää, milloin ja mihin jälkitorjunta loppuu ja milloin siirrytään 

ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen pilaantuneiden maa-alueiden kun-

nostamiseen. Joissain tilanteissa maaperän pilaantuminen voi olla niin vakavaa 

tai laaja-alaista tai olosuhteet ovat niin vaikeat, ettei ympäristön kunnostamisen 

kannalta päästä hyvään lopputulokseen, vaikka öljyn leviäminen pystyttäisiinkin 

estämään. Tällaisissa tapauksissa jälkitorjuntaviranomainen joutuu väistämättä 

lopettamaan torjuntatyöt rajoitettuaan vahingon seuraukset, vaikka kaikkea öljyä 

ei olisikaan saatu kerättyä talteen. Tämän jälkeen kunnostustoimet jatkuvat ym-

päristönsuojelulain maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuutta koske-

vien säännösten nojalla. Samalla tavoin käy, jos alusöljyvahingon yhteydessä 

havaitaan jälkiä jo aiemmista vahingoista. Ensisijainen vastuu ympäristön kun-

nostamisesta on kuitenkin öljyvahinkolain mukaisessa menettelyssä jälkitorjun-

taviranomaisella, eli kunnalla. Näiden lakien mukainen puhdistamiselle asetettu 

tavoitetaso poikkeaa kuitenkin toisistaan. Koska myös ensisijaiset vastuutahot 

poikkeavat näissä tilanteissa toisistaan, olisi paikallaan selkeyttää tilannetta 

määrittelemällä lainsäädännössä, mitä kunnostamisella jälkitorjunnan yhtey-

dessä ja sen jälkeen tarkoitetaan. (VTV 2014, 111.) 

 
Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti vahingon 
johdosta vaurioitunut vesialue, rannikko, maaperä tai pohjavesi pitäisi 
palauttaa mahdollisuuksien mukaan ennen vahinkoa edeltäneeseen ti-
laan eli ennallistaa. Ympäristövahinkojen ennallistamiskustannukset 
ovat korvaukseen oikeuttavia menoja. Jos ennallistamista ei voida täy-
sin toteuttaa, aiheutunut haitta on kuitenkin yleensä korvattava. Ei voida 
kuitenkaan pitää perusteltuna, että öljy- ja aluskemikaalivahinkojen tor-
junnasta vastaavat viranomaiset olisivat velvollisia huolehtimaan vahin-
kojen torjunnan jälkeisistä ennallistamistöistä. Sen mukaan torjuntatyöt 
mukaan lukien jälkitorjunta on suoritettava niin, ettei ympäristön ennal-
listamista tarpeettomasti vaikeuteta. Ennallistamista ei siis ole pidetty 
eikä ole tarkoitus jatkossakaan katsoa osaksi viranomaisten suoritta-
maa jälkitorjuntaa. (Hallituksen esitys 248/2009, 3 §.) 
 
Torjuntatoimenpiteiden suorittaminen niin, että ne olisivat tehokkaita kä-
sillä olevan vahingon torjumiseksi, mutta eivät kuitenkaan ylimitoitettuja 
uhattuna oleviin arvoihin, on edelleen kestävä periaate ympäristövahin-
kojen torjunnassa. Käytännössä tilanteen arvioiminen ja eri vaihtoehto-
jen punninta saattaa olla vaikeata esimerkiksi vahingon tiedotusväli-
neissä saaman julkisuuden taikka vahingosta suoraan tai epäsuorasti 
kärsimään joutuneiden tahojen kannanottojen vuoksi. Tällaisissa tilan-
teissa vaarana on torjuntatoimien ylimitoittaminen ja sen vuoksi joiden-
kin toimien jääminen mahdollisesti kokonaan korvaamatta viranomai-
sille. Kuitenkaan valittuja toimenpiteitä ei voida pitää ylimitoitettuina 
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silloin, jos ne päätöstä tehtäessä ovat perustuneet tilanteesta ja olosuh-
teista käytettävissä olleisiin tietoihin. Vaikka jälkikäteen osoittautuisikin, 
että tiedoissa on ollut puutteita, ei torjuntatoimenpiteitä voida sillä pe-
rusteella pitää ylimitoitettuina. (HE 248/2009, 19 §.) 

 

 

5.1 Johtaminen 

 

Öljyvahinkojen torjuntatöiden johtaminen määritellään öljyvahinkojen torjunta-

laissa ja pelastustoiminnan johtaminen pelastuslaissa. 

 
Öljyvahingon torjuntatöitä johtaa sen pelastustoimen alueen pelastusvi-
ranomainen, jossa vahinko tai vaaratilanne on saanut alkunsa, jollei 
Suomen ympäristökeskus ole asettanut torjuntatöiden johtajaa tai, jollei 
tilanteen sijainnin tai erityispiirteen vuoksi muuta sovita. (Öljyvahinkojen 
torjuntalaki 1673/2009, 21 §.) 
 
Käytännössä voisi olla tarkoituksenmukaista, että torjuntaa ei aina joh-
taisi sen pelastustoimen alueen pelastusviranomainen, jolla varsinainen 
vahinko on tapahtunut. Öljy voi kulkeutua pohjaveden, vesistön tai me-
ren virtausolosuhteiden johdosta kauaksikin varsinaiselta vahinkopai-
kalta. Tällöin olisi tarpeen, että pelastustöitä johdettaisiin siltä alueelta, 
jolle vahingon seuraukset pääasiassa kohdistuvat. Tällöin torjuntaviran-
omaiset sopisivat torjuntatöiden johtovastuun siirrosta keskenään. (HE 
248/2009, 21 §.)  
 

Esimerkiksi jos öljyvahinko tapahtuu kahden pelastuslaitoksen rajalla, on luon-

nollista, että torjuntatöitä johtaa lähin henkilö, jolla on tilanteeseen nähden riittä-

vät johtamisvalmiudet, riippumatta siitä kumman pelastuslaitoksen palveluk-

sessa henkilö on. (Aho 2015, 22.) Maantieteellisistä erityispiirteistä johtuen 

pelastuslaitoksilla voi olla yhteistyösopimuksia, jossa sovitaan torjuntatöiden 

johtamisesta. Pelastuslaitoksilla on myös mahdollisuus pyytää virka-apua tor-

juntatöiden johtamiseen sekä asiantuntija-apua toisilta pelastuslaitoksilta, tällöin 

johtovastuu kuitenkin säilyy sen alueen pelastusviranomaisella, jossa vahinko 

on saanut alkunsa. 

 
Pelastustoimintaa (välttämättömiä torjuntatöitä) voi kuitenkin tilapäisesti 
johtaa muu pelastuslaitoksen palveluksessa oleva tai sopimuspalokun-
taan kuuluva siihen saakka, kun toimivaltainen pelastusviranomainen 
ottaa pelastustoiminnan johtaakseen. Pelastustoiminnan johtaja toimii 
virkavastuun alaisena. (Pelastuslaki 379/2011, 34 §)  
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Tilapäisesti tilannepaikan johtajana voi toimia esimerkiksi sopimuspalokunnan 

yksikönjohtaja, jolla riittävät valmiudet välttämättömien torjuntatöiden johtami-

seen sekä viestiyhteys toimivaltaiseen pelastusviranomaiseen. Tilannepaikan 

johtajan tehtävänä on ensimmäisenä paikan päällä käynnistää välttämättömät 

torjuntatyöt pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.  

 
Jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen kunnan määräämä viranomainen 
(Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 21 §). Tällöin asianomainen 
kunta määrää, kuka kunnan viranomaisista torjuntatöitä johtaa. (HE 
248/2009, 21 §) 

 
 

5.1.1 Torjuntatyön johtajan tehtävät 

 

Torjuntaviranomaisen tulee kiireellisesti ryhtyä vahinkojen torjumiseksi 
tai rajoittamiseksi kaikkiin sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista ai-
heutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeisessä epäsuhteessa 
uhattuina oleviin taloudellisiin ja muihin arvoihin. Torjuntatoimenpiteet 
on suoritettava niin, ettei luonnon ja ympäristön saattamista samaan ti-
laan, jossa se oli ennen vahinkotapahtumaa, tarpeettomasti vaikeuteta. 
(Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 19§.)  

 
Torjuntatyön johtaja päättää jälkitorjuntatoimien laajuudesta ja tasosta kuultu-

aan muita asianosaisia henkilöitä ja viranomaisia. Päätöstä tehdessään torjun-

tatyön johtajan on toimittava yhteistyössä valtion valvontaviranomaisen kanssa. 

Tarvittaessa valtion valvontaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 527/2014 

136 ja 137 § perusteella tekemällään päätöksellä määrätä pilaantuneen alueen 

puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista, pilaantuneen maa-aineksen käsit-

telystä, valvonnasta sekä muista tarpeellisista toimista ympäristön palautta-

miseksi ennalleen. Tärkeimpänä torjuntatöiden johtajan tehtävänä on siis tehdä 

päätöksiä torjuntatöistä. Kyky tehdä päätöksiä edellyttää, että torjuntatöiden joh-

tajalla on käytössään riittävät toimivaltuudet sekä tiedot tapahtuneesta (tilanne-

kuva). 
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5.1.2  Yhteistoiminta 

 

Yleisesti hyvin monessa yhteistoimintatilanteessa yleisjohtajuus kuuluu pelas-

tustoimen vastuulle. Yleisjohtajuus ja yleisjohtajan tehtävät on määritelty pelas-

tuslaissa. Öljyvahinkotilanteessa yhteistoiminnan yleisjohtajuudesta on pelas-

tuslain lisäksi säädetty öljyvahinkojen torjuntalaissa. 

 
Jos öljy- tai aluskemikaalivahingon torjuntatoimiin osallistuu yhtä use-
amman toimialan viranomaisia, torjuntatöiden johtaja toimii yleisjohta-
jana ja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä sekä tehtävien antamisesta 
eri toimialoille ja toiminnan yhteensovittamisesta. Yksiköt toimivat oman 
johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuutena 
edistävät vahingon tehokasta torjuntaa. (Öljyvahinkojen torjuntalaki 
1673/2009, 22 §.) 

 
Torjuntatöiden johtaja voi muodostaa avukseen eri viranomaisten edus-
tajista koostuvan johtoryhmän, jos alusöljy- tai aluskemikaalivahingon 
torjuntatöihin osallistuu yhtä useamman toimialan viranomaisia. Ryh-
mää voidaan laajentaa torjuntatöihin vapaaehtoisesti osallistuvien yh-
distysten ja muiden yhteisöjen edustajilla. Torjuntatöiden johtaja voi 
myös kutsua avukseen asiantuntijoita. (Öljyvahinkojen torjuntalaki 
1673/2009, 22 §.)  
 
Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaara uhkaa yhtä useammalla 
pelastustoimen alueella taikka jos vahinko tai sen vaara on niin suuri, 
ettei alueen pelastustointa kohtuudella voida vaatia yksin huolehtimaan 
torjuntatöistä, tai jos torjuntatoimet kestävät pitkään taikka siihen muu-
ten on erityistä syytä, Suomen ympäristökeskus voi ottaa torjunnan vas-
tuulleen ja asettaa torjuntatöiden johtajan. (Öljyvahinkojen torjuntalaki 
1673/2009, 5 §.) 
 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on säädetty jälkitorjunnassa lähes 

vastaavanlainen tehtävä yhteensovittaa toimintaa kuin torjuntatöistä vastaavalle 

yleisjohtajalle. 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitor-
juntatöitä, jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle (Öljyvahinkojen tor-
juntalaki 1673/2009, 21 §.). 
 

Öljyvahinkojen torjuntaa suoritettaessa kysymykseen tulee myös korvauskysy-

mykset ja maa-alueen ja tai kiinteistön omistajan oikeudet. Vahingosta ja torjun-

tatöistä tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vahingosta vas-

tuulliselle ja hänen vakuutuksen antajalleen, maa-alueen ja tai infrastruktuurin 
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omistajalle, kunnalle sekä valtion ympäristöviranomaiselle. Mikäli vahingosta 

vastuullista ei ole tiedossa tai se on epäselvää, tai mikäli tapauksessa on syytä 

epäillä rikosta, on siitä tehtävä ilmoitus Poliisille. Torjuntatoimissa on syytä tehdä 

yhteistyötä näiden edellä mainittujen tahojen kanssa. Koska vahingosta kärsi-

neellä, vahingosta vastuullisella ja hänen vakuutuksenantajallaan voi olla eriäviä 

näkemyksiä kohtuullisista torjuntatöistä, voi torjuntatyön johtaja joutua neuvot-

telemaan torjuntatöiden suorittamisesta. Mikäli kaikki tahot ovat mukana yhteis-

toiminnassa heti torjuntatoimien alkuvaiheesta lähtien, uskon sen helpottavan 

yhteisymmärryksen syntymistä torjuntatoimien toteuttamisesta. 

 

 

5.1.3  Toimivaltuudet 

 

Torjuntatoimien toteuttamiseksi torjuntatöiden johtajalla on käytössään Öljyva-

hinkojen torjuntalain mukaiset torjuntaviranomaisen toimivaltuudet. Mikäli tor-

juntatöiden johtajana toimii pelastusviranomainen, on hänellä käytössään lisäksi 

Pelastuslain mukaiset pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet. Asianomaisen 

kunnan jälkitorjuntaviranomaisella ei ole käytössään pelastuslain tuomia val-

tuuksia. Määrättäessä kunnan jälkitorjuntaviranomaisia, tulee kunnan huolehtia 

siitä, että torjuntaviranomaisella on käytössään toiminta- ja hallintosääntöjen 

mukaiset riittävät työnjohto-, nimenkirjoitus- ja kunnan varojen käyttöoikeudet.   

 

Öljyvahinkojen torjuntain 1673/2009 23§ mukaan torjuntatöiden johtaja voi, ot-

taa tilapäisesti käyttöön vahinkojen torjuntaan sopivia laitteita ja tarvikkeita, tar-

peellisia viestintä- ja kuljetusvälineitä, työkoneita ja -välineitä sekä lastaukseen, 

purkaukseen tai väliaikaiseen varastoimiseen tarvittavia tiloja ja paikkoja, nousta 

maihin ja liikkua toisen alueella, määrätä maa- ja vesirakennustoimenpiteistä 

toisen alueella, rajoittaa vesiliikennettä, sekä ryhtyä muihin öljyvahingon ja alus-

kemikaalivahingon torjumiseksi tarpeellisiin toimiin. Pelastuslain 379/2011 36 § 

mukaan pelastusviranomainen voi onnettomuuden torjumiseksi ja vahinkojen 

rajoittamiseksi määrätä ihmisiä suojautumaan sekä evakuoida ihmisiä ja omai-

suutta, ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahin-

koa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle, määrätä antamaan käytettäväksi ra-

kennuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä sekä pelastustoiminnassa 
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tarvittavaa kalustoa, välineitä ja tarvikkeita, elintarvikkeita, poltto- ja voiteluai-

neita ja sammutusaineita sekä ryhtyä muihinkin pelastustoiminnassa tarpeelli-

siin toimenpiteisiin. 

 
Jos onnettomuuden torjumiseksi on välttämätöntä, pelastustoiminnan 
johtajalla (torjuntatöiden johtajalla) on oikeus määrätä palo- ja onnetto-
muuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö, jolla ei 
ole pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastustoiminnassa. Pelastus-
viranomaisella on vastaavassa tilanteessa oikeus, jos tilanteen hallitse-
minen ei muuten ole mahdollista, määrätä onnettomuuskunnassa oles-
kelevia työkykyisiä henkilöitä viipymättä saapumaan palo- tai 
onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelastustoiminnassa. Tehtävästä 
on oikeus kieltäytyä vain pätevästä syystä. Määräys avustaa ja saapua 
avustamaan pelastustoiminnassa voidaan antaa olemaan voimassa 
kunnes järjestäytynyttä apua on riittävästi palo- tai onnettomuuspaikalla. 
Määräys voidaan antaa kuitenkin enintään vuorokauden ajaksi kerral-
laan ja se voidaan uudistaa enintään yhden kerran. Pelastustoimintaa 
avustamaan määrätyllä henkilöllä on oikeus saada todistus pelastustyö-
hön osallistumisesta. Pelastustoimintaan määrätty ei saa lähteä palo- 
tai onnettomuuspaikalta, ennen kuin pelastustoiminnan johtaja on anta-
nut siihen luvan. (Pelastuslaki 379/2011, 36 §, 37 §.) 

