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esipuhe

Viranomainen voi tarvittaessa pyytää vapaaehtoisia toiminnan tueksi eri 
tehtäviin laaja-alaisessa, paikallisesti merkittävässä tai pitkään jatkuvassa 
öljyvahingon torjuntatilanteessa. Tässä dokumentissa kuvataan vapaaehtoisille 
soveltuvia osa-alueita öljyvahingon torjunnassa viranomaisten tukena. 

Kuvaus on tuotettu osana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) Va-
paaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanketta. Tehtävärunko 
perustuu hankkeessa mukana olleiden keskeisten järjestöjen antamiin tietoihin 
niille sopivista tehtävistä sekä järjestöjen tarjoamaan koulutukseen. 

Hankkeessa on lisäksi tuotettu seuraavat dokumentit:
n	 Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahingon torjunnassa 

-opas 
n	 Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa – Lain-

säädäntö, korvaukset ja hallinnolliset järjestelyt
n	 Opas vapaaehtoisten pikakouluttamiseksi rantapuhdistukseen öljyvahingon tor-

junnassa
n	 Opas öljyvahinkoihin – Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?
n	 Järjestöjen öljyvahingon torjuntaan liittyvät koulutukset vapaaehtoisille 2015 

-koulutuskooste.

Hankkeen rahoituksesta vastasi Reijo Rautauoman säätiö, jota kiitämme eri-
tyisesti.

Lämmin kiitos dokumentin työstämisen edistämisestä hankkeen ohjaus-
ryhmän puheenjohtajalle Pentti Partaselle. Kiitos arvokkaasta avusta myös 
Tommi Virtaselle Suomen Punaisesta Rististä (SPR), Henrik Nysténille Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksestä (MPK), Teemu Niinimäelle WWF Suomes-
ta, Jori Nordströmille Suomen Meripelastusseurasta (SMPS), Sami Kinnuselle 
Suomen Lentopelastusseurasta (SLPS), Melinda Palomaalle Suomen Punaises-
ta Rististä (SPR), Silvio Hjeltille Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta (SSPL) 
ja Karim Peltoselle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK). 

Viranomaisista suuret kiitokset Heli Haapasaarelle Suomen ympäristökes-
kuksesta (SYKE), Magnus Nyströmille ympäristöministeriöstä, Jyri Silmärille 
Etelä-Savon pelastuslaitoksesta, Juha Virrolle Varsinais-Suomen pelastuslai-
toksesta ja Pekka Parkkalille Rajavartiolaitoksesta. Kiitos kuuluu myös kaikille 
muille dokumentin toteuttamiseen osallistuneille. 
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johdanto

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2 000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa 
osassa maa-alueelle pääsee pieni määrä öljyä. Laajan öljyonnettomuuden riski 
on kuitenkin kasvanut laivaliikenteen lisääntyessä erityisesti Itämerellä, mutta 
pitkäaikaisia öljyntorjuntatoimia vaativia onnettomuuksia voi tapahtua yhtä-
lailla sisävesillä. Lähihistorian pahin Suomea kohdannut öljyonnettomuus sat-
tui Raahessa kesällä 2014, jolloin tuotantolaitokselta pääsi valumaan öljyä me-
reen muun muassa lähellä olleelle Natura-alueelle. 

 Merellisessä alusöljyvahingossa voi likaantua rantaa satoja kilometrejä, 
mikä olisi uhka sekä ihmisten terveydelle, omaisuudelle että ympäristölle. Öl-
jyyntyneiden lintujen ja muiden eläinten määrä saattaa nousta tuhansiin, jopa 
kymmeniin tuhansiin yksilöihin. Luultavasti näin laajassa onnettomuudessa 
kaikkea öljyä ei saada kerättyä tai pysäytettyä merellä, vaan rantaa likaantuu. 
Pelastustoimella ei todennäköisesti ole tarpeeksi omaa työvoimaa suuren öljy-
vahingon torjumiseen, mistä syystä onnettomuuden hoidossa voidaan tarvita 
satoja, jopa tuhansia vapaaehtoisia.

Valtioneuvoston asetuksessa öljyvahinkojen torjunnasta (249/2014) sää-
detään, että Suomeen laaditaan neljä alueellista alusöljy- ja aluskemikaaliva-
hinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelmaa. Asetuksen mukaan yhteis-
toimintasuunnitelmassa on esitettävä tiedot myös vapaaehtoisista järjestöistä, 
jotka ovat suunnitelma-alueella käytettävissä. Viranomaisten on siis määrä etu-
käteen suunnitella vapaaehtoisjärjestöjen käyttöä öljyntorjunnassa. Liitteenä 
olevasta lomakkeesta (ks. liite 1) viranomaiset saavat nopeasti käsityksen mah-
dollisista vapaaehtoistyönä suoritettavista tehtävistä. Lomaketta on mahdollista 
käyttää työkaluna öljyntorjuntatoimintaa suunniteltaessa, minkä lisäksi se voi 
olla hyödyksi myös torjuntatilanteessa. 

Tässä oppaassa on kuvattu yleisellä tasolla vapaaehtoisille soveltuvia teh-
täviä öljyvahingon hoidossa. Onnettomuustilanteessa saattaa ilmaantua mui-
takin toimia, joita oppaassa ei ole avattu. Tämä pelastuslaitosten edustajille ja 
muille torjuntaviranomaisille tarkoitettu dokumentti antaa kuitenkin hyvän 
yleiskuvan nykyhetken vapaaehtoistehtävistä. Materiaalia voidaan hyödyntää 
myös järjestöjen öljyvahinkojen torjuntaan liittyvän toiminnan suunnittelussa 
ja koulutuksissa. 

Vapaaehtoisia on mahdollista käyttää alkuvaiheen torjunnasta jälkitorjun-
taan. He toimivat öljyntorjunta- ja siihen liittyvissä tehtävissä aina viranomais-
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johdon alaisuudessa. Torjunnasta vastaava viranomainen päättää, mihin kaik-
kiin tehtäviin vapaaehtoisia käytetään. Suurinta osaa heistä tarvitaan todennä-
köisesti rantapuhdistuksessa eli rannalle ajautuneen öljyn siivoamisessa. Kun 
öljystä ei enää aiheudu ympäristölle enempää pilaantumisen vaaraa, siirrytään 
torjunnassa niin sanottuun jälkitorjuntavaiheeseen. Jälkitorjunnasta vastaa 
monesti kunta, jolloin vapaaehtoiset toimivat sen johdon alaisuudessa. Vielä ei 
ole varmuutta siitä, mikä vapaaehtoisten rooli on jälkitorjunnassa silloin, kun 
kunta on siirtänyt torjuntatyön yrityksen tai yritysten hoidettavaksi.

WWF Suomi on luonut rantapuhdistukseen toimintamallin, ja järjestön 
kautta on mahdollista saada rantapuhdistajia. Tiedustelutehtävissä viranomais-
ten tukena voivat toimia muun muassa Suomen Meripelastusseura SMPS ja 
Suomen Lentopelastusseura SLPS. Öljyntorjuntaoperaatiossa tarvitaan myös 
toimiva huolto-organisaatio, jonka eri tehtävissä on mahdollista käyttää esi-
merkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:ta tai muita Vapaaehtoiseen 
pelastuspalvelu Vapepaan kuuluvia järjestöjä. Vapaaehtoistehtävät toimivat it-
senäisinäkin moduuleina, eli viranomainen voi pyytää apua esimerkiksi vain 
rantojen puhdistukseen. 

Sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstö on sidottu sopimuksen-
mukaiseen päivittäisvalmiuteen, ellei resursseja ole eri viranomaispäätöksellä 
jaettu toisin. Sopimuspalokuntien muu kuin hälytysosastojen henkilöstö sen 
sijaan saattaa hyvinkin täyttää vapaaehtoisuuden tunnusmerkit siten kuin täs-
sä dokumentissa on määritelty. Siltä osin sopimuspalokuntapuolelta on tarjolla 
rajallinen mutta järjestäytyneeseen toimintaan koulutettu resurssi, joka voi toi-
mia muun muassa palontorjuntatehtävissä jätesatamissa.