 

 

5.1.4  Tiedonsaantioikeudet 

 

Vaikka pelastuslain mukaisesti torjuntatöitä johtavalla yleisjohtajalla on laajat toi-

mintavaltuudet, on torjuntatöiden johtajana toimivalle viranomaiselle öljyvahin-

kojen torjuntalaissa säädetty erikseen tiedonsaantioikeuksista. Tosin näin ollen 

samat tiedonsaantioikeudet koskevat myös jälkitorjuntaviranomaista. 

 
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisella on oikeus saada 
salassapitosäännösten estämättä maksutta torjuntatoiminnassa mu-
kana olevalta muulta viranomaiselta torjuntatoimen suunnittelussa tar-
vittavia, tämän viranomaisen toimintavalmiutta koskevia tietoja sekä 
henkilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystietoja. (Öljyvahinkojen torjunta-
laki 1673/2009, 31 §) 

 
Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisella on oikeus 
vaaratilanteessa saada salassapitosäännösten estämättä maksutta öl-
jyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi tarpeellisia tietoja 
seuraavasti: hätäkeskustietojärjestelmästä vahingon hätäilmoitusta ja 
vaaratilannetta koskevia tietoja; satamalaitoksen tietojärjestelmästä 
aluksia sekä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja; kalastusviran-
omaisilta kalastusalusta, aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen toi-
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mintaa koskevia tietoja; maistraatin ja Ahvenanmaan maakunnan rekis-
teriviranomaisen vesikulkuneuvorekisteristä venettä sekä veneen omis-
tajaa ja haltijaa koskevia tietoja; Liikenteen turvallisuusviraston ja Ahve-
nanmaan valtionviraston alusrekistereistä sekä muista Liikenteen 
turvallisuusviraston ylläpitämistä rekistereistä alusta sekä sen omistajaa 
ja haltijaa koskevia tietoja; Liikenneviraston alusliikennepalvelujärjestel-
mästä alusliikennettä ja VTS- ja AIS-tilannekuvaa koskevia tietoja sekä 
puolustusvoimilta merialueen valvontaa koskevia tietoja; Tullilaitoksen 
tietojärjestelmästä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja; Rajavartio-
laitoksen meripelastusrekisteristä hätäilmoitusta ja vaaratilannetta kos-
kevia tietoja; sekä Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä 
kiinteistön omistajaa ja haltijaa sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja. 
(Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 31 §.) 

 
Maaöljyvahinkojen torjuntaviranomaisella on oikeus vaaratilanteessa 
saada salassapitosäännösten estämättä maksutta öljyvahingon torju-
miseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti: hätäkeskustietojärjestelmästä 
hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja; Tullilaitoksen tietojär-
jestelmästä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja; vaarallisten kemi-
kaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 130 §:ssä 
tarkoitetusta Turvatekniikan keskuksen rekisteristä tietoja yrityksen toi-
minnan laadusta sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden määristä; 
sekä Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön 
omistajaa ja haltijaa sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja. (Öljyvahin-
kojen torjuntalaki 1673/2009, 31 §.) 

 
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisella on oikeus vaa-
ratilanteessa saada öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi 
tarpeellisia tietoja: öljyn ja muun haitallisen aineen varastoijalta ja jake-
lijalta yrityksessä käytetyistä tuotteista ja niiden varastoinnista; varusta-
molta, veneilyalan järjestöltä sekä matka-, rahti-, satama-, telakka- ja 
pelastuspalveluja tarjoavalta yritykseltä aluksen miehistöstä, matkusta-
jista ja lastista; teollisuus- ja liikeyritykseltä viestintä- ja kuljetusväli-
neistä, työkoneista ja -välineistä sekä lastaukseen, purkaukseen tai vä-
liaikaiseen varastoimiseen tarvittavista tiloista ja paikoista; sekä muulta 
vastaavalta taholta, jolla on hallussaan öljy- ja aluskemikaalivahinkojen 
torjumiseksi, ehkäisemiseksi ja henkilövahinkojen välttämiseksi tarpeel-
lisia tietoja. (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 32 §.) 

 
 

5.1.5 Tilannekuva 

 

Yleisjohtajana toimivan torjuntatöiden johtajan tehtäviin kuuluu ylläpitää tilanne-

kuvaa. Tilannekuvan tärkein merkitys on antaa torjuntatöidenjohtajalle tietoa oi-

keiden ja laadukkaiden päätösten tekemiseksi torjuntatöiden suhteen. Lisäksi 

tilannekuvan myötä yhteistoiminnassa toimivat toimijat pysyvät perillä tilanteen 

kehittymisestä ja yhteisistä tavoitteista ja päämäärästä. Tilannekuva on koottu 
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kuvaus vallitsevista olosuhteista, käsillä olevan tilanteen synnyttäneistä tapah-

tumista, tilannetta koskevista taustatiedoista ja tilanteen kehittymistä koskevista 

arvioista sekä eri toimijoiden toimintavalmiuksista (TEPA-termipankki). Tilanne-

kuva voi olla karttoja, piirroksia, kuvia, videoita, taulukoita, päiväkirjoja sekä 

kaikkea muuta, jolla voidaan kuvata vallitsevia olosuhteita ja tapahtumia sekä 

tehtyjä toimenpiteitä. Tilannekuvan ylläpitämistä varten on kehitetty erilaisia jär-

jestelmiä, kuten öljyntorjunnan tilannekuvajärjestelmä BORIS-2. BORIS-2-

tilannekuvajärjestelmä onkin yksi torjuntatöiden johtajan tärkeimmistä työka-

luista. Aikaleiman sisältävän tilannekuvan tallentaminen määrävälein on yksi 

hyvä keino dokumentoida tapahtumien kulkua. Öljyvahinkoihin liittyvät doku-

mentit ovat ikuisesti säilytettäviä asiakirjoja, joten dokumentoinnin tullee olla laa-

dukasta ja luotettavaa. Asiakirjoja voidaan tarvita tulevaisuudessa esimerkiksi 

maakauppojen tai maa-alueen käytön muuttuessa, jolloin tulee tarkastella uu-

delleen maaperän kuntoa. 

 

 

5.2  Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi 

 

Maaperän puhtaus tai öljyisyys voidaan todeta näytteenotolla tai havainnoimalla 

aistinvaraisesti. Arvioitaessa maaperän puhtautta on kiinnitettävä huomioita me-

netelmän luotettavuuteen. Maaperän puhdistustarpeesta säädetään Valtioneu-

voston asetuksessa 214/2007. Pilaantuneisuuden sekä puhdistustarpeen arvi-

oinnin on pohjauduttava terveys- ja ympäristövaaroihin sekä haittoihin. Mikäli 

olosuhteet muuttuvat on arviointi suoritettava uudelleen.  Arvioinnissa on otet-

tava huomioon vähintään seuraavat tekijät: 

 
1) haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät, ominaisuudet, si-
jainti ja taustapitoisuudet maaperässä; taustapitoisuudella tarkoitetaan 
haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä 
tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa laa-
jalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä; 
2) pilaantuneeksi epäillyn alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä 
tekijät, jotka vaikuttavat haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja leviämi-
seen alueella ja sen ulkopuolella; 
3) pilaantuneeksi epäillyn alueen ja sen ympäristön tai pohjaveden ny-
kyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus; 
4) mahdollisuus haitallisille aineille altistumiseen lyhyen ja pitkän ajan 
kuluessa; 
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5) altistumisen seurauksena terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan hai-
tan vakavuus ja todennäköisyys sekä haitallisten aineiden mahdolliset 
yhteisvaikutukset, 
6) käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointime-
netelmien epävarmuustekijät. (Valtioneuvoston asetus 214/2007, 2 §.) 

 
Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai 
useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää tämän ase-
tuksen liitteessä säädetyn kynnysarvon. Alueilla, joilla taustapitoisuus 
on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä pidetään taustapitoi-
suutta. (Valtioneuvoston asetus 214/2007, 3 §.)  

 
Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jollei pilaantuneisuuden ja puhdis-

tustarpeen arvioinnista muuta johdu: 

 
1) alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka 
muuna vastaavana alueena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus 
ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon; 
2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useam-
man aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon. (Valtioneu-
voston asetus 214/2007, 4 §.) 

 
 

5.2.1  Ohjearvot 

 

Kynnysarvot (Taulukko 2.) on pyritty asettamaan sellaiseen pitoisuustasoon, 

että maaperässä olevan haitallisen aineen aiheuttamia ympäristö- ja terveysris-

kejä voidaan pitää merkityksettöminä riippumatta siitä, missä kyseinen maaperä 

sijaitsee tai millaiseen tarkoitukseen sitä käytetään. Kynnysarvojen pitoisuuk-

sien alittuessa maa-aineksen ei pitäisi aiheuttaa maaperän, pohjaveden tai 

muun ympäristön pilaantumisen riskiä. Alempi ohjearvo on asetettu tasoon, joka 

kuvaa suurinta hyväksyttävää riskiä tavallisessa maankäytössä. Ylempi oh-

jearvo kuvaa suurinta hyväksyttävää riskiä tavallista vähemmän herkässä 

maankäytössä, kuten teollisuus- ja varastoalueilla. Alempi ja ylempi ohjearvo on 

asetettu ekologisten tai terveysriskien perusteella. (Suomen ympäristö 2007, 9.) 
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Taulukko 2. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset maaperän kynnys- ja ohjear-
vot sekä ohjearvojen perustana olevat viitearvot ja muut määritysperusteet mu-
kaillen (Suomen ympäristö 2007, 84). 
 

 

 

 

5.2.2  Näytteenotto 

 

Maaperän pilaantuneisuuden ja taustapitoisuuksien selvittämiseksi on 
otettava näytteitä, jotka edustavat hyvin tutkittavaa aluetta, sen maape-
rää ja pohjavettä. Haitallisten aineiden tutkimusten tulee perustua stan-
dardoituihin tai niitä luotettavuudeltaan vastaaviin menetelmiin. (Valtio-
neuvoston asetus 214/2007, 5§.)  
 

Mikäli mahdollista, näytteenotossa tulee suosia henkilöitä, joilla on Suomen ym-

päristökeskuksen myöntämä pätevyys kuten, ympäristönäytteenottajan henki-

lösertifikaatti. Näytteenottajan sertifikaatti on osoitus siitä, että näytteenottaja to-

teuttaa työtään puolueettomasti ja riittävällä ammattitaidolla. Tämä on osoitus 

AINE
KYNNYSARVO 

MG/KG

ALEMPI 
OHJEARVO 

MG/KG

YLEMPI 
OHJEARVO 

MG/KG
HUOM. 

MTBE (KEMIK.) 0,1 5 e SHP 50 e SHPT

SÄÄDETTY 
ALASPÄIN TDI-

ARVON 
PERUSTEELLA, 

SISÄILMAN 
HENGITYS 91%

Bensiinijakeet
100 

SAMASE 
OHJEARVO

500 
SAMASE 

OHJEARVO

EI 
RISKIPERUSTEINEN

Keskitisleet
300 

SAMASE 
OHJEARVO

1000 
SAMASE 

OHJEARVO

EI 
RISKIPERUSTEINEN

Raskaat öljyjakeet 300
600 

SAMASE 
OHJEARVO

2000 
SAMASE 

OHJEARVO

EI 
RISKIPERUSTEINEN
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myös työn tilaajalle siitä, että työssä pyritään tuottamaan laadukkaita ja puolu-

eettomia tuloksia. Sertifikaatin voi saada kun on käynyt riittävästi alan näytteen-

ottokursseja sekä omaa riittävän käytännön kokemuksen näytteenotosta. (Ym-

päristöopas 2014, 21.) 

 

Yleisesti ottaen on ennen näytteenottoa tarkoituksenmukaista laatia etukäteen 

näytteenottosuunnitelma, jossa selvitetty alueen lähtötietoja, näytteenoton ta-

voite, näytteenoton laajuus, näytteenoton menetelmät ja käytettävät analyysit, 

aikataulu ja yhteystiedot. Etukäteen laadittua näytteenottosuunnitelmaa on kui-

tenkin onnettomuustilanteissa lähestulkoon mahdoton laatia. Onnettomuustilan-

teissa näytteenoton tavoite on kuitenkin selvä: Selvittää maaperän puhdistus-

tarve sekä mahdollisesti pilaantuneen alueen laajuus. Näytteenoton 

tarkoituksena on auttaa torjuntatyön johtajaa tekemään oikeita päätöksiä torjun-

tatyössä. Onnettomuustilanteissa näytteenottosuunnitelma laaditaan näytteen-

oton yhteydessä sekä tietojen täydentyessä torjuntatoimien yhteydessä. Näyt-

teenottosuunnitelman laadinta on kuitenkin tärkeää tapahtumien 

dokumentoinnin kannalta.  

 

Onnettomuustilanteissa esimerkiksi öljynkuljetusauton kaatuessa näytteenot-

taja tarvitaan välittömästi paikalle selvittämään öljyn levinneisyyttä. Tällaisessa 

tilanteessa näytteenoton kokonaisuus suunnitellaan ja näytteenottopisteiden si-

joittamista ohjataan ja tarvittaessa muutetaan työn aikana. (Ympäristöopas 

2014, 15.) Näytteenottopisteiden sijoittumista ohjaavat paikan päällä tehdyt 

maastohavainnot, aistinvaraiset havainnot sekä kenttämittarien tulokset. Näy-

tönottoa tuleekin jatkaa suuntaan, jossa on havaittu pilaantumista sekä puhdis-

tustarvetta esimerkiksi syvemmälle maaperään tai laajentamalla aluetta. Onnet-

tomuustilanteen näytteenottoa kuvastaa painotettu satunnaisotanta, jossa 

näytteenottoa painotetaan vahinkoalueelle ja sen lähiympäristöön. Onnetto-

muustilanteessa tiedossa on vähintäänkin onnettomuuspaikan sijainti, maas-

toon joutunut aine, maastonmuodot ja maaperä ja sen rakenne. Näistä tekijöistä 

voidaan päätellä, minne maaperään joutunut öljy on voinut levitä. Torjunnan 

myöhemmässä vaiheessa on syytä selvittää ojat, purot, salaojat, viemärit, kai-

vot, maanalaiset rakenteet, maanalaiset säiliöt sekä muut olennaiset tekijät, 
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jotka voivat edesauttaa öljyn leviämistä maaperässä tai vesistössä. Torjuntatoi-

miin kuuluvat kaivu- ja maa-aineksen poistotyöt edellyttävät myös selvittämään 

alueella olevat sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapelit, kaukolämpöputket, vesi- 

ja viemäriputket, kaasuputket sekä tutkimus- ja varoituskäyttöön asennetut joh-

dot ja kaapelit. 

 

Yksi eritäin tärkeä kulkeutumisreitti pilaantuneessa maaperässä on pohjavesi. 

Pohjaveden mukana haitalliset aineet voivat kulkeutua myös päästölähteen ul-

kopuolelle. Pohjavesitutkimukset kuuluvat oleellisena osana maaperän tutki-

muksiin. Pohjavesinäytteitä voidaan ottaa havaintoputkista, lähteistä, kaivoista 

tai koekuopista sekä vesijohtoverkostoista. (Ympäristöopas 2014, 52.) 

 

Maaperäntutkimuksessa arvioidaan hyvin erilaisia ja erikokoisia kohteita. Maa-

perä on varsin sekakoosteista, eivätkä haitta-aineet näin ollen leviä tasaisesti. 