Alueelliset erot voivat olla suuria, eivätkä kaikki järjestöt välttämättä toi-
mi kaikilla alueilla. Tästä syystä on hyvä, että monia vapaaehtoisille soveltuvia 
tehtäviä pystytään hoitamaan usean eri järjestön toimesta. Pelastuslaitosten on 
tärkeää kartoittaa ennakkoon alueensa vapaaehtoisjärjestöt ja määrittää niille 
sopivat tehtävät. On kuitenkin osa-alueita, jotka kannattaa suorittaa tietyn jär-
jestön toimesta ja jotka vaativat korkeaa ammattitaitoa ja erikoistumista. Tästä 
esimerkkinä on lentotiedustelu, johon SLPS:n miehistö on saanut koulutuksen.

Järjestöt kehittävät jatkuvasti toimintaansa. Tulevaisuudessa ne voivat suun-
nata resursseja tehtäviin, jotka eivät vielä tällä hetkellä kuulu niiden toimin-
taan. Tässä dokumentissa esitetty sisältö antaa kuvan vapaaehtoisten tehtävistä 
kirjoitushetkellä.
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Keskeiset käsitteet

spontaani vapaaehtoinen 

Spontaanilla vapaaehtoisella tarkoitetaan etukäteen kouluttamatonta ja järjestön 
hälytysryhmään kuulumatonta suomalaista tai ulkomaalaista vapaaehtoista.

söKö II -hanke 

SÖKÖ II -hanke tuotti vuosina 2007–2011 SÖKÖ II -manuaalin, jossa on ohjeis-
tusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan viranomaisille.

Vapaaehtoinen 

Vapaaehtoisella henkilöllä tarkoitetaan yleisesti hyväksytyn määritelmän mu-
kaisesti henkilöä, joka osallistuu toimintaan vapaasta tahdosta, oma-aloit-
teisesti ja ilman taloudellisen edun tavoittelua. Vapaaehtoiselle tai hänen 
osoittamalleen yhteisölle voidaan sovittaessa maksaa korvausta tai kulukor-
vauksia. Vapaaehtoinen voi kuulua johonkin yleishyödylliseen yhteisöön tai 
olla kuulumatta. Lisäksi asiakirjassa vapaaehtoisella henkilöllä viitataan vain 
öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009, 36§) mukaisesti vapaaehtoiseen, jonka 
torjuntaviranomainen on hyväksynyt öljyntorjuntaorganisaatioon.

Vapepa 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa on vapaaehtoista pelastuspalvelutoi-
mintaa toteuttavien järjestöjen järjestäytynyt, rekisteröitymätön verkosto. Va-
pepa-verkostoon kuuluu yli 50 järjestöä, muun muassa kaikki Vapaaehtoisten 
osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishankkeessa aktiivisesti toimineet 
järjestöt. Vapepa-verkostoa ja sen maatoimintoja koordinoi Suomen Punainen 
Risti, sen meritoimintaa Suomen Meripelastusseura ja ilmasta tapahtuvaa toi-
mintaa Suomen Lentopelastusseura.

Öljyvahingon torjuntaan osallistuvat keskeiset järjestöt

n	 mpK maanpuolustuskoulutusyhdistys
n	 sLps suomen Lentopelastusseura ry
n	 smps suomen meripelastusseura ry
n	 spR suomen punainen Risti
n	 WWF  maailman luonnonsäätiö
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1.  Vapaaehtoiset johtotehtävissä

Öljyonnettomuudessa koko toimintaa ja sen osana vapaaehtoistoimintaa joh-
taa aina viranomainen. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat pääosin oman johdon 
alla, jolla on johdettavanaan vapaaehtoisista muodostettuja ryhmiä, joukkueita 
tai toimialoja. Tavoitteena on, että viranomaisten on mahdollisimman helppo 
käyttää vapaaehtoisia ja että heidän käyttäminen hyödyttää viranomaisia. 

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishankkeessa 
määritellyn toimintamallin yleisperiaatteena on, että koko vapaaehtoistoimin-
taa johtaa johonkin toimijajärjestöön työsuhteessa oleva henkilö (työntekijä). 
Vapaaehtoistoiminnan johtaja vastaa siitä, että vapaaehtoisista koostuva jouk-
ko hoitaa ne tehtävät, jotka torjuntaviranomainen on sille antanut. Johtaja toi-
mii yleensä johtopaikallaan esikunnan yhteydessä. Hänen alaisuuteensa kuu-
luvat muun muassa rantapuhdistus ja erilaiset tukitoiminnot, kuten muonitus 
ja majoitus. Toiminnan alkuvaiheessa vapaaehtoistoiminnan johtajan tehtä-
vää hoitaa Vapepa-koordinaatiosta vastuussa olevan Suomen Punaisen Ristin 
(SPR) valmiuspäällikkö tai muun toimintaan osallistuvan järjestön työntekijä 
alueellisen suunnitelman tai tilanteen vaatimusten mukaisesti.