Yhteistä on kuitenkin se, että milloinkaan ei pystytä tutkimaan kaikkea sitä maa-

ainesta, joka vahinkoalueella on. Esimerkiksi pilaantuneen maaperän kunnos-

tustyömaalla voidaan yhdestä rekkakuormasta tutkia vain yksi näyte. Yhden 

näytteen koko on yleensä alle puoli kiloa, kun taas koko rekkakuorma on nor-

maalisti noin 40 tonnia, jolloin materiaalista on todellisuudessa tutkittu 0,00125 

%. (Ympäristöopas 2014, 15.) Yksi keino parantaa näytteiden edustavuutta on-

kin ottaa kokoomanäytteitä. 

 

Kokoomanäytteiden (Taulukko 3.) suosio on viime aikoina kasvanut. Kokooma-

näyte menetelmällä voidaan tuottaa tietoa keskimääräisistä haitta-ainepitoi-

suuksista, esimerkiksi kulkeutumis- ja altistusarviointeja varten. Kokoomanäyt-

teillä tarkoitetaan näytettä, johon on yhdistetty useista eri paikoista otettuja 

osanäytteitä. Kokoomanäytteitä käytetään usein analysoitavien näytemäärien 

vähentämiseksi tai paremman alueellisen edustavuuden saavuttamiseksi. (Ym-

päristöopas 2014, 16.) 
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Taulukko 3. Näytteiden lukumäärä tutkittavan maa-ainesmäärän mukaan mu-
kaillen (Ympäristökeskus 2014, 35). 
 

 

 

 

Näytettä käsiteltäessä on tärkeää muistaa, että näytteen ominaisuudet eivät saa 

muuttua olennaisesti näytettä käsiteltäessä ja säilöttäessä. Näyte voi muuttua 

esimerkiksi kontaminoitumisen, ilman kanssa reagoinnin, haihtumisen tai raken-

teen muuttumisen johdosta. Näyte voi muuttua myös, jos siitä tarkoituksella 

poistetaan joitakin osia ennen näyteastiaan laittoa. (Ympäristöopas 2014, 36.) 

 

Näytteenoton onnistuminen ja näytteiden edustavuus tulee aina arvioida (Ym-

päristöopas 2014, 16). Näytteenotossa tulee huolehtia laadunvarmistuksesta. 

Näytteenoton onnistumiseen ja näytteiden kattavuuteen vaikuttavat riittävä 

määrä näytteitä, oikea välineet, kontaminaation estäminen, näytteiden säilytys 

sekä dokumentointi ja toistettavuus. Lisäksi suoritetut laaduntarkkailu- ja valvon-

tatoimenpiteet vähentävät näytteenoton epävarmuutta. Laadunvarmistus toi-

menpiteillä varmistutaan, että näytteenottovälineet ovat puhtaita, näytteen ho-

mogenisointi ja -otto on toimivaa. Tarkkailunäytteitä maaperätutkimuksessa 

ovat nollanäyte, jaettu näyte, rinnakkaisnäyte, toistettu näytteenotto, näytteen-

otto eri välineillä sekä taustapitoisuusnäytteet. Näytteenoton epävarmuuteen 

vaikuttavat kohteen ominaisuudet kuten maalajivaihtelu ja haitta-aineiden pitoi-

suuden vaihtelut, näytteenottostrategia ja näytteenottotiheys, analysoitavien 

MAA-AINEISTEN MÄÄRÄ M3 KOKOOMANÄYTTEIDEN 
LUKUMÄÄRÄ

EDUSTAVIEN 
OSANÄYTTEIDEN 

LUKUMÄÄRÄ / 
KOKOOMANÄYTE

< 50 1 10-20
50-100 2 10-20
100-150 3 10-20
150-200 4 10-20
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näytteiden määrä, näytteenottotekniikan valinta, näytteenotto, näytteiden käsit-

tely kentällä sekä kuljetus. Epävarmuutta näytteenottovaiheesta johtuen voi-

daan arvioida laaduntarkkailunäytteiden tulosten perusteella. (Ympäristöopas 

2014, 46.)  

 

Dokumentoinnilla tarkoitetaan, että suoritus on tallennettu esimerkiksi kuvaa-

malla, kirjaamalla ja tai piirtämällä sekä millaisissa olosuhteissa ja miten kysei-

nen työ on tehty. Dokumentointi tulee tehdä niin tarkasti, että työ voidaan myö-

hemmässä vaiheessa toistaa. Dokumentoinnin perusteella tulee kyetä 

arvioimaan, onko näytteet otettu edustavasti. (Ympäristöopas 2014, 39.) 

 

 

5.2.3  Näytteiden analysointi 

 

Onnettomuustilanteessa ensivaiheessa kyseeseen ei yleensä tule laboratorio-

analyysit. Onnettomuusalueella on näytteitä kyettävä analysoimaan paikan 

päällä vähintäänkin suuntaa antavasti, jotta voidaan todeta, ylittääkö pitoisuus 

esimerkiksi jonkin raja-arvon sekä mille alueelle torjuntatoimia tulee suunnata. 

Öljypitoisuuden analysointi tulee kyetä suorittamaan vähintäänkin maa-ainek-

sesta, mielellään myös vedestä. Onnettomuustilanteiden näytteiden analysoin-

tia varten on suoritettava kenttämittauksia niin sanotuilla kenttä- ja tai pikamitta-

reilla. Jälkitorjuntatoimien onnistumiseksi on suositeltavaa, että 

pelastuslaitoksella tai vähintäänkin onnettomuuspaikalle pyydetyllä konsultilla 

on käytössään kenttämittauskalustoa. 

 

Haitallisten aineiden pitoisuuksien mittaamisen kenttäkäytössä olevan mittarin 

tulee olla helposti liikuteltavissa. Mittarin tulee olla kevyt, pieni ja akkukäyttöinen. 

Mittarin pitää kestää kenttäolosuhteita, kuten pientä tärinää, kosteutta, kuu-

muutta ja kylmyyttä. Analysoinnin tulee myös olla nopeaa, helppoa ja edullista. 

Kentällä käytettäviltä mittareilta toivotut ominaisuudet poikkeavat yleensä hyvin 

paljon laboratoriolaitteista. Tämän vuoksi kenttämittaukseen soveltuvissa lait-

teissa joudutaan mahdollisesti tinkimään muun muassa mittaustarkkuudesta. 

(Ympäristökeskus 2014, 47.) 
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Pilaantuneen maaperän tutkimuksessa käytetään usein apuna kentällä tehtäviä 

mittauksia. Tällöin käsittelemättömistä näytteistä tutkitaan näytteenoton yhtey-

dessä tai välittömästi sen jälkeen kemiallisia ominaisuuksia kenttämittauslaittei-

den avulla. Kenttämittausten tulosten oikeellisuus ja tarkkuus tulee osoittaa jo-

kaisessa kohteessa mittaamalla eri pitoisuuksien näytteitä sekä kenttämittarilla 

että laboratoriomäärityksillä. Kenttämittauksissa tuotettua tietoa ei pidetä yhtä 

luotettavana kuin laboratorioanalyysejä. Kenttälaitteistoista saatua tietoa voi-

daan kuitenkin käyttää hyväksi työn ohjaukseen kuten näytteenoton ja laborato-

rioanalyysien ohjaukseen tai pilaantuneiden maa-ainesten luokitteluun ja käsit-

telypaikan valintaan (Ympäristökeskus 2014, 47.). Epävarmuustekijöistä 

johtuen kentältä ja kenttämittauslaitteista saadut tulokset on aina syytä tarkistaa 

laboratoriossa, jotta voidaan varmistua tarkoista pitoisuuksista.  

 
Metsä-Sairilan jäteasemalla tehdyt käytännön testaukset osoittivat, 
että PetroFLAG- ja InfraCal-mittareilla saadut tulokset myötäilivät 
akkreditoidussa laboratoriossa standardimenetelmillä määritettyjä 
pitoisuuksia. Toisaalta testaukset myös osoittivat hyvin menetelmiin 
liittyvät epävarmuudet, ja eri menetelmillä määritetyissä pitoisuuk-
sissa oli huomattavia eroja. (Malk 2017, 405.)  

 
Suomessa analysoinnista vastaavat kaupalliset laboratoriot. Laadun varmista-

miseksi on syytä varmistua, että laboratorio suorittaa analyysit yleisesti hyväk-

syttyjen normien mukaisesti. Tästä ovat todisteena erilaiset akkreditoinnit, hy-

väksytyt tulokset pätevyyskokeissa sekä hyväksytyt menetelmätapakuvaukset, 

jotka tulevat olla kunnossa. (Ympäristöopas 2014, 38.) 

 

Ennen tutkimuksen aloittamista on syytä selvittää jatkotutkimuksen ja analysoin-

nin vaatimukset näytteen käsittelylle. Tutkimuksen johtajan pitää hyvissä ajoissa 

ennen näytteenottoa sopia laboratorion kanssa, kuinka paljon näytettä kerätään, 

kuka vastaa näytteiden esikäsittelystä ja miten kuljetus ja mahdollinen säilytys 

tehdään, jotta näyte on luotettava. (Ympäristöopas 2014, 36.) Laboratorio-

analyysiin valitun pienen maa-aineksen määrän tulee edustaa suurta maa-ai-

nesmäärää esimerkiksi 100 tonnia. Laboratorioissa maanäytettä käytetään ana-

lyysiä kohden korkeintaan noin 10 g. (Ympäristöopas 2014, 38.) 
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5.3 Likaantuneen alueen puhdistaminen, jätteen kerääminen ja poisto 

 

Maaperän puhdistamisesta ja kunnostamisesta säädetään öljyvahinkojen tor-

juntalaissa. Lähtökohtaisesti Suomessa on tapana, että maaperä ennallistetaan 

takaisin siihen tilaan, jossa se oli ennen vahingon sattumista. 

 
Öljyvahingossa likaantunut maaperä ja pohjavesi pyritään torjuntatilan-
teessa keräämään mahdollisimman tarkasti pois ja estämään öljyn le-
viäminen laajemmalle alueelle. Pilaantuminen saattaa joissakin tilan-
teissa olla kuitenkin niin vakava tai laaja-alainen taikka 
luonnonolosuhteet kohteessa voivat olla niin vaikeat, että vaikka öljyn 
leviäminen pystyttäisiinkin estämään tai sitä merkittävästi hidastamaan, 
ei torjuntatoimin kuitenkaan päästä ympäristön kunnostamisen suhteen 
hyvään lopputulokseen. Tällaisissa tilanteissa jälkitorjunnasta huoleh-
tiva viranomainen joutuu lopettamaan torjunnan ja kohteen kunnosta-
mista jatketaan ympäristönsuojelulain säännösten mukaisesti. Samaan 
tilanteeseen joudutaan myös silloin, jos öljyvahingon yhteydessä koh-
teessa havaitaan olevan jälkiä jo vanhemmasta vahingosta. Kun vii-
meksi tapahtuneen vuodon seuraukset on pystytty rajoittamaan ja vuo-
tanut öljy on kerätty talteen, siirtyy kohteen jatkotoimenpiteet 
hoidettavaksi ympäristönsuojelulain säätämällä tavalla. (Hallituksen esi-
tys 248/2009, 3§.)  
 

Torjuntatöiden johto arvioi puhdistustarpeen ja päättää tarvittavista toimenpi-

teistä ja puhdistuksen tarpeellisuudesta. Päätösvastuu on aina torjuntatöiden 

johtajalla. Hän käyttää työssään apuna usean alan asiantuntijoita. (SÖKÖ II 

2011, 9.) Edellisissä luvuissa esitetyt kohdat puhdistustarpeen arvioinnista, 

näytteenotosta ja näytteiden analysointi tukevat torjuntatöiden johtajaa päätet-

täessä puhdistustarpeesta.  

 

Vaikka aluksi kiinnitetään huomiota välittömiin vahinkoihin, kuten eläin- ja eliötu-

hoihin tai rannan tai veden käytön estymiseen, on syytä muistaa, että myöhem-

min etusijalle tulevat pitkäaikaiset ja pysyvät haitat ja vauriot. Joissakin tapauk-

sissa puhdistaminen voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. 

Luonnonympäristön säilymisen ja elpymisen kannalta hyvä puhdistus on sellai-

nen, että kasvistolle ja eläimistölle jää edellytykset toipua sekä öljyn että toimen-

piteiden vaikutuksista. Esimerkiksi puhdistuksen astetta pohdittaessa on eri toi-

mien aiheuttamat haitat ja kustannukset punnittava niillä saavutettavissa 
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olevaan puhdistumishyötyyn. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suojeltuihin alu-

eisiin, kohteisiin ja arvoihin. Raakavedenoton, kalastuksen tai muun erityisen 

veden tai vesistön käytön vuoksi puhdistus tulisi suorittaa niin hyvin, että toimin-

taa on mahdollista jatkaa. Jonkin elinkeinon kuten esimerkiksi matkailuyrityksen, 

kannalta voi olla elintärkeää, että sellainen alue puhdistetaan mahdollisimman 

tarkkaan. (SÖKÖ II 2011, 9.) 

 

Puhdistamiseen valitaan mahdollisimman tehokas, valikoiva ja erotteleva me-

netelmä. Puhdistukseen vaikuttavat koko torjuntatyön ajan vahinkojätteen omi-

naisuudet sekä jätteen tunkeutuminen maaperään. Puhdistusmenetelmien te-

hokkuuteen vaikuttavat olosuhteet kuten sää ja rannan (maaperän) tyyppi sekä 

käytettävissä oleva kalusto ja henkilöstö. Öljyvahinkojätteen torjuntamenetelmät 

voidaan jakaa karkeasti kahteen eri menetelmäluokkaan, joissa jäte kerätään 

pois ympäristöstä (rajaaminen ja kerääminen) sekä menetelmä, jossa jäte lai-

mennetaan ja/tai sen muotoa muutetaan (esimerkiksi dispersantit ja polttami-

nen). (SÖKÖ II 2011, 10.) Dispersantit ovat Suomessa kiellettyjä, joten käytän-

nössä ainoaksi keinoksi jäävät menetelmät, joissa jäte kerätään pois.  

 

Kerääminen ja puhdistustyö voidaan jakaa vielä karkea- ja viimeistelypuhdistus-

vaiheeseen tai viimeksi mainitun sijaan hienopuhdistusvaiheeseen. Karkeapuh-

distusvaiheella tarkoitetaan irrallisena olevan öljyn ja pinnoista helposti irtoavan 

öljyn sekä pääasiassa öljyä sisältävän imeytysaineen tai luonnon materiaalin 

poistamista. Hienopuhdistus on tarpeen silloin, kun viimeistelypuhdistus ei riitä 

likaantumisen haittavaikutusten torjumiseen. Hienopuhdistusvaihe käsittää pin-

tojen sekä maa-aineksen puhdistamista näkyvästä öljystä. (SÖKÖ II 2011, 10.) 

Viimeistelypuhdistus kuten hienopuhdistuskin ovat viimeisiä puhdistustoimenpi-

teitä ennen ennallistamista.  

 

Rantatorjunnan alkutoimien yhteydessä puhdistusmenetelmät jaetaan vielä 

seuraaviin menetelmiin: 

1. käsin tehtävät puhdistusmenetelmät 

2. koneelliset ja mekaaniset menetelmät 

3. pesutekniset menetelmät 

4. ”ei puhdisteta” -menetelmä. (SÖKÖ II 2011, 10.) 
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Käsin tehtävillä puhdistusmenetelmillä tarkoitetaan nimensä mukaisesti käsin 

tehtävää torjuntatyötä. Kyseinen menetelmä edellyttää usein suurta henkilöre-

surssia menetelmän työläyden ja hitauden vuoksi. Toisaalta jossain tapauk-

sessa menetelmä voi olla ainoa, jota paikalla voidaan käyttää esimerkiksi kulku-

yhteyksien vuoksi. Käsin tehtävään torjuntatyöhön voidaan käyttää useita siihen 

soveltuvia työvälineitä, kuten erilaisia harjoja, lapioita, imeytysliinoja, sankoja ja 

saaveja jne.  

 

Koneellisilla ja mekaanisilla menetelmillä tarkoitetaan konevoimin tehtävää tor-

juntatyötä. Koneellisia keräysmenetelmiä ovat öljyn pumppaaminen, maankuo-

rinta sekä mekaaninen keräys (SÖKÖ II 2011, 13.). Pumppaamisella tarkoite-

taan esimerkiksi imuautoille tehtävää öljyn siirtopumppausta. Pumppauksen 

edellytyksenä on, että öljy on juoksevassa muodossa ja rajoittuu pienelle alu-

eelle. Pumppauksen hyötysuhde on parhaimmillaan, jos öljy on suhteellisen 

puhdasta eikä pumpattavan öljyn mukana tule vettä. Varsinkin vesistöstä pump-

pauksella kerätylle öljyiselle nesteelle on lähestulkoon aina järkevää tehdä ve-

sitys, jossa keräyssäiliön alaosasta lasketaan säiliöön kertynyt vesi pois. Vesitys 

alentaa öljyisen jätteen käsittelykustannuksia, kerätyn öljyn vesipitoisuuden ja 

jätteen määrän ollessa pienempi.  

 

Koneellisessa maankuorinnassa pilaantunut maa-aines kerätään kasoihin ja 

massa lastataan kuorma-autoihin edelleen kuljetettavaksi välivarastoihin. Kuo-

rittaessa koneellisesti voimakkaasti pilaantuneen maapinnan alapuolisia kerrok-

sia voi syntyä suuria määriä niukasti pilaantunutta maata, jossa on alle 5 % öljyä. 

Koneellisella keräyksellä saadaan kerättyä nopeasti suuria määriä jätettä, mutta 

keräämisessä on huomioitava maa-aineksen öljypitoisuus. (SÖKÖ II 2011, 13.) 

Koneellinen keräys on nopeaa ja tehokasta, ja koneellisesti voidaan käsitellä 

isojakin alueita suhteellisen nopeasti. Tosin koneellinen keräys ei aina ole mah-

dollista esimerkiksi vahinkopaikan sijainnin huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. 

Koneellisen keräyksen hyötysuhdetta laskee siitä yleensä muodostuva suuri jä-

temäärä, jonka öljypitoisuus voi olla hyvinkin vaihteleva. Koneellinen keräys ei 

sido henkilöstöresurssia läheskään siinä määrin kuin käsin tehtävät menetelmät. 
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Toisaalta yleensä koneellisen keräyksen yhteydessä tarvitaan myös käsin teh-

tävää viimeistelytyötä.  

 

Mekaanisessa keräyksessä öljyä irrotetaan kallioilta, kivipinnoilta, rakennetuilta 

pinnoilta sekä jäistä kaivinkoneeseen kiinnitetyllä harjalla. Menetelmä soveltuu 

voimakkaasti likaantuneille alueille, ja siinä syntyvän jätteen öljypitoisuus on 

suuri ja valikoituvuus on näin ollen hyvä. (SÖKÖ II 2011, 13.) Mekaaniseen ke-

räykseen kuuluu lisäksi erilaisilla mekaanisilla harjakeräimillä suoritettu keräys 

vedestä tai rannoilta. Tällaisia mekaanisia harjakeräimiä voivat olla käsikäyttöi-

set, mutta mekaanisesti toimivat harjat, itsekelluvat skimmerit sekä veneisiin 

kiinnitettävät harjakeräimet.  

 

Pesuteknisissä menetelmissä käytetään korkeapainehuuhtelua, matalapaine-

huuhtelua ja höyrypuhallusta. Menetelmä soveltuu parhaiten kivikko-, louhikko- 

ja kalliorannoille sekä rakennetuille rannoille. Öljyä voidaan kerätä esimerkiksi 

puskurialtaisiin, josta se sitten kerätään muilla menetelmillä, kuten pumppaa-

malla säiliöihin. (SÖKÖ II 2011, 14.)  

 

Puhdistusmenetelmäksi voidaan valita myös se, että likaantuneelle alueelle ei 

tehdä mitään. Tällöin alue on määritetty sellaiseksi, että se toipuu vahingosta 

parhaiten puhdistautuessaan itsestään. Termi ”ei tehdä mitään” on kuitenkin hy-

vin harhaanjohtava, koska käytännössä alueelle tehdään monia asioita, kuten 

öljyn määrää ja laatua arvioidaan, rannan ja ympäristön tyyppi tutkitaan, alue 

suljetaan sekä merkitään selkeästi. Suomessa on tapana pyrkiä keräämään va-

hinkojäte talteen aina jossain vaiheessa. Alueella voidaan tehdä karkeaa puh-

distamista, jotta öljyn leviäminen estettäisiin muille alueille. Itsestään puhdistu-

minen ei ole aina kuitenkaan tarpeeksi tehokasta, jolloin alue joudutaan 

puhdistamaan jälkikäteen. Lisäksi alueen tarkkailun tarve kestää vuosia. (SÖKÖ 

II 2011, 14–15.) 

 

 

5.4 Öljyinen jäte 
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Öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009) tarkoitetussa öljyvahingossa synty-

neeseen jätteeseen tulee soveltaa jätelakia 646/2011 sen jälkeen, kun välttä-

mättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn tai muun haitallisen ai-

neen keräämiseksi on tehty. Onnettomuustilanteessa syntyy pääsääntöisesti 

aina öljyistä jätettä, joka jätteen haltijan tulee toimittaa jäte- ja ympäristönsuoje-

lulakien edellyttämään asianmukaiseen kierrätykseen, jatkokäsittelyyn ja/tai lop-

pukäsittelyyn, jos jätteen muu hyödyntäminen ei ole mahdollista.  

 

Jätelain 646/2011 6 § mukaan jätteen tuottajalla tarkoitetaan sitä, jonka toimin-

nasta syntyy jätettä tai jonka esikäsittely-, sekoittamis- tai muun toiminnan tu-

loksena jätteen ominaisuudet tai koostumus muuttuvat; sekä jätteen haltijalla 

jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on. Lähtökoh-

taisesti öljyvahingossa öljyisen jätteen haltijana toimii se, jonka hallussa öljy on 

ollut ennen onnettomuutta. Öljyisen jätteen käsittelystä aiheutuvista kuluista 

vastaa jätteen haltija.  

 

Jätelain 646/2011 mukaisesti siirrettäessä jätettä keräily-, kuljetus- ja käsittely-

ketjussa eteenpäin, jätteenhaltija vaihtuu, jolloin jätteenhaltijan vastuu lakkaa ja 

vastuu siirtyy uudelle haltijalle, joka on vastaanottanut jätteen. Jätteen vastaan-

ottaja tulee olla hyväksytty jätehuoltorekisteriin tai hänellä tulee olla ympäristö-

lupa, joiden perusteella hänellä on oikeus vastaanottaa öljyistä jätettä.  Öljyva-

hingoissa kyseisistä määritelmistä voidaan kuitenkin poiketa. Öljyistä jätettä, 

kuten esimerkiksi pilaantunutta maaperää voi luovuttaa sellaiselle taholle, jolla 

on riittävä asiantuntemus sekä tekniset ja taloudelliset valmiudet jätehuoltoon 

(keräilyyn, kuljetukseen, jatko- ja loppukäsittelyn).  Öljyistä jätettä, kuten esimer-

kiksi pilaantunutta maaperää voi luovuttaa kuljetettavaksi kuljetusyrityksille. Täl-

löin jätteen kuljettajan on toimitettava jäte jätteen haltijan tai viranomaisen osoit-

tamaan paikkaan. ”Jos jätettä ei oteta vastaan, kuljettajan on palautettava jäte 

luovuttajalle, jonka on otettava jäte takaisin” (Jätelaki 646/2011 31 §). ”Vastuu 

(jätteestä) ei siirry kuljettajalle, joka kuljettaa jätettä toisen lukuun” (Jätelaki 

646/2011 30 §). 
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Koska öljyvahinkojen torjunta Suomen merialueilla on viranomaisten toiminta-

vastuulla, voidaan loogisesti päätellä, että viranomaisilla on vastuu myös alusöl-

jyvahingosta ja sen torjuntatoimista syntyneiden jätteiden käsittelystä. Jälkitor-

juntaviranomaisen asemasta johtuen seuraa myös kunnan vastuu 

alusöljyvahinkojätteen hallinnoinnista ja jätehuollon järjestämisestä. Alusöljyva-

hinkojätteen viimesijainen haltija on pääsääntöisesti kunta eikä esimerkiksi alu-

een haltija. Tulkinta on sama myös silloin kun, jätettä välivarastoidaan tilapäi-

sesti sen myöhempää käsittelyä varten. Tämä on perusteltua, koska välivarasto 

voidaan perustaa torjuntatöiden johtajan päätöksellä, ilman sijoituspaikan kiin-

teistön haltijan suostumusta öljyntorjuntalain (1673/2009) 23 §:n nojalla. Tällai-

sessa tapauksessa kiinteistön haltijan suostumukseen perustuva toissijainen jä-

tehuoltovastuu ei toteudu. Lain mukaan aluksesta peräisin oleva öljy muuttuu 

maihin päädyttyään jätteeksi ja näin ollen kunta vastaa sen pois viemisestä ja 

käsittelystä. (VTV 2014, 101.) Sama ajatusmalli ja lain tulkinta koskee myös 

maa-aluilla sattuvia vahinkoja, vastuu syntyneen öljyisen jätteen käsittelystä 

kuuluu toimivaltaiselle torjuntaviranomaiselle.  

 

Vaikka suurin osa maahan valuneesta öljystä saataisiin kerättyä takaisin, öljy ei 

ole enää käyttökelpoista ilman jatkokäsittelyä. Öljyisen jätteen määrä vaihtelee 

onnettomuustilanteesta riippuen. Syntyvän jätteen määrää on arvioitu ja laskettu 

sattuneiden vahinkotapausten perusteella. Keskisuuressa ja suuressa öljyva-

hingossa öljyistä jätettä syntyy keskimäärin 10 - 300-kertainen määrä vuotanee-

seen öljyyn nähden. Näin ollen öljyisen jätteen käsittelystä myös muodostuu 

yleensä iso osa öljyvahingon torjuntakustannuksista. Öljyisen jätteen käsittely-

kustannuksia lisää se, että öljyinen jäte joudutaan usein kuljettamaan asianmu-

kaisille käsittelypaikoille, joskus jopa satojen kilometrien päähän. Asianmukaisia 

käsittelypaikkoja, jonne öljyistä jätettä voidaan kuljettaa, ovat yleensä jätease-

mat, jätekeskukset sekä pilaantuneiden maiden, nesteiden ja vaarallisten kemi-

kaalien käsittelyyn erikoistuneet käsittelyasemat, joilla on toiminnan edellyttämä 

ympäristölupa. Öljyisen jätteen käsittelyyn kannattaa siis kiinnittää huomiota jo 

onnettomuustilanteen alkuvaiheessa. 
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Lähtökohtaisesti Suomen öljyisen jätteen- ja pilaantuneiden maiden vastaan-

otto- ja käsittelykapasiteetti on suunniteltu ja rakennettu toimimaan normaa-

lioloissa muodostuvan jätteen käsittelyä varten. Jätteenkäsittelykapasiteetissä 

ei ole pääsääntöisesti huomioitu mahdollisista isoista onnettomuustilanteista 

syntyvää suurta jätemäärää, joka jouduttaisiin käsittelemään normaalitoiminnan 

lisäksi. Jätteenkäsittelypaikoilla ei ole välttämättä yksistään riittävää kapasiteet-

tiä vastaanottaa onnettomuustilanteessa alueelta syntyvää jätettä, vaan se jou-

dutaan kuljettamaan useammille käsittelypaikoille tai välivarastoimaan.  

 

Syntyvä jäte on yleisesti pilaantunutta maa-ainesta, öljy-vesiseosta/lietettä, tai 

kiinteää öljyjätettä (esim. suojahansikkaat ja haalarit, imeytyspuomit ja -matot). 

Jäte voi myös olla orgaanista materiaalia, kuten öljyistä kaislikkoa ja oksia, tai 

kuolleita eläimiä kuten lintuja. Öljyllä pilaantuneita maita käsitellään useimmiten 

kompostoimalla, ja öljyisiä vesiä voidaan käsitellä esimerkiksi mekaanisesti erot-

tamalla, haihduttamalla, kemiallisesti saostamalla tai ultrasuodattamalla, ja lo-

pulta polttamalla. (Malk 2017, 317.) Lähtökohtaisesti öljyinen jäte kannattaa ja-

kaa nestemäisiin (öljyvesiseos), kiinteään (maa-ainekset) sekä mahdollisesti 

öljyiseen sekajätteeseen (kappaletavara). Lisäksi pilaantuneet maa-ainekset 

kannattaa lajitella pilaantuneisuuden mukaan. 

 

 

5.4.1 Välivarastointi 

 

Mikäli öljyvahingosta syntyvää jätettä ei saada kuljetettua suoraan jatkokäsittely 

tai loppusijoituspaikkaan, voi kyseeseen tulla välivarastointipaikan rakentami-

nen. Riittämätön öljyisen jätteen käsittelykapasiteetti voi myös edellyttää väliva-

rastojen rakentamista. Välivarastoinnin tarkoituksena on mahdollistaa keskeyty-

mättömät torjuntatoimet tilannepaikalla. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla 

riittävä määrä kuljetuskalustoa niin nestemäiselle kuin kiinteällekin öljyiselle jät-

teelle, jolla öljyinen jäte voidaan kuljettaa jatkokäsittelypaikoille, niiden kapasi-

teetti huomioiden. Arvioiden mukaan suureessa öljyvahinkotilanteessa tulee va-

rautua rakentamaan välivarastointipaikkoja noin puolelle öljyisen jätteen 

määrästä.  
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Torjuntatöiden johtaja päättää välivarastojen rakentamisesta, niiden sijaintipai-

koista sekä rakenteesta. Ensisijaisesti välivarastointipaikat tulee sijoittaa sellai-

sille alueille, jotka on suunniteltu jätteiden käsittelyyn ja varastointiin, eikä väli-

varastointi näin ollen altista uusille ympäristövahingoille. Vaihtoehtoisesti 

lyhempiaikaisia välivarastointipaikkoja voidaan sijoittaa myös muualle, kunhan 

paikka on soveltuva välivarastoinnille. Arvioitaessa välivarastointipaikan sovel-

tuvuutta, tulee kiinnittää huomiota vähintäänkin seuraaviin asioihin: Alue ei saa 

olla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, vesistö- tai virkistysalueella tai nii-

den läheisyydessä, herkällä luontoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä, 

suolla tai muulla pehmeällä alueella, taajamassa tai sen välittömään läheisyy-

dessä tai saaristossa. Alueelle tulee olla hyvät kulkuyhteydet ja alue tulee olla 

riittävän laaja tasainen kenttäalue. Soveltuvia alueita välivarastointiin voivat olla 

esimerkiksi tehdasalueet, satamat sekä vanhat jätehuoltoalueet. Sopivat väliva-

rastointipaikat onkin syytä kartoittaa etukäteen, mikäli todetaan, että niille on tar-

vetta öljyvahinkotapauksessa kuljetus- ja tai jätteenkäsittelykapasiteetin riittä-

mättömyyden vuoksi. 

 

Välivarastojen tulee olla toteutettavissa nopeallakin aikataululla. Niiden tulee 

kestää varastoitava öljyinen jäte sekä jätteenkäsittelyn edellyttämä toiminta vä-

livarastolla. Lisäksi tulee huomioida säätilan vaihtelut kuten vesi- ja lumisade 

sekä pakkanen. Välivaraston rakenne tulee olla sellainen, että öljy ei pääse le-

viämään välivaraston pohjarakenteisiin ja sitä kautta ympäristöön. Välivarastoon 

mahdollisesti kertyvä öljyinen vesi tulee koota ja ohjata öljynerotuskaivoon tai 

ottaa muuten talteen ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.  