Vapaaehtoisjoukkue tai -ryhmä voidaan alistaa myös suoraan viranomais-
ten johtoon ilman vapaaehtoisten yleisjohtoa. Esimerkiksi SMPS:n koordinoi-
ma vapaaehtoinen meri- ja järvipelastustoiminta sekä SLPS:n lentotiedustelu-
toiminta ovat torjuntatilanteessa todennäköisesti suoraan viranomaisjohdon 
alaisuudessa. Näillä toimialoilla on omat johtajansa torjuntatoiminnan johto-
keskuksessa. Toimialojen johto voi koostua järjestöjen työntekijöistä, kokeneis-
ta vapaaehtoisista tai viranomaisista. 

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja sen tasot on kuvattu tarkemmin Va-
paaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahingon torjunnassa -doku-
mentissa (Virtanen 2015). 

 

8



järjestöjen sisäisesti käyttämien käsitteiden välillä on eroja. esimerkiksi järjestöjen 
omat termit eri vapaaehtoiskokoonpanoista tai -muodostelmista eivät välttä mättä 
ole suoraan yhteensopivia tämän dokumentin ja Vapaaehtoistoiminnan johtaminen  
ja organisointi öljyvahingon torjunnassa -oppaan kanssa. 

Kuva 1. Viranomaisjohdon alle muodostettavan vapaaehtoisorganisaation  
tämänhetkinen maksimikokoonpano (Virtanen 2015).

operatiivinen toiminta

tukitoiminta

VapaaehtoIstoImInnan johtaja

johtamistoiminta

henkilöstö- ja 
talous hallinto

1–4

Viestitoiminta
Dokumentointi

tilannekuva
2+1+3

Viestintä
1+3

perustaminen
0+1+5

ensiapu 
1+5

huolto- ja  

turVallisuus

1+7+33

Kuljetus
2+2+40

tiedustelu
1+4+11

lintujen 
Käsittely
1+3+27

rantojen 
puhdistus 1

1+5+45

rantojen 
puhdistus 2

1+5+45
(tai lintupuhdistus)

maakuljetus
1+8

Kuljetushuolto
1+2

merikuljetus
1+30

majoitus 
1+3

henkinen tuki 
1+3

Valvonta ja  
liikenteen- 

ohjaus
1+8

Varasto 
1+3

Kansalaisten  
turvallisuus- 

neuvonta 
1+3

muonitus 
1+8

Vapaaehtoistoiminta

Linturyhmä 1
1+9

Linturyhmä 2
1+9

Linturyhmä 3
1+9

tiedustelu 1 
1+3

tiedustelu 2
1+3

tiedustelu 3
1+3

Lento - 
tiedustelu 

1+2

Rp-ryhmä 1
1+n.9

Rp-ryhmä 2
1+n.9

Rp-ryhmä 3
1+n.9

Rp-ryhmä 4
1+n.9

Rp-ryhmä 5
1+n.9

Rp-ryhmä 1
1+n.9

Rp-ryhmä 2
1+n.9

Rp-ryhmä 3
1+n.9

Rp-ryhmä 4
1+n.9

Rp-ryhmä 5
1+n.9

VapaaehtoIstoImIntaa johtaa VIRanomaInen

Toimivat vapaaehtoisjoukot
maksimikokoonpano: 1 + 3 + 9 + 32 + 216 (=261)



2. operatiivinen toiminta

Operatiiviseen toimintaan kuuluvat tiedustelu, puhdistus- ja torjuntatyö sekä 
öljyyntyneiden lintujen hoito. 

Suurimman yksittäisen ryhmän muodostavat öljyyntyneitä ranta-alueita 
puhdistavat vapaaehtoiset. Toinen suuri erityiskoulutettu ryhmä koostuu öl-
jyyntyneiden lintujen ja muiden mahdollisten eläinten hoitamiseen osallistu-
vista vapaaehtoisista. 

Alkuvaiheessa etukäteen koulutetuilla ja sovituilla vapaaehtoisryhmillä 
saattaa olla tehtäviä puomituksissa tai muissa suorissa torjuntatehtävissä pelas-
tustoimen osana. Heitä on mahdollista käyttää myös esimerkiksi perustamis-
keskustoiminnassa, majoitus- ja muonitustehtävissä, kuljetuksissa, ensiavus-
sa, viesti- ja tiedotustoiminnassa sekä sataman eri tehtävissä. Vapaaehtoisia on 
koulutettu lisäksi varaston hoitamiseen, liikenteen ohjaukseen, kulunvalvon-
taan, vartiointiin, jätehuoltoon ja palontorjuntaan. Heitä voi hyödyntää vahin-
koalueella asuvien tai oleskelevien neuvontatehtävissäkin. 

2.1. tiedustelu ja tilannekuvan ylläpito

Torjunnan johto tarvitsee päätöksentekoa varten mahdollisimman tarkkaa tie-
toa muun muassa öljyn levinneisyydestä. Tilannekuvatiedon tuottamisessa va-
paaehtoiset voivat olla tärkeä tuki viranomaisille. 

2.1.1. Ilmatiedustelu

Ilma-aluksista tehtävän tiedustelun avulla saadaan nopeasti tietoa öljyvahin-
gon yleiskuvasta. Järjestöistä SLPS on vapaaehtoisen etsintä- ja valvontalento-
toiminnan valtakunnallinen operaattori, joka koordinoi ja kouluttaa Vapepan 

Ilmassa tapahtuvaa toimintaa merialueilla johtaa torjuntatöiden johtajan 
nimeämä lentotoiminnan koordinaattori. useimmiten Rajavartiolaitos 
vastaa lentotiedustelun toteuttamisesta.

10



ilmatoimintoja. Öljyntorjuntaan liittyvät tiedustelutehtävät ovat osa SLPS:n 
koulutusjärjestelmää.

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

SLPS ylläpitää ajantasaista tietoa tukikohtien valmiudesta. Hälytystilanteessa 
valmiuspäivystäjä hälyttää lähimmän sopivan tukikohdan ja antaa asiantuntija-
apua tehtävän hoidossa. Tukikohdan päällikkö tekee päätöksen siitä, voidaanko 
tukikohdan miehistöä ja aluksia käyttää tilanteessa. Vallitseva säätila ja -ennus-
teet rajoittavat ilma-alusten toimintaa ja toiminta-aikaa. 

Lentotehtävällä on aina mukana lentäjä ja tehtävänjohtaja. Lentäjä on ilma-
aluksen päällikkö ja vastaa turvallisesta lentämisestä. Tehtävänjohtaja puoles-
taan johtaa tiedustelutehtävää ja suunnittelee lennon yhdessä muun miehistön 
kanssa. Tiedustelussa voidaan käyttää myös lentoetsijöitä, jotka ovat saaneet 
koulutuksen lentotähystystehtäviin. Lennon jälkeen tehtävänjohtaja raportoi 
havainnoista johtokeskuksessa olevalle yhteyshenkilölle tai suoraan tehtävää 
johtavalle viranomaiselle. 

On mahdollista, että esimerkiksi sisävesillä tapahtuneessa suuronnetto-
muudessa viranomainen asettaa johtokeskukseen vapaaehtoisen lentotoimin-
nan koordinaattorin, joka hoitaa vapaaehtoisen ilmatoiminnan resurssien 
käyttöä. Koordinaattori toimii johtokeskuksessa ja välittää lentotoiminnan 
tuottamaa tilannekuvaa torjuntatehtävää johtavalle viranomaiselle. Koordi-
naattori pitää myös yhteyttä muihin toimialoihin, esimerkiksi vapaaehtoisten 
pinta-alustoiminnan johtajaan ja tarvittaessa myös ilmaliikennepalveluelimiin. 

sLps 
häLytetään suoRaan 

ympäRIVuoRoKautIsesta 
päIVystysnumeRosta 

020 728 9500
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2.1.2. tiedustelu vesistössä ja maastossa

Vesistö- ja maastotiedustelun tavoitteena on kerätä ilmatiedustelua tarkempaa 
tietoa vesistöistä ja tarkentaa ilmatiedustelun antamaa tilannekuvaa. Tieduste-
lussa apua saa esimerkiksi MPK:n öljyntiedustelukoulutuksen käyneiltä vapaa-
ehtoisilta, suunnistajilta, reserviläisiltä, partiolaisilta sekä veneily- ja melonta-
seurojen jäseniltä. 