 

Välivarastoaltaan pohjarakenne voi esimerkiksi olla seuraava: Tasattu pohja, 

EPDM-kumimatto, sekä hiekka tai savikerros. EPDM-kumimatolle luvataan hyvä 

kemikaalien, kylmän ja lämmön kestävyys sekä hyvä kulutuskestävyys. EPDM-

kumimaton hinta on paksuudesta riippuen noin 10€/m2 – 50€/m2. Välivarastoal-

taan pohja- ja maanrakennustöistä, viemäröinnistä, henkilöstö-, kone- ja mate-

riaalikuluista voi hyvinkin muodostua kuluja kymmenistä tuhansista jopa useisiin 

satoihin tuhansiin.  
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Lyhytaikaista varastointia voidaan suorittaa onnettomuusalueella tai se välittö-

mässä läheisyydessä. Lyhytaikaiseen varastointiin ovat sopivia erilaiset ke-

räysastiat ja säkit, jotka soveltuvat öljyiselle jätteelle, tiiviit ja tai muovilla suojatut 

lava-alustat sekä nestemäiselle jätteelle soveltuvat ibc-kontit.  

 

Erinomainen kumppani välivarastointialtaita rakennettaessa on rakennusalan 

yritysten, liittojen sekä eri viranomaisten edustajista muodostuva yhteistoiminta-

elin Rakennuspooli ja sen aluetoimikunnat. Rakennuspoolin yleisenä tehtävänä 

selvittää rakennustuotannon ja rakennustuoteteollisuuden varautumiseen vai-

kuttavia tekijöitä sekä suunnitella ja valmistella toimenpiteitä alansa toiminta-

edellytysten ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi normaaliolojen häiriötilan-

teissa sekä poikkeusoloissa. Rakennuspoolin toimialat kattavat kaikki 

välivarastojen teossa vaadittavat toiminnot ja aluetoiminkunnat ylläpitävät ver-

kostoja tuotannon aikaansaattamiseksi. Aluetoimikunnilla on tiedossaan alueen 

raaka-aine, rakennustuote- ja urakointiresurssit.  

 

 

5.4.2  Öljyisen jätteen kuljetus 

 

Öljyiset vahinkojätteet voidaan ensiksi kuljettaa paikallisiin jätekeskuksiin tai 

vaarallisten jätteiden terminaaleihin välivarastoihin, josta ne edelleen kuljetaan 

jatkokäsiteltäväksi tai sitten vahinkojätteet kuljetetaan suoraan käsittelylaitok-

seen. Kuljetus tapahtuu yleisesti imu-, säiliö- tai kuorma-autoilla. Öljyvahinkojät-

teen kuljettaminen edellyttää vaarallisen jätteen kuljettamiseen koulutetun kus-

kin, jolla on voimassa oleva kirjallinen ADR-ajolupa. Vaarallisia aineita kuten 

myös jätteitä kuljettavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusneuvonantaja, joka on 

erikseen nimetty. Vaarallinen aine tulee lähes poikkeuksetta pakatta UN-

tyyppihyväksyttyihin pakkauksiin ja pakkaukset on merkittävä jätteen vaaraomi-

naisuutta kuvaavin vaaralipukkein. Vaarallisten jätteiden kuljetusta koskevat tie-

dot kirjataan jätteiden siirtoasiakirjaan. (Ekokem Oy 2012.) 

 

Säiliökoot imu- ja säiliöautoissa vaihtelevat 8–20 m3:n välillä. Kiinteiden aineiden 

kuljettamiseen soveltuvien kasettilavojen koot vaihtelevat 15–25 m3:n välillä. 

Käytännössä kasettilavalla on mahdollista kuljettaa kerrallaan noin 15 tonnia 
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maa-ainesta. Kuljetusten kustannukset vaihtelevat tapauksesta, eräkoosta, etäi-

syydestä, viikonpäivästä ja kellonajasta ja kuljetuksen kiireellisyydestä riippuen. 

Lisäksi kuljetusteen kustannuksiin vaikuttaa, onko kyseessä nestemäinen säi-

liökuljetus vaiko kiinteän aineen kuljetus. Osalla yrityksistä on käytössä myös 

tuntiveloitus. Suurpiirteisesti arvioiden kuljetuskustannukset voivat olla täydellä 

rekalla kuljetettaessa noin 2 €/km + alv. 24 %. (Malk 2017, 342) 

 

 

5.4.3 Jätteen loppukäsittely  

 

Öljyvahinkotilanteessa pilaantuneet maa-ainekset on suositeltavaa lajitella 

haitta-ainepitoisuuksien mukaan. Lievästi pilaantuneet maa-ainekset voidaan 

hyödyntää jatkokäytössä esimerkiksi kaatopaikkojen rakenteissa, ja niiden vas-

taanottokapasiteetti on selkeästi suurin. Kaatopaikalle myös loppusijoitetaan tai 

hyödynnetään kompostoimalla käsitellyt maat sitten, kun pitoisuudet ovat laske-

neet riittävästi. Osassa paikoista, joissa maiden pitoisuudet ovat hyvin suuret ja 

öljy valuvaa, otetaan maa-ainekset ensin vastaan valutusaltaisiin ennen käsitte-

lykentälle siirtämistä. Hyvin voimakkaasti pilaantuneiden ja öljyä valuvien maa-

ainesten vastaanottoa voi rajoittaa vastaanottoaltaiden koko sekä osalla toimi-

joista on enimmäispitoisuusraja vastaanotettaville maille. Lajittelemalla maat pi-

laantuneisuuden mukaan, voidaan minimoida voimakkaimmin pilaantuneiden 

sekä pois kuljetettavien maiden määrää ja säästää huomattavasti kustannuk-

sissa. (Malk 2017, 318-328.) Erittäin voimakkaasti pilaantuneet maa-ainekset yli 

2500 mg/kg, kiinteät öljyiset jätteet sekä vesi-öljyseoksesta erotettu öljy kuljete-

taan pääsääntöisesti aina Ekokemin Riihimäen vaarallisen jätteen käsittelylai-

tokselle. Vahingon sijainti, likaantuneiden alueiden painopiste sekä vahinkojät-

teen tyyppi ratkaisevat lopulta tarkoituksenmukaisimman kuljetusketjun (Malk 

2017, 309). Kustannustarkasteluissa on havaittu, että öljyvahinkojätteen käsit-

tely paikan päällä vahinkopaikalla tai sen läheisyydessä on yleensä kannatta-

vampaa kuin muualle kuljettaminen, jos vain käsittelykapasiteettia on riittävästi. 

(Malk 2017, 345). 

 



63 

 

Ympäristöhallinnon ohjeissa (2/2007) annettu suositus tavanomaisen jätteen 

kaatopaikan öljyhiilivedyille enimmäispitoisuudeksi on 2500 mg/kg. Öljypitoi-

suus vaikuttaa käsittelyyn, ja sitä kautta jätteiden vastaanottohintoihin. Pilaantu-

neiden maiden, joissa öljyhiilivetypitoisuus on alle 2500 mg/kg, vastaanottohin-

nat vaihtelevat välillä 10–35 €/tonni + alv. 24 %. Voimakkaammin pilaantuneissa 

maissa eri jäteasemilla on erilaisia hinnoitteluja eri pitoisuuksille, ja hinnoissa on 

myös paljon vaihtelua 35–245 €/tonni + alv. 24 %. Öljy-vesiseosten vastaanot-

tohinnat yrityksiltä saatujen tietojen tai julkisten hinnastojen mukaan vaihtelevat 

kartoitetuilla luvanvaraisilla toimijoilla välillä 110–228 €/tonni + alv. 24 %. Öl-

jylietteiden vastaanottohinnat ovat 60–270 €/tonni + alv. 24 %. Jätteiden laatu ja 

määrät vaikuttavat oleellisesti hintoihin, ja usein suuremmissa erissä hinnat so-

vitaan tapauskohtaisesti. (Malk 2017, 323-327.) Öljyisten jätteiden käsittelyhin-

nat onkin hyvä kilpailuttaa vahinkotilanteessa kustannustehokkuuden takaa-

miseksi. Kilpailutuksessa kannattaa huomioida käsittelykustannusten lisäksi 

jätteiden kuljetuskustannukset.  

 

 

5.5  Logistiikka  

 

Logistiikan järjestämiseen kuuluvat ainakin seuraavat asiat: Torjuntavälineiden 

kuljetus, vahinkojätteen kuljetukset maitse ja meritse (vesitse), henkilöstökulje-

tukset (torjuntahenkilöstö, tarkkailijat ja media), huoltokuljetukset (varaosa- ja 

polttoainehuolto, tarvikkeet, muona), henkilöstönhuolto (majoitus, muonitus, en-

siapu, saniteetti), kuljetusten seuraamiseen ja dokumentointiin liittyvät menetel-

mät, lastaus- ja purkaustoiminnot, eri varastointimuodot ja varastoinnin val-

vonta.(SÖKÖ II-hanke 2011, 6)  

 

Logistiikka on järkevää jakaa osiin esimerkiksi seuraavasti; kalustopiste, jonne 

tuodaan tarvittavat torjuntavälineet ja kalusto, huoltopiste, jossa keräystä suorit-

tavat henkilöt varustetaan ja huolletaan, vahinkojätepiste, jonka kautta toimii tor-

junta-alueen vahinkojätehuolto, ja jonne kaikki kerätty öljyinen jäte toimitetaan. 

Niin sanotut logistisetpisteet varustetaan ja kootaan vahingon laajuuden ja tar-

peen mukaan riittäviksi. Yhteisenä ominaisuutena logistisilläpisteillä tulisi olla 

hyvät kulkuyhteydet niin vahinkopaikalle kuin yleisille kulkuväylillekin.  
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5.6 Tiedottaminen 

 

Vahingosta tiedottaminen kuuluu torjuntatöiden johtajan vastuulle. Hänen apu-

naan voi toimia erikseen nimetty tiedotuspäällikkö tai tiedottaja. Vahingosta on 

erityisen tärkeää tiedottaa, mikäli se uhkaa ihmisten tai eläinten terveyttä. Ison 

ja laajan vahingon voi olettaa myös edellyttävän laajaa tiedottamistarvetta. Ylei-

sesti ihmiset ovat kiinnostuneita omistamistaan maa-aluista ja kiinteistöistään. 

Jälkitorjuntatöiden yhteydessä tulee varautua vastaamaan ihmisten kysymyk-

siin, onko onnettomuudella vaikutusta terveyteen ja ympäristöön kuinka pitkään 

torjunta kestää ja minne vahinko leviää. Tiedottamisella voidaan tukea myös tor-

juntatöiden edellyttämää tiedustelua, pyytämällä ihmisiltä havaintoja öljyynty-

neistä alueista. Tiedottamisessa tulee varautua tiedotustilaisuuden järjestämi-

seen, haastattelupyyntöihin vastaamiseen, infopuhelimen ja tai kanavan 

avaamiseen, tiedotteiden levittämiseen, median lähteisiin, sähköisiin jakeluka-

naviin sekä ovelta ovelle kiertämiseen. 

 

 

5.7  Korvausvelvollisuus 

 

Öljyvahingon korvausvelvollisuudesta säädetään useissa eri laissa. Kaikkien la-

kien mukaisesti ensisijaisesti vahingosta vastuullinen on vahingon aiheuttaja. 

 
Öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjumisesta vastaavalla torjun-
taviranomaisella on oikeus saada vahingon torjunnasta aiheutuneista 
kustannuksista korvaus vahingosta vastuulliselta tai hänen vakuutuk-
senantajaltaan sen mukaisesti kuin ympäristövahinkojen korvaamisesta 
annetussa laissa (737/1994), merilaissa (674/1994), liikennevakuutus-
laissa (279/1959), raideliikennevastuulaissa (113/1999) tai muussa 
laissa säädetään. (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009 35 §.)  
 

Pelastuslaitos vastaa torjuntatoimista aiheutuneista kustannuksista siihen 

saakka, kunnes korvaus on saatu perittyä vahingosta vastuulliselta (korvausvel-

volliselta), tai hänen vakuutuksenantajaltaan tai Öljynsuojarahastolta siten, kuin 

siitä erikseen säädetään. Kunta vastaa jälkitorjunnasta aiheutuvista kuluista 

vastaavasti. 
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Ensisijaisesti korvausvelvollinen on aina vahingosta vastuullinen. Korvausvel-

vollisen osoittamiseksi on oltava todennäköinen syy-yhteys öljyn pilaaman ym-

päristön sekä vahingon aiheuttaman toiminnan välillä. Todennäköisyyttä on ar-

vioitava toiminnan ja vahingon laadun sekä syiden perusteella. Vahingon syy ja 

korvausvelvollinen on kyettävä todentamaan korkealla todennäköisyydellä. Mi-

käli vahingonaiheuttaja on epäselvä, on asiasta tehtävä tutkintapyyntö Poliisille, 

jonka tehtävä on selvittää vahingonaiheuttaja. 

 
Korvausvelvollisuus on, silloinkin kun vahinkoa ei ole aiheutettu tahalli-
sesti tai huolimattomuudesta, sillä: jonka harjoittamasta toiminnasta ym-
päristövahinko johtuu; joka on rinnastettavissa toiminnanharjoittajaan; 
sekä jolle ympäristövahingon aiheuttanut toiminta on luovutettu, jos luo-
vutuksensaaja toiminnan saadessaan tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää 
vahingosta tai häiriöstä taikka sellaisen uhasta. (Laki ympäristövahinko-
jen korvaamisesta 737/1994, 7§.) 

 
Ympäristövahinko korvataan lain ympäristövahinkojen korvaamisesta 
annettujen säännösten nojalla vain, jollei häiriön sietämistä ole pidettävä 
kohtuullisena, ottaen muun ohella huomioon paikalliset olosuhteet ja 
häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä häiriön 
yleisyys vastaavissa olosuhteissa muutoin. Sietämisvelvollisuus ei kui-
tenkaan koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa eikä myös-
kään henkilövahinkoa ja vähäistä suurempaa esinevahinkoa. (Laki ym-
päristövahinkojen korvaamisesta 737/1994, 4§.) 

 
 

5.7.1 Vakuutuksenantaja 

 

Torjuntatyön johtajan on pyrittävä selvittämään mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa vahingosta vastuullisella voimassa olevaa vakuutusta, joka korvaisi öl-

jyvahingon torjuntatöistä aiheutuneet kustannukset. Öljyvahingosta aiheutuneita 

torjunta- ja jälkitorjuntakustannuksia voidaan korvata erilaisten vakuutusten 

kautta, kuten koti- ja kiinteistövakuutuksista, toiminta- ja ympäristövastuuvakuu-

tuksista sekä liikennevakuutuksista. Vakuutuksen kattavuus öljyvahingon va-

ralta tulee selvittää tapauskohtaisesti. Mikäli öljynvahingosta aiheutuva korvaus-

velvollisuus siirtyy vahingosta vastuullisen vakuutuksenantajalle, on 

vakuutuksenantajan hyvä olla tietoinen vahingosta mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa. Vakuutuksenantajalla voi olla omia puitesopimuksia ympäris-

töteknisestä konsultoinnista, öljyvahingon torjuntatöiden suorittamisesta, öljyi-

sen jätteen kuljettamisesta ja jatkokäsittelystä öljyntorjuntaan erikoistuneiden 
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toiminnanharjoittajien kanssa. Näin ollen torjuntatöiden johtajan on hyvä neuvo-

tella yhdessä torjunta- ja ympäristöviranomaisten sekä vakuutuksenantajan 

kanssa torjuntatöiden suorittamisesta, jotka ovat kohtuullisia uhattuna oleviin ar-

voihin nähden. Torjuntaviranomainen ja korvausvelvollinen -asetelmasta joh-

tuen torjuntaviranomaisen tulee olla kykenevä perustelemaan torjuntatoiminen 

tarkoituksenmukaisuus. Tehdyt torjuntatoimet sekä niistä aiheutuneet kustan-

nukset on kyettävä esittämään kiistatta.  