Tiedustelijoiden kuljetuksissa pystytään hyödyntämään muun muassa 
SMPS:n, MPK:n tai palokuntien miehistöä ja niiden käytössä olevaa kalustoa. 

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Tiedustelu aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Viranomainen informoi va-
paaehtoisten johtajaa siitä, missä ja milloin tiedustellaan, millaista tietoa halu-
taan ja missä ajassa. Ensimmäiseksi tiedustelussa kartoitetaan ne alueet, joilla 
on eniten öljyä tai jotka ovat erityisen arkoja öljylle. Vapaaehtoiset tiedustelijat 
voivat olla avuksi myös näytteiden ottamisessa, mikäli heidät on siihen koulu-
tettu. 

Suuressa öljyonnettomuudessa tiedustelutehtäviin saatetaan lähettää kym-
meniä partioita. Maalla toimivan tiedustelupartion koko on normaalisti kolme 
henkilöä, joista yksi toimii partionjohtajana, toinen mittamiehenä ja kolmas 
kirjurina. Partionjohtaja vastaa tiedustelupartion toiminnasta ja on yhteydessä 
johtoon. Mittamies paikantaa, millä toiminta-alueella tai kaistalla ryhmä on ja 
kirjuri kirjaa tiedustelutiedot lomakkeelle. Rantatiedustelu etenee pääpiirteis-
sään noin kilometrin tunnissa eli SYKEn Boris-järjestelmässä olevan yhden 
kaistan verran.

Moottoriveneiden käyttö öljyyntyneellä alueella on riskialtista, sillä öljyä 
voi päätyä veneen jäähdytysjärjestelmään. Vedestä käsin tapahtuva, rannikon 
läheisyydessä tehtävä tiedustelu voidaan toteuttaa tästä syystä esimerkiksi ka-
noottien tai kajakkien avulla. Kajakkikaksikossa on kirjuri ja meloja. Etenemis-
vauhti on noin viisi kilometriä tunnissa. 

merellä tapahtuvaa toimintaa johtaa torjuntatöiden johtajan nimeämä 
meritoiminnanjohtaja. Rannalla ja rannikolla vapaaehtoiset saavat tehtä-
vänsä pelastuslaitokselta.
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2.2. puhdistus- ja torjuntatyö

2.2.1. Rantapuhdistus

Rantojen puhdistaminen on työlästä ja aikaa vievää toimintaa, mistä syystä sii-
hen tarvitaan paljon työvoimaa. Vapaaehtoisia rantojen puhdistajia järjestyy 
esimerkiksi WWF:n kautta, joka on luonut toimintamallin rantojen systemaat-
tiseen puhdistamiseen öljystä. Järjestö ylläpitää omia öljyntorjuntajoukkojaan, 
joihin kuuluu tuhansia vapaaehtoisia. 

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Rantojen puhdistukseen osallistuvat vapaaehtoiset jaetaan ryhmiin ja jouk-
kueisiin. Yhteen puhdistusryhmään kuuluu noin 10 henkilöä, joista yksi on 
ryhmänjohtaja. Ryhmänjohtaja vastaa ryhmänsä toiminnasta ja raportoi jouk-
kueenjohtajalle työn etenemisestä sekä mahdollisista ongelmista. Joukkueen-
johtaja toimii yhteyshenkilönä vapaaehtoisten ja viranomaisten välillä. Hänen 
alaisuudessaan on 2–5 ryhmää.

Jokainen ryhmä saa siivottavakseen rantakaistaleen. Rannan puhdistus teh-
dään rantatyypistä ja öljylaadusta riippuen työhön parhaiten sopivilla keräimil-
lä ja imeytysliinoilla. Öljyinen jäte kerätään saaveihin ja kuljetetaan jatkokäsit-
telypisteeseen. Vapaaehtoisen on huolehdittava, että hän kerää vain öljyynty-
nyttä materiaalia ja välttää puhtaan hiekan, kivien ja kasvillisuuden sekoitta-
mista öljyiseen jätteeseen. 

Likaantuneiden ruovikkoalueiden puhdistaminen on vaikeaa, joten alueet 
on parasta niittää sitten, kun ne on rajattu öljyntorjuntapuomein. Ruovikon 
niittämisen jälkeen vedessä tai rannalla havaittu öljy poistetaan. Öljyyntyneet 
ruo’ot ja muu likaantunut vesikasvillisuus kootaan hävitettäväksi samoin kuin 
rannalta kerätty öljyinen jäte. 

Rantojen puhdistaminen öljystä on tapaturma-altista. Tästä syystä jokaises-

Kullakin pelastustoimen alueella torjunnasta vastaa kyseinen pelastuslai-
tos ja pelastuslaitoksen toiminta-aluejohtaja. hän voi jakaa alueensa edel-
leen pienempiin toiminta-alueisiin, joista yksi on esimerkiksi ranta-alue. 
toiminta-alueet jaetaan kaistoihin ja ne edelleen työskentelypaikkoihin.
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sa ryhmässä on ensiaputaitoinen henkilö, joka merkitään erikseen esimerkiksi 
käteen laitettavalla nauhalla. Hän on valmiina toimimaan tarvittaessa ensiapu-
tehtävissä, mutta hän osallistuu ryhmän muihinkin toimiin. 

Lisätietoja rantojen puhdistuksen toimintamallista ja käytännönjärjestelyistä on 
WWF:n Öljyntorjuntaoppaassa (www.wwf.fi/oljyntorjunta).

2.2.2. öljyntorjunta rannikolla

Vapaaehtoisjärjestöt voivat olla viranomaisten apuna rannikon läheisyydessä 
merellä tai järvellä tapahtuvassa öljyntorjunnassa. Esimerkiksi SMPS:n koulu-
tusohjelmaan sisältyy vesistössä tapahtuva öljyntorjunta, ja myös MPK koulut-
taa vapaaehtoisiaan torjuntatehtäviin. 

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Vapaaehtoisten tehtäviin rannikolla ja vesistössä voi kuulua esimerkiksi imey-
tysmateriaalien levittämistä sekä puomien hinausta ja niiden kiinnittämistä. 
Puomittaminen on ensisijainen toimenpide, jotta öljyn leviäminen saadaan es-
tettyä, öljy ohjattua kohti öljynkeräysyksiköitä ja tärkeät kohteet suojattua. Teh-
tävässä tarvitaan vähintään kolme alusta. Puomittamisen jälkeen erityisesti pi-
meään aikaan puomitetulla alueella on syytä olla vartiointi. 

Tarvittaessa vapaaehtoiset voivat olla mukana myös öljyn nuottaamisessa. 
Nuottaustekniikka valitaan olosuhteiden ja käytössä olevien alusten perusteel-
la. Suositeltavaa on, että tehtävässä käytetään kolmea venettä. Niistä kaksi en-
simmäistä alusta muodostaa nuotan, jonka pohjukassa on vaijereilla aikaansaa-
tu aukko. Kolmas perässä kulkeva alus kerää aukosta purkautuvan öljyn. 

Aluksessa on puomien hinaustehtävissä hyvä olla vähintään aluksen toi-
mintaa johtava aluksen päällikkö ja kaksi kansimiestä, ja itse puomitukses-
sa tarvitaan aluksen päällikön lisäksi viisi kansitehtävissä toimivaa henkilöä. 

öljyntorjunnasta avomerellä vastaa syKe. avomerellä ei käytetä vapaa-
ehtoisia kuin poikkeustapauksissa. Rannikolla tai rannalla olevan öljyn 
torjunnasta vastaa alueellinen pelastuslaitos ja pelastuslaitoksen toi-
minta-aluejohtaja. 
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Nuottauksessa miehistössä on syytä olla vähintään aluksen päällikkö ja kaksi 
kansimiehestä alusta kohden. 

Vahinkoalueelta on tarpeen ottaa öljynäytteitä mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa ja myös operaation kuluessa, jotta vahingon aiheuttaja pystytään 
tarvittaessa yksilöimään. Tiedustelijat tai rannikon öljyntorjuntatehtävissä mu-
kana olevat ja tehtävään koulutetut vapaaehtoiset voivat ottaa näytteitä viran-
omaisen pyynnöstä. 