 

 

5.7.2  Öljynsuojarahasto 

 

Suurien ja isännättömien öljyvahinkojen varalta Suomessa on ympäristöminis-
teriön alalainen valtion talousarvion ulkopuolinen Öljynsuojarahasto. Öljynsuo-
jarahasto voi korvata öljyvahinkojen torjunnasta aiheutuvia kustannuksia silloin, 
kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei ole kykenevä korvaamaan 
vahinkoja. Öljynsuojarahastosta ja maksettavista korvauksista säädetään öljyn-
suojarahastolaissa.  
 

Öljyvahinkojen torjuntatoimiin osallistuvien viranomaisten taloudelliset 
mahdollisuudet vastata torjunnasta aiheutuvista kustannuksista ovat ra-
jalliset ja vaihtelevat eri viranomaisten kesken. Jälkitorjunnasta vastaa-
valle yksittäiselle kunnalle torjuntakustannuksista voi muodostua koh-
tuuton rasitus, jos esimerkiksi öljyvahinko on suuri tai vastuuvelvollisen 
selvittämiseksi tarpeelliset tutkimukset ja oikeudenkäynnit vievät pitkän 
aikaa. Tämän vuoksi jälkitorjunnasta vastaavalla kunnalla on öljysuoja-
rahastosta annetun lain 11 §:n perusteella mahdollisuus saada rahas-
tosta ennakkokorvausta vahingontorjuntakuluista. Ennakkokorvausme-
nettelyn tarkoitus on turvata torjuntatoimiin osallistuneiden 
viranomaisten taloudelliset toimintaedellytykset vahingosta huolimatta, 
mutta se ei kuitenkaan poista ensisijaisesti korvausvelvollisen vastuuta 
kustannuksista. (HE 18/2018, 111a §.) 
 
Öljysuojarahastosta maksetaan korvaus öljyvahingosta kärsimään jou-
tuneelle sekä korvataan öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille ja muille 
torjuntaan ja ympäristön ennallistamiseen osallistuneille torjunnasta ja 
öljyn pilaaman ympäristön ennallistamisesta aiheutuneet kustannukset, 
jos korvauksen hakija esittää selvityksen siitä, että: korvausta ei ole täy-
simääräisesti saatu perityksi siltä, joka on muun lain mukaan velvollinen 
maksamaan korvauksen vahingosta (korvausvelvollinen), ja korvausta 
ei saada korvausvelvollisen vastuuvakuutuksesta; tai korvausvelvollista 
ei ole saatu selvitetyksi. (Laki Öljynsuojarahastosta 1406/2004, 10 §.)  
 
Öljyvahingon torjuntakustannusten korvaamista koskevassa hakemuk-
sessa on esitettävä: kuvaus öljyvahingosta; tehdyt torjuntatoimenpiteet; 
torjuntatyöstä aiheutuneet kustannukset; vahingosta vastuussa oleva, 
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jos tämä on tiedossa; selvitys siitä, miten torjuntakustannuksia on yri-
tetty periä vahingosta vastuussa olevalta; muut öljysuojarahaston halli-
tuksen edellyttämät tiedot ja selvitykset. (Valtioneuvoston asetus 
1409/2004, 2 §.) 
 
Korvauksen saantiin oikeuttavia öljyvahingon torjunta- ja ennallistamis-
kustannuksia ovat: kustannukset niistä tarpeellisista toimenpiteistä, joi-
hin joku on ryhtynyt itseään koskevan öljyvahingon uhan torjumiseksi; 
öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaisesti suoritetuista öljyntor-
juntatoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja vahingot; öljyn pilaa-
man ympäristön ennalleen palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset; sekä kustannukset niistä selvityksistä, jotka ovat olleet 
välttämättömiä torjuntatoimenpiteen tai ennallistamisen suorittamiseksi. 
Edellä tarkoitettuina torjuntakustannuksina pidetään torjuntatoimiin tila-
päisesti otettujen henkilöiden ja vakinaisen torjuntahenkilöstön palkkoja, 
torjuntatyössä tarpeellisten tarvikkeiden hankinta-, käyttö- ja kuljetus-
kustannuksia ja muita vastaavia torjunnasta aiheutuneita ylimääräisiä 
kustannuksia sekä torjuntatyössä kulutettujen tai turmeltuneiden tarvik-
keiden, laitteiden, varusteiden ja muiden vastaavien käyttöesineiden ar-
voa tai arvon vähennystä. (Laki Öljynsuojarahastosta 1406/2004, 13 §.) 
 
Öljysuojarahastosta voidaan korvata kokonaan tai osittain kustannuk-
set, jotka aiheutuvat tai ovat aiheutuneet öljyn pilaaman maaperän tai 
pohjaveden puhdistamisesta, puhdistamistarpeen selvittämisestä ja 
puhdistustöiden suunnittelusta. Korvauksen myöntämisen edellytyk-
senä on, että pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta 
taikka tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista eikä 
pilaantuneen alueen haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan 
aluetta. (Laki Öljynsuojarahastosta 1406/2004, 15 §.)  
 

Lähtökohtaisesti kyse on harkinnanvaraisesta korvauksesta Ympäristönsuojelu-

lain 527/2014 14 luvun tarkoittaman öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden 

puhdistamista varten, eikä koske näin ollen pelastuslaitosta.  

 

Haettaessa Öljynsuojarahastolta harkinnanvaraista korvausta öljyn pilaaman 

maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi hakemuksessa on esitettävä:  

 
1) tiedot puhdistettavasta maa-alueesta sekä asianomaisen kiinteistön 
omistajasta ja haltijasta; 
2) kiinteistön omistajan suostumus puhdistamiseen, jos omistaja ei ole 
itse hakijana; 
3) selvitys puhdistamistarpeesta, puhdistamisen kiireellisyydestä ja sen 
merkityksestä ympäristönsuojelun kannalta; 
4) suunnitelma puhdistustyön suorittamisesta, puhdistamisessa synty-
vän öljyisen jätteen käsittelystä sekä puhdistamisen ympäristövaikutus-
ten seurannasta; 
5) arvio kustannuksista sekä haettavan korvauksen määrä; 
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6) selvitys siitä, että korvauksen myöntämiseen on öljysuojarahastosta 
annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset; 
7) selvitys siitä, että puhdistamiseen on saatu ympäristönsuojelulain 
(86/2000) mukainen ympäristölupa tai puhdistamisesta muuten pääte-
tään ympäristönsuojelulain mukaisesti; 
8) öljysuojarahastosta annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu kiin-
teistön omistajan kirjallinen vakuutus; 
9) muut öljysuojarahaston hallituksen edellyttämät tiedot ja selvitykset. 
(Valtioneuvoston asetus 1409/2004 3§.)  

 
Lisäksi edellytetään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoa, 

jossa otetaan kantaa, onko korvauksen myöntämiselle öljynsuojarahastolain 

mukaiset edellytykset, sekä arvioidaan, kuinka tarpeellista ja kiireellistä pilaan-

tuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen on ympäristönsuojelun näkö-

kulmasta. 

 

 

5.7.3  Katselmuslautakunta 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee asettaa sattuneen öl-
jyvahingon korvauskysymysten ja muuta valmistavaa selvittelyä varten 
katselmuslautakunta, jos vahinkojen tai torjuntakustannusten voidaan 
arvioida nousevan yli 20 000 euron ja vahingon selvittäminen sitä edel-
lyttää. Katselmuslautakunta on asetettava myös, jos öljysuojarahaston 
hallitus sitä pyytää. (Laki Öljynsuojarahastosta 1406/2004, 26 §.) 

 
Katselmuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jona toimii elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen tähän tehtävään määräämä henkilö, ja 
vähintään kaksi jäsentä. Jäsenistä toisella on oltava öljyvahingon luon-
teesta riippuen luonnontieteen tai -talouden asiantuntemus ja toisella 
perehtyneisyys vahinkojen arviointiin. (Valtioneuvoston asetus 
1409/2004 11 §.) 

 
Katselmuslautakunnan on suoritettava öljyvahingon johdosta katsel-
mus, jossa selvitetään vahinko ja sen aiheuttaja sekä arvioidaan vahin-
gon johdosta suoritettavat korvaukset. Lautakunnan lausunto on toimi-
tettava öljysuojarahaston hallitukselle. (Valtioneuvoston asetus 
1409/2004 10 §.)  
 

Hyvän hallinnon mukaisesti vahingosta vastuulliselle sekä muille asianosaisille 

tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi katselmuksen yhteydessä. 
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6 Maakunnallinen pelastuslaitos jälkitorjunnan palveluntuot-

tajana 

 

 

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muutta-

misesta 2.11.2017 annettujen lausuntojen perusteella maakunnat ja tai maakun-

nalliset pelastuslaitokset voisivat vastata öljyvahinkojen jälkitorjunnasta alueel-

laan. Tulevaisuudessa maakuntien tehtävänä on järjestää alueen 

pelastustoimen tehtävät ja uskonkin, että annetuissa lausunnoissa maakun-

nassa jälkitorjunnasta tulisi vastaamaan maakunnan pelastuslaitos, vaikka sitä 

ei suoraan mainittukaan. Pelastuslaitos ottaisi hoidettavakseen sopimukseen 

perustuen edellisessä luvussa esitetyt jälkitorjuntavastuut maakunnan kunnilta. 

 

 

6.1 Sopiminen 

 

Nykyisen lainsäädännön mukaan kunnat voivat sopimukseen perustuen siirtää 

jälkitorjuntavastuun pelastuslaitoksen huolehdittavaksi. Jälkitorjuntavastuun siir-

tämisestä tulee laatia juridisesti pätevä sopimus asianosaisten kuntien ja alueen 

pelastuslaitoksen kanssa. Oikeustoimilain hengen mukaan sopimus syntyy, kun 

on esitetty tarjous ja tarjoukseen on annettu hyväksyvä vastaus. Jälkitorjunta-

vastuusta sovittaessa pelastuslaitos esittää tarjouksen jälkitorjunnan hoitami-

sesta (sopimusehtojen) mukaisesti, jonka jälkeen kunnat päättävät vastaukses-

taan. Hyväksymällä tarjouksen syntyy sopimus, jossa kunnat ja pelastuslaitos 

esittävät yhteisen tahdonilmaisun jälkitorjuntavastuuta koskien. Esimerkki sopi-

muksesta on tämän kehittämistehtävän liitteessä 1.  

 

Juridisesti pätevän sopimuksen tulee sisältää vähintäänkin seuraavat asiat: 

1.    Sopijapuolet sekä yhteystiedot 

2.    Sopimuksen tarkoitus 

3.    Sopimuksen soveltamisala 

4.    Varsinaiset sopimusehdot eli osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien mää-

rittely 

5.    Sopimuksen voimassaoloa ja sopimuksen päättymistä koskevat ehdot 
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6.    Riidanratkaisua koskevat ehdot 

7.    Päiväys ja allekirjoitukset.  

(Asianajajaliitto 2019) 

 

 

6.2 Sopimusehdot  

 

Pelastuslaitos vastaa öljyvahinkojen torjunnasta alueellaan kokonaisuudes-

saan. Sopimusehtojen ulkopuolelle tulee rajata ympäristösuojelulain 527/2014 

14 luvun mukaiset pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvolli-

suudet. Pilaantuneen maaperän ja tai pohjaveden puhdistamisvastuu kuuluu en-

sisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalle sekä toissijaisesti pilaantuneen alueen 

haltijalle. ”Jollei pilaantuneen alueen haltijaa voida velvoittaa puhdistamaan pi-

laantunutta maaperää, kunnan on selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja 

puhdistettava maaperä” (Ympäristösuojelulaki 527/2014 133 §). Pilaantuneesta 

maaperästä vastuussa olevan tulee tehdä ilmoitus valtion valvontaviranomai-

selle, joka tekee ilmoituksesta päätöksen ja määrää toimenpiteistä. Näin ollen 

pelastuslaitoksella ei ole asiassa toimivaltaa.  

 

 

6.3 Pelastuslaitos palveluntuottajana 

 

Yleisesti kaikilla pelastuslaitoksilla on pelastustoimelle kuuluvien tehtävien hoi-

tamiseksi ympärivuorokautinen viranomaispäivystys sekä erilaisia työaika- ja 

päivystysjärjestelyjä. Pelastuslaitoksilla on valmius vastata onnettomuustilantei-

siin vuoden jokaisena päivänä ja aikana, eikä torjuntatöiden aloittamiseen näin 

ollen aiheudu merkittäviä viiveitä. Kun pelastuslaitos vastaa sopimukseen pe-

rustuen torjuntatyön kokonaisuudesta, jatkuvat torjuntatyöt keskeytyksettä alku-

vaiheen välttämättömistä torjuntatöistä jälkitorjuntaan ja torjuntatöiden päättä-

miseen saakka. Öljyntorjunnan kokonaisuudesta huolehtiminen ja vastaaminen 

edellyttävät pelastuslaitokselta vähintäänkin yhden viranhaltijan työpanosta, 

joka toimii öljyntorjunnassa asianomaisena viranomaisena. Pelastuslaitoksen 

öljyvahinkojen torjunnasta vastaavaan viranomaisen tehtäviin kuuluu huolehtia 
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öljyvahinkojen torjuntaan varautumisesta, öljyntorjuntatehtävien asianmukai-

sesta hoidosta, tehtävien asianmukaisesta dokumentoinnista, tehtävien lasku-

tuksesta ja korvausten hakemisesta Öljynsuojarahastolta. Pelastuslaitoksella öl-

jyntorjuntaan suuntautuva työpanos jakaantuu toiminnasta vastaavan henkilön 

työpanoksen lisäksi operatiivisten torjuntatoimien johtamiseen, operatiivisiin tor-

juntatoimiin, toimistopalveluihin, palkkojen ja laskujen maksuun, laskutukseen, 

korvausten hakemiseen, raportointiin sekä dokumentointiin. 

 

 

6.4 Puitejärjestelyt 

 

Hankintalain 1397/2016 42 § mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai 

useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopi-

musta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankinta-

sopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot. Hankintayk-

sikön on valittava puitejärjestelyyn yksi tai useampi toimittaja.  

 

Puitejärjestelyillä voidaan hankkia palveluita tai tuotteita, jotka ovat valmiiksi kil-

pailutettu, eikä erillistä julkista kilpailutusta enää hankintavaiheessa tarvitse 

tehdä. Puitejärjestelyissä sovitaan niin sanotusti yhteisistä vakioehdoista; toimi-

tettavasta palvelusta tai tuotteesta, toimintamallista, toimitusajasta- ja ehdoista, 

osapuolten vastuista ja velvollisuuksista, sopimuskaudesta sekä hinnoittelusta. 

Puitejärjestelyillä voidaan kilpailuttaa muun muassa ympäristötekniset konsul-

tointi-, näytteenotto- ja analysointipalvelut, maansiirtopalvelut, öljyisten jätteiden 

kuljetus- ja käsittelypalvelut. Puitejärjestelyjen hankintamenettelyssä voidaan 

toimittajilta edellyttää esimerkiksi sertifioitua palvelujen laatua sekä asettaa vaa-

timuksia palvelun saatavuudelle. Puitejärjestelyiden avulla voidaan säästää kus-

tannuksissa sekä varmistaa palvelujen laatu ja saatavuus kiireellisessä onnet-

tomuustilanteessa ilman erillistä kilpailutusta. Puitejärjestelyt ovatkin hyvä tapa 

ennalta varmistaa jälkitorjunnassa tarvittavien palveluiden ja kaluston saata-

vuus. 
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6.5 Torjuntahenkilöstö 

 

Pelastuslaitoksilla on käytössään erilaisia työaika- ja päivystysmalleja, joilla tur-

vataan riittävä henkilöstöresurssi onnettomuustilanteen alkuvaiheen tehtävien 

hoitamiseksi. Yleisesti henkilöstöresurssi on suunniteltu siten, että sillä kyetään 

hoitamaan normaalit päivittäiset pelastuslain edellyttämät pelastustoimen tehtä-

vät. Pelastuslaitosten henkilöstöllä kyetään yleensä hoitamaan pienet ja keski-

suuret onnettomuudet.  

 

Torjuntahenkilöstön turvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa, kuten ylei-

sestikin työturvallisuudesta. 

 
Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän jär-
jestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, 
muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaarate-
kijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työnteki-
jöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Jos työn vaarojen arviointi osoittaa, 
että työstä saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen vaa-
raa, tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten 
edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen työnte-
kijän välittömässä valvonnassa muu työntekijä. Muiden henkilöiden 
pääsy vaara-alueelle on tarpeellisin toimenpitein estettävä. (Työturvalli-
suuslaki 738/2002, 10–11§.)  
 

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia, että torjuntatyötä tekevälle henkilöstölle on 

varattu käyttöön riittävät suojavarusteet ja valvottava työantajana, että suojava-

rusteita käytetään asianmukaisesti. Torjuntatyötä tekevällä henkilöstöllä tulee 

olla riittävä peruskoulutus tehtävään. 

 

Vapaaehtoisia voidaan käyttää öljyvahinkojen torjunnan kaikissa vaiheissa, al-

kutorjunnasta jälkitorjuntaan. Öljyntorjunnassa vapaaehtoiset toimivat aina tor-

juntatyön johtajan eli torjuntaviranomaisen alaisuudessa. Torjuntaviranomainen 

voi pyytää vapaaehtoisia avuksi esimerkiksi Vapepan kautta, johon kuuluu 52 

eri järjestöä. Vapepan kautta voidaan hälyttää esimerkiksi WWF Suomen va-

paaehtoiset öljyntorjuntajoukot, Suomen meri- ja lentopelastusseurat sekä 

maanpuolustuskoulutusyhdistyksen maakuntajoukot.  
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Työturvallisuuslaki asettaa työturvallisuuteen liittyviä rajoitteita vapaaehtoisten 

käytölle. Lähtökohtaisesti vapaaehtoisilla ei tule teettää työtä, josta voi aiheutua 

erityistä varaa. Torjuntatyön johtajan tehtävänä on päättää, millaisia tehtäviä 

hän antaa vapaaehtoisten hoidettavaksi. Sopiva tehtäviä vapaaehtoisille voivat 

olla esimerkiksi tiedustelutehtävät, likaantuneiden alueiden puhdistustehtävät, 

öljyyntyneiden eläimien hoito sekä tukitoimet, kuten joukkojen perustaminen, 

muonitus ja majoitus, logistiikkajärjestelyt, ensiapu, liikenteenohjaus, kulunval-

vonta ja vartiointitehtävät.  

 

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishankkeessa määritel-

lyn toimintamallin yleisperiaatteena on, että koko vapaaehtoistoimintaa johtaa 

johonkin toimijajärjestöön työsuhteessa oleva henkilö eli joku järjestön työnteki-

jöistä. Vapaaehtoistoiminnan johtaja vastaa siitä, että vapaaehtoisista koostuva 

joukko hoitaa ne tehtävät, jotka torjuntaviranomainen on sille antanut hoidetta-

vaksi. Toiminnan alkuvaiheessa vapaaehtoistoiminnan johtajan tehtävää hoitaa 

Vapepa-koordinaatiosta vastuussa olevan Suomen Punaisen Ristin (SPR) val-

miuspäällikkö tai muun toimintaan osallistuvan järjestön työntekijä alueellisen 

suunnitelman tai tilanteen vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa vapaaehtois-

joukkue tai -ryhmä voidaan alistaa myös suoraan viranomaisten johtoon ilman 

vapaaehtoisten yleisjohtoa, jos se on tarkoituksenmukaista. (SPEK 2015, 7.) 

 

Vapaaehtoisten toimijoiden johtaminen öljyvahingon torjunnassa perustuu ylei-

seen pelastustoimen johtamismalliin. Johtaminen tapahtuu johtoryhmän ja esi-

kunnan tukeman vapaaehtoisjohtajan toimesta. Esikunta ja johtoryhmä mahdol-

listavat johtamiseen liittyvät johtamistoiminnot (esikuntatoiminnot), jotka muun 

muassa ylläpitävät johtamisen perustana olevaa tilannekuvan ylläpitämistä ja 

tarvittaessa hoitavat johtamiseen liittyvää viestikeskustoimintaa ja viestintää. 

(SPEK 2014, 13.) 

 

Suuren öljyvahingon sattuessa ja uutisten levittäessä tietoa öljyn tahrimista lin-

nuista kansalaiset voivat haluta auttaa viranomaisia käytännön torjuntatöissä. 

Koordinoimaton vapaaehtoisten osallistuminen voi olla jopa haitallista torjunta-

töiden etenemisen kannalta ja erityisen vaarallista osallistujille itselleen. Joissa-
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kin kansainvälisissä onnettomuuksissa suuret määrät vapaaehtoisia ovat ai-

heuttaneetkin enemmän haittaa kuin hyötyä torjuntatöille ja lisäksi vapaaehtoi-

set ovat saaneet terveyshaittoja esimerkiksi öljyhöyryjen hengittämisen takia tai 

liukasteltaessa öljyn tahrimilla rannoilla. Jälkitorjunnan yksi haaste on vapaaeh-

toisten avustajien hallinta ja koordinointi. (VTV 2014, 96.)  

 

Pelastuslaitoksen tuleekin varautua vastaanottamaan ja varustamaan vapaaeh-

toisista koostuvat öljyntorjuntajoukot. Torjuntatöihin ilmoittautuvalta vapaaehtoi-

selta tulee kirjata ylös henkilötiedot, terveystiedot, erikoistaidot sekä muut tar-

peelliset tiedot. Ilmoittautumisen yhteydessä vapaaehtoiset tulee varustaa siten, 

että he ovat tunnistettavissa viranomaisten johtamaan torjuntaorganisaatioon. 

Vapaaehtoisille jaettavia varusteita ovat vähintäänkin suojahaalarit (ja/tai kerta-

käyttöhaalarit ja sadevaatteet), kumisaappaat, öljynkestävät hanskat, suojalasit 

ja mahdollisesti hengityksensuojain. Ilmoittautumisen yhteydessä vapaaehtoiset 

on luontevaa jakaa torjuntaryhmiin ja -joukkueisiin sekä antaa heille tehtävät. 

Päivittäin vapaaehtoisilta tulee kirjata ylös työn alkamis- ja päättymisajat sekä 

suoritettava tehtävä ja paikka. Järjestöihin kuuluvilla vapaaehtoisilla on yleensä 

peruskoulutus torjuntatöihin sekä mukanaan tuomia suojavarusteita ja torjunta-

työhön soveltuvaa kalustoa. Vapaaehtoisille tulee kuitenkin varautua antamaan 

pikakoulutus tehtävään sekä kertoa heille työhön liittyvistä riski- ja vaarateki-

jöistä. Lisäksi torjuntaorganisaation tulee varautua vastaanottamaan myös 

spontaaneja vapaaehtoisia, joilla ei ole minkäänlaista koulutusta tai varustusta 

öljyntorjuntaan, mutta ovat halukkaita auttamaan torjuntatöissä. 

 

 

6.6 Torjuntakalusto 

 

Yleisesti ottaen pelastuslaitoksilla on käytössään riittävä öljyntorjuntakalusto al-

kuvaiheen akuutteihin ja välttämättömiin torjuntatoimiin. Kyseistä kalustoa voi-

daan hyödyntää myös jälkitorjunnan järjestelyissä. Isoista öljyvahingoista aiheu-

tuvat jälkitorjunnan järjestelyt edellyttävät usein myös isompaa erikoiskalustoa, 

kuten maansiirtokoneiden käyttöä. Toisaalta jo välttämättömät torjuntatoimetkin 

voivat edellyttää erikoiskaluston käyttämistä. Tällaista konekalustoa ei pelastus-

laitoksilla pääsääntöisesti ole. Eikä raskaan erikoiskonekaluston hankkiminen 



75 

 

olisi pelastuslaitoksille järkevääkään, koska mitään muuta käyttöä sille ei juuri-

kaan olisi. Tällaisissa tapauksissa pelastuslaitoksilla on mahdollista tukeutua 

kunnan eri laitoksilla olevaan konekalustoon (tekninen toimi) sekä yritysten tar-

joamiaan palveluihin. Pelastuslaitoksilla onkin yleensä tiedossaan alueensa ko-

neurakoitsijat sekä alueella sijaitseva erikoiskalusto. Jälkitorjuntaa silmällä pi-

täen on syytä tiedostaa vähintäänkin alueen kaivinkone, pyöräkuormaaja ja 

kasettiautokalusto. Tällä hetkellä Suomessa on tarjolla myös öljyvahinkojen jäl-

kitorjuntaa suorittavia yrityksiä, joita on mahdollista pyytää apuun jälkitorjuntaan, 

kokonaisvastuun säilyessä kuitenkin torjuntaviranomaisella. Koneyrittäjien ja 

mahdollisesti jälkitorjuntaa suorittavien yrittäjien kanssa toiminnasta voidaan 

etukäteen sopia puitesopimuksilla. Puitesopimukset edesauttavat nopean tor-

juntatyön käynnistymistä lisäten kustannustehokkuutta. 

 

 

6.7 Virka-apu 

 

Öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 11§ mukaan valtion viranomaiset ovat 

pyydettäessä velvollisia mahdollisuuksiensa mukaan antamaan torjuntaviran-

omaisille virka-apua. Sama velvollisuus on Luotsausliikelaitoksesta annetussa 

laissa (938/2003) tarkoitetulla Luotsausliikelaitoksella. Valtion viranomaisten 

myötä torjuntatöihin on mahdollista saada avuksi sellaista kalustoa, jota pelas-

tuslaitoksilla ei lähtökohtaisesti ole, kuten ilma-aluksia. Virka-apu viranomaisilta 

on mahdollista saada myös muuta kalustollista apua torjuntatöiden järjestelyyn, 

kuten veneitä sekä henkilöstön huoltoon liittyviä tarvikkeita, kuten telttoja, erilai-

sia huoltotarvikkeita sekä puhdistusvälineitä. Torjuntahenkilöstöä on mahdol-

lista saada esimerkiksi tiedustelu- ja torjuntatöihin virka-apuosastojen muo-

dossa.  

 

Ilma-aluksella voidaan tuottaa tehokkaasti tilannekuvaa öljyvahingon torjuntatoi-

mista sekä ohjata torjuntatoimia kriittisimmille ja tärkeimmille alueille. Ilma-alus-

ten käyttämisessä korostuvat nopeus ja laajojen alueiden havainnointi kerralla 

(SÖKÖ II –hanke 2011, 11) Viranomaisten käytössä olevalla ilma-aluksella voi-

daan käsittää erilaiset miehittämättömät ilma-alukset (lennokit), kiinteäsiipiset 

lentokoneet sekä helikopterit, joita on saatavilla käyttöön lähestulkoon koko 
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Suomen alueella. Yhteistyöviranomaisten ilma-aluskalustoa kannattaakin siis 

hyödyntää laajoille ja vaikeakulkuisille alueille levinneissä öljyvahingoissa. 

 

Käytettäessä virka-apuosastoa henkilöstöresurssina on mietittävä, millaisiin teh-

täviin heitä voidaan käyttää. Pääosin virka-apuosaston käyttöä koskevat samat 

periaatteet kuin vapaaehtoisen henkilöstön käyttämistä. Virka-apu osastojen 

etuna on se, että osastot ovat koordinoitu ja johdettu joukko, joka pystyy toimi-

maan ilman ulkopuolista huoltoa alkuvaiheen ajan. Alueesta riippuen virka-apu-

osasto voi olla vahinkoalueella nopeastikin käytettävissä. Virka-apuosastoille 

sopivia tehtäviä voivat olla esimerkiksi erilaiset tiedustelu- ja alueen asukkaiden 

tiedotustehtävät. Mikäli virka-apuosastoa käytetään varsinaisessa torjunta-

työssä, tulee olla valmius varustaa heidät suojavarustein ja keräyskalustolla 

sekä antaa heille peruskoulutus tehtävään.  

 

 

6.8 Palveluntuottajan vakuutukset 

 

Öljyvahinkojen torjuntaa ja jälkitorjuntaa voidaan joutua suorittamaan alueilla, 

joissa torjuntatoimilla on erityinen mahdollisuus aiheuttaa lisävahinkoja. Tällai-

sia paikkoja voivat olla esimerkiksi tie- tai rautatiealueet, taajama-alueet, kiin-

teistöt ja niiden ympäristöt, joissa esimerkiksi pilaantuneen maaperän poista-

miseksi tehtävät kaivuutyöt voivat vahingoittaa sähkö-, puhelin-, 

tietoliikennekaapeleita, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöputkia tai rakennusten pe-

rustuksia. Tällaisia mahdollisia vahinkotapauksia varten palveluntuottajalla on 

syytä olla toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa torjuntatyön suunnittelussa, or-

ganisoinnissa, suorittamisessa tai valvonnassa tehdyt virheet. Vastuuvakuutus 

korvaa palveluntuottajan tekemästä vahingosta aiheutuvat henkilö-, esine- ja 

kiinteistövahingot. Pääsääntöisesti vastuuvakuutuksista ei kuitenkaan korvata 

vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti esimerkiksi tör-

keällä huolimattomuudella. 
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7 Pohdinta 

 

 

Kehittämistyön tulosten perusteella sain henkilökohtaisille olettamuksilleni tu-

kea. Kuntien mahdollisuudet hoitaa vastuutaan öljyvahinkojen jälkitorjunnassa 

ovat rajalliset. Kuntien toimintaympäristö on muuttunut. Kuntien henkilöstöre-

surssit ovat rajalliset ja osaamista jälkitorjuntaan ei enää ole. Kuntien omista-

masta konekalustosta on mahdollisesti luovuttu ja toimintoja on ulkoistettu, 

minkä myötä jälkitorjuntaan soveltuvaa kalustoa ei enää ole kunnan käytössä. 

Jopa pienten kuntien taloudellinen tila asettaa rajoitteita öljyvahingon jälkitorjun-

nan välillisistä kustannuksista selviämiseen ja voisi saattaa kunnan merkittäviin 

taloudellisiin ongelmiin.  

 

Valtakunnallisesti näen tarkoituksenmukaisimpana yhden ministeriön vastuun 

öljyvahinkojen torjunnasta ja yhden toimijan vastuun öljyvahinkojen torjuntatoi-

mien kokonaisuudesta maakunnassa. Toivon, että uudessa lainsäädännössä 

maakunnille ja tai kunnille jää edelleenkin vapaus päättää, kuinka ne haluavat 

öljyvahinkojen jälkitorjunnan alueellaan hoitaa. Vaihtoehtoisesti jälkitorjunnan 

määritelmästä voitaisiin kokonaan luopua ja käyttää vain termiä öljyvahinkojen 

torjunta, joka kattaisi kaikki kuvan 2 torjuntatoimet alusta loppuun. Yhden toimi-

jan malli olisi ratkaisu myös hallituksen esityksessä 248/2009 tunnistettuun on-

gelmaan johtovastuun siirrosta. 

 

Kuva 2. Öljyvahingon torjunnan vaiheet mukaillen (Juvonen 2019).  



78 

 

 

Uskon, että yhden toimijan malli vähentäisi epäselvyyksiä vahingon johtosuh-

teissa, joka on tunnistettu yhdeksi riskiksi öljyvahinkojen torjunnassa. Mikäli öl-

jyvahinkojen torjuntaan varautumisessa tai välittömissä torjuntatoimissa epäon-

nistutaan, tai ne laiminlyödään, aiheuttaa se merkittävän paljon lisätyötä 

jälkitoimiin sekä kunnostukseen. Alkuvaiheen torjunnan tai johtovastuun siirron 

epäonnistuessa on sillä merkittäviä vaikutuksia myös torjuntakustannuksien 

kasvuun. Näin ollen öljyvahinkoihin varautuessa sekä välittömien torjuntatoi-

mien yhteydessä tulee nähdä toiminnan vaikutukset myös vahingon myöhem-

piin vaiheisiin. Öljyvahinkojen torjunnasta vastuullisilla tulee olla näkemys koko 

torjuntakokonaisuuteen sekä muiden viranomaisten mahdollisuuksiin hoitaa 

oma osansa kokonaisuudesta.  

 

Öljyvahinkojen jälkitorjunnasta ei suoranaisesti ole kirjoitettu mitään ohjetta tai 

opasta, kuinka öljyvahinkojen jälkitorjunta tulisi hoitaa tai mitä asioita jälkitorjun-

nassa on otettava huomioon. Tieto öljyvahinkojen jälkitorjunnasta on hajallaan 

useassa eri laissa, erilaisissa ohjeissa ja oppaissa sekä julkaisuissa, joista se 

tulee torjuntaviranomaisen löytää. Joten olipa öljyvahinkojen jälkitorjunnasta 

vastaava taho mikä tahansa uskon, että varsinkin opinnäytetyön luvusta 5. Jäl-

kitorjunta on hyötyä jälkitorjunnasta vastuussa olevalle viranomaiselle. 

 

Yhden toimijan malli edellyttää, että organisaatio on perehtynyt öljyvahinkojen 

torjuntaan ja organisaatiolta löytyy asiantuntemusta asiasta. Esittämäni mallin 

maakunnallinen pelastuslaitos jälkitorjunnan palveluntuottajana -käyttöönotto 

edellyttää pelastuslaitoksessa osaamisen kehittämistä. On tunnistettava, mil-

laista osaamista pelastuslaitokselta löytyy tällä hetkellä öljyvahinkojen torjun-

taan liittyen sekä millaista osaamista tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan öljy-

vahinkojen jälkitorjunnassa. Yksinkertaisuudessaan osaamisen kehittäminen 

voi olla kuvan 3 mukainen prosessi, jonka myötä hankitaan organisaation tarvit-

sema osaaminen. Tämän opinnäytetyön luvussa 5 Jälkitorjunta on hyvin pitkälti 

esitetty, millaista osaamista tarvitaan öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastatta-

essa. 
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Kuva 3. Osaamisen kehittämisen ja johtamisen prosessit mukaillen (Viitala 

2005, 155; Viitala 2007, 181). 

 

Työn jatkokehitystä ajatellen syvällisempi ohjeistus öljyvahinkojen jälkitorjun-

nasta olisi varmasti sinänsä jo riittävä erilliseksi opinnäytetyön aiheeksi. Myös 

nykylainsäädännössä oleva öljyvahingon välttämättömien torjuntatoimien ja jäl-

kitorjuntatoimien välinen rajapinta olisi hyvä määritellä tarkemmin, kuten myös 

jälkitorjunnan ja ennallistamisen välinen rajapinta. Akuutti öljyvahinko vaatii joka 

tapauksessa myös tapauskohtaista harkintaa, jolloin torjuntaviranomaisella tu-

lee olla hyvät pohjatiedot aiheesta, ja olisi hyvä jos edellä mainittuja. asioita olisi 

tarkasteltu etukäteen.  

 

Tämän opinnäytetyön aikana eduskunta kumosi öljyvahinkojen torjuntalain 

1673/2009, ja siirsi öljyvahinkojen torjuntalainsäädännön osaksi pelastuslakia 

379/2011. Näin ollen tulkitaan aiempaa vahvemmin, että öljyvahinkojen torjunta 

on osa pelastustoimintaa. Toisaalta kuntien tehtäviin jäi vastata öljyvahinkojen 

jälkitorjunnasta. Uuden torjuntalainsäädännön perustelumuistiossa ei ole enää 

vanhan öljyvahinkojen torjuntalain mukaista mainintaa, että jälkitorjunnasta voi-

taisiin sopia kuntien kesken tai pelastuslaitoksen kanssa. Näin ollen jälkitorjunta 
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on myös aiempaa yksiselitteisemmin kuntien tehtävä. Myös työhön liittyneet 

maakunta- ja soteuudistukset kaatuivat tämän opinnäytetyön loppumetreillä. 

Näiden uudistushankkeiden kaatumisen myötä työ ei suoranaisesti sovellu tä-

män hetkiseen käytäntöön. Jo otsikossa mainittu maakuntahallinto jäi uudistuk-

sien kaatumisten myötä toteutumatta, eikä maakuntahallintoa ole tällä hetkellä 

lähiajan näköpiirissäkään tulossa. Tästä työstä on kuitenkin hyödynnettävissä 

öljyvahinkojen jälkitorjunnan osuus. Toivon, että jälkitorjunnan osuus auttaa jäl-

kitorjunnasta vastaavia kuntia avaamaan silmiä vähintään siltä osin, että ne tun-

nistavat vastuunsa öljyvahinkojen jälkitorjunnasta ja jälkitorjuntaan kuuluvista 

tehtävistä.  

 

Opinnäytetyö täytti tavoitteeni siinä, että laatimani työn myötä kehitin omaa 

osaamistani öljyvahinkojen torjunnassa sekä -jälkitorjunnassa. Toivottavasti 

työstä on apua myös työn toimeksiantajalle Itä-Suomen öljyntorjunnan yhteis-

työryhmälle sekä siihen kuuluville organisaatioille. Toisaalta pelastuslaitosten 

mahdollisuuksia hoitaa ja vastata öljyvahinkojen jälkitorjunnasta tulee tarkas-

tella uudelleen uuden lainsäädännön näkökulmasta. Ymmärrykseni mukaan eri-

laiset ostopalvelu- ja palveluntuotantosopimukset ovat edelleenkin mahdollisia 

kuntien vastatessa jälkitorjunnasta, kuten kunnat vastaavat myös pelastustoi-

mesta. Mielenkiinnolla jään odottamaan millaiseksi öljyvahinkojen torjuntalain-

säädäntö kokonaisuutena muodostuu, sillä tällä hetkellä näkemykseni mukaan 

meneillään on ns. ylimenokausi. Hallituksen esityksessä 18/2018 on maininta, 

jonka mukaan öljyvahinkojen jälkitorjuntaa koskevien säännösten tarkoituksen-

mukaisempaa sijoittamista tarkasteltaisiin uudelleen ympäristönsuojelulain tai 

jätelain uudistuksen yhteydessä. Jään odottamaan uuden hallituksen muodos-

tumista sekä uuden hallituksen hallitusohjelman linjauksia.  
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Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009
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Sopimusmalli     Liite 1 
 
Vastaanottajan nimi 
Organisaatio      
Postiosoite 
Postinumero ja -toimipaikka 

 

 

Sopimus öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 10§ jälkitorjuntaviran-

omaisesta 

 

Yleistä: 

Öljyvahingon aiheuttamat toimet jakautuvat neljään eri päävaihee-

seen. Nämä neljä päävaihetta ovat varautuminen vahinkoon, alku-

vaiheen kiireellinen öljyntorjunta, jälkitorjunta ja ennallistaminen.  

 

Alkuvaiheen torjunta käynnistyy heti sen jälkeen, kun viranomaiset 

ovat saaneet tiedon onnettomuudesta. Alkuvaiheen torjuntaan si-

sältyy vahingon rajoittaminen, lisävahinkojen estäminen, öljyn ke-

rääminen sekä mahdollisesti myös öljyvahinkojätteen välivarastoi-

hin tai loppukäsittelypaikkaan kuljettaminen. 

 

Torjuntatöiden johtaja päättää, milloin alkuvaiheen öljyntorjunta 

päättyy. Ennen päätöksen tekemistä torjuntatöiden johtajan on var-

mistuttava, että kunnan viranomaisilla on riittävät valmiudet huoleh-

tia kyseisen vahingon jälkitorjunnasta. 

 

Maa-alueen öljyvahingolla tarkoitetaan sellaista maa-alueella ta-

pahtuvaa vahinkoa tai haittaa, jonka maahan tai veteen joutunut öljy 

aiheuttaa ihmiselle tai ympäristölle likaamalla, turmelemalla tai pi-

laamalla maaperää, vesiä, kasvillisuutta, eläimistöä, laitteita tai ra-

kenteita; 

 

Alusöljyvahingolla tarkoitetaan aluksesta aiheutuvaa tapahtumaa 

tai samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, joka johtaa tai saat-
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taa johtaa öljypäästöön ja joka vaarantaa tai saattaa vaarantaa ve-

sistön tai meriympäristön taikka rannikon tilan tai niihin liittyviä etuja, 

ja joka vaatii kiireellisesti suoritettavia toimia; 

 

Jälkitorjunnalla tarkoitetaan öljyvahingon torjuntaa, jota tehdään öl-

jyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja 

kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet va-

hingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty. 

 

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

 

Maakunnan XX pelastuslaitos-liikelaitos, jäljempänä myös pelas-

tuslaitos 

 

 Maakunnan kunnat; 

 XX, XX, XX  

 

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

Nykytila: 

Pelastusviranomainen on öljyvahinkojen torjuntaviranomainen ja 

pääsäännön mukaan öljyvahingon torjuntatöitä johtaa sen pelastus-

toimen alueen pelastusviranomainen, jossa vahinko tai vaarati-

lanne on saanut alkunsa. 

 

Jälkitorjuntavastuu: 

Öljyvahinkojentorjuntalain (1673/2009) 9§:n mukaan kunta vastaa 

tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja 

laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. 

 

Torjuntatöiden johtaja päättää kuultuaan asiantuntijaa (SYKE, ELY, 

kunnan ympäristöviranomainen), milloin johtovastuu siirretään jälki-

torjunnasta vastaavalle kunnan viranomaiselle. 
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Sopimuksen tarkoitus: 

 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on siirtää Maakunnan kuntien öl-

jyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaiset öljyvahinkojen jälki-

torjunta viranomaisen tehtävät  Maakunnan pelastuslaitok-

selle 1.1.20XX alkaen. 

 

Tarkoituksena on, että Maakunnan pelastuslaitos toimii öljyvahin-

kojen torjuntalain (1673/2009) 10 §:n 5 kohdan mukaisena torjunta-

viranviranomaisena öljyvahinkojen jälkitorjunnassa Maakunnan 

alueella. 

 

3. JÄLKITORJUNTAVASTUUN SIIRTÄMINEN 

 

 Osapuolet sopivat, että pelastuslaitos johtaa akuutista öljyvahin-

gosta aiheutuvan jälkivahinkojen torjunnan kunkin sopijapuolena 

olevan Maakunnan kunnan puolesta kunnan alueella. 

 

Kuntien vastuulle jää edelleen ympäristönsuojelulain tarkoittamat 

maaperän pilaantumistapaukset, joissa toimivaltainen viranomai-

nen on ELY-keskus.  

 

Maakunnan pelastuslaitos vastaa kokonaisvaltaisesti öljyvahinko-

jentorjunnan jatkumisesta aina jälkitorjunnan päättämiseen saakka, 

pois lukien em. ympäristönsuojelulain tarkoittamat maaperän pi-

laantumistapaukset 

 

Vahingon aiheuttaja voi torjuntaviranomaisen luvalla huolehtia va-

hingon torjunnasta, mutta torjunnan johtovastuu säilyy edelleen tor-

juntaviranomaisella. 
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Palvelun laatu ja kustannustehokkuus: 

 

Maakunnan pelastuslaitos-liikelaitoksen sitoutuu pitämään öljyva-

hinkojen torjuntalain 1673/2009 mukaista jälkivahinkojen torjunta-

valmiutta.  

 

Pelastuslaitos järjestää torjuntatöistä vastaaville henkilöille toimi-

paikka- ja täydennys koulutusta joko omana toimintana tai toteutta-

malla sen yhteistyössä olevan ELY-keskuksen tai muun koulutus-

palveluja tuottavan tahon kanssa. Pelastuslaitos on velvollinen 

tarvittaessa määräämään henkilöstönsä tällaiseen koulutukseen. 

 

Tämän sopimuksen perusteella Maakunnan pelastuslaitos-liikelai-

tos voi tehdä sellaisia sopimuksia, esim. konsulttien, eri urakoitsijoi-

den ja jätteen käsittelylaitosten kanssa, mitkä edistävät ja paranta-

vat jälkivahinkojen torjuntatyötä. Tällaisten sopimusten ehtojen 

noudattamisesta, mahdollisten asiakaskohtaisten sopimusten sol-

mimisesta ja asiakaskohtaisen sopimuksen seurannasta vastaa pe-

lastuslaitos. 

 

Näistä sopimuksista ja sitoumuksista ei saa aiheutua kunnille yli-

määräisi kustannuksia 

 

Tätä sopimusta voidaan täydentää molempien osapuolien allekir-

joittamilla erillisillä kirjallisilla liitteillä. 

 

4. SOPIJAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 

 

Pelastuslaitos vastaa jälkitorjunnan johtamisesta. Pelastuslaitok-

sella on velvollisuus ilmoittaa aiheutuneesta vahingosta ao. kun-

nalle. 

 

Vahingonaiheuttajalla on ensisijainen korvausvastuu.  
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Kunta vastaa öljyvahingon torjunnasta ja öljyvahingon pilaaman 

ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista, mikäli 

korvausta ei ole täysimääräisenä saatu perityksi siltä, joka on muun 

lain mukaan velvollinen maksamaan korvauksen vahingosta (kor-

vausvelvollinen), ja korvausta ei saada korvausvelvollisen vastuu-

vakuutuksesta; tai korvausvelvollista ei ole saatu selvitetyksi. Kun-

nalla on mahdollista hakea korvausta Öljynsuojarahaston 

hallitukselta Öljysuojarahastolain 1406/2004 10§:n perusteella. 

  

Mikäli öljyntorjunnan jälkivahinkojen torjuntakustannukset, taikka 

muutoin on perusteltua jälkivahinkojen kustannusten, vahinkojen 

laajuuden seuraamiseen ja seurausten arviointiin voidaan perustaa 

katselmuslautakunta, joka koostuu ao. kunnan, pelastuslaitoksen, 

ELY-keskuksen ja muista asiantuntioista. Katselmuslautakunta toi-

mii Öljynsuojarahastolain 1406/2004 tarkoittamalla tavalla. 

 

5. KORVAUS JÄLKITORJUNTATYÖN JOHTAMISESTA 

 

Kunnat suorittavat pelastuslaitokselle 1htv vastaavan vuosittaisen 

korvauksen jälkitorjunnan johtamisesta. Korvaus muodostuu asu-

kaslukuperusteisesti 70 prosenttia ja vahinkoperusteisesti 30 pro-

senttia. Torjuntakustannuksista ja jälkivahinkojen torjuntatoimista 

pelastuslaitos raportoi  kunnille vuosittain.  

 

6. VAHINKOJEN KORVAAMINEN 

 

Jälkivahinkojen torjuntatyössä sattuneesta merkittävästä vahin-

gosta sopijapuolet suorittavat yhteisen katselmuksen, jonka perus-

teella arvioidaan vahinkojen laatu ja laajuus.  

Katselmuksen perusteella sovitaan syntyneen vahingon korvaami-

sesta. 
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7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi 1.1.20XX alkaen. Sopimuksen ir-

tisanomisaika 6kk.  

 

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti 

sopijapuolten välisillä neuvotteluilla. 

 

Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyy-

det hallintoriita-asiana  Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. 

 

8. ALLEKIRJOITUKSET 

 

Tästä sopimuksesta on tehty kaksi (XX) samasanaista kappaletta, 

yksi jokaiselle sopijapuolelle. 

 

 Joensuussa, ___.___.20XX 

 

 Maakunnan kunnat 

 XX, XX, XX  

 

 Maakunnan pelastuslaitos-liikelaitos  

 

 

 

 

 

 

 