2.3. öljyyntyneiden lintujen hoito

Useimmiten öljyonnettomuudesta kärsivä eläin on lintu, mistä syystä käytäm-
me lintu-termiä tässä oppaassa. Monet kokemukset maailmalta osoittavat, että 
öljyyntyneiden lintujen peseminen on kannattanut ja useat yksilöt on voitu va-
pauttaa luontoon onnistuneen hoidon jälkeen. 

SYKE on tehnyt yhteistyösopimuksen öljyyntyneiden lintujen hoidos-
ta WWF:n kanssa, joka on kouluttanut vapaaehtoisia tehtävään. Likaantuneet 
linnut herättävät tunteita, ja jos apuun ei pyydetä koulutettuja ja organisoituja 
joukkoja, kokemattomat henkilöt saattavat perustaa omia ”hoitoloitaan”. Jär-
jestäytymätön toiminta häiritsee pahimmillaan yleistä öljyntorjuntaa ja voi ai-
heuttaa öljyn leviämisen aiemmin saastumattomille alueille. 

Lisätietoja öljyyntyneiden lintujen hoidon käytännönjärjestelyistä on Öljyyntyneiden 
eläinten hoito -oppaassa (www.wwf.fi/oljyntorjunta).

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Lintutoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ovat lintujen hoitoon ja nii-
den kiinni ottamiseen koulutettuja vapaaehtoisia. Heidän lisäkseen joukkoihin 
kuuluu toimintaan sitoutuneita eläinlääkäreitä ja lintuasiantuntijoita. Vapaaeh-
toisia tarvitaan paljon, sillä useamman kuin sadan öljyyntyneen linnun hoito 
vie jo viikkoja. 

Öljyyntyneiden lintujen hoidon johto vastaa linnuista kokonaisuudessaan. 
Eri sektoreilla on omat johtajansa. Pyydystys- ja kuljetussektorilla johdon alai-

 syKe on vastuussa öljyyntyneiden lintujen ja muiden eläinten hoidosta. 
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suudessa työskentelee esimerkiksi kuljetusvas-
taava, joka koordinoi eläinkuljetuksia hoito-
laan ja hoitolasta pois. Pesutoiminnan johta-
jan alaisuudessa toimivat muun muassa ruo-
kinta-, häkki- ja allasvastaavat. 

Hoitolassa on tarkat päivärutiinit, joihin 
vapaaehtoiset osallistuvat. Näitä ovat esimer-
kiksi ruokinta, lääkintä, punnitus, tiskaami-
nen ja siivous. Häkit siivotaan päivittäin mui-
den tilojen ohella. Hoidossa olevien lintujen 
ruoka valmistetaan ja annostellaan hoitolassa. 
Ruoan valmistus vaatii paljon työtä, joten re-
hukeittiössä pitää olla tarpeeksi työvoimaa. 

öljyyntyneiden lintujen  

hoidon osa-alueet ovat:

n	 lintujen etsintä
n	 kiinniotto
n	 kuljetus
n	 stabilisointi
n	 pesu
n	 kuivaus
n	 kuntoutus
n	 vapautus.
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3. tukitoiminta

Operatiivinen toiminta tarvitsee toimiakseen erilaisia tukitoimintoja. Niitä 
ovat muun muassa perustamiskeskuksessa tehtävä työ, majoitus, muonitus ja 
ensiapu. Monet tukitoiminnoista sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan lähelle 
puhdistusaluetta, esimerkiksi perustamiskeskuksen yhteyteen. Ne ovat osa tor-
juntatyötä, ja niistä vastaa torjuntatyön vastuullinen viranomainen.

Monissa tukitoimissa viranomaiset voivat saada apua muun muassa MPK:n 
Huoltoviiriköltä, joka öljyntorjuntaoperaation tukiyksikkönä voi huoltaa ope-
ratiivisessa toiminnassa olevia joukkoja. Joukkojen perustamisessa on erilaisia 
toimia, jotka suurelta osin ovat samantyyppisiä kaikissa laajoissa auttamistilan-
teissa. Niinpä tehtäviä pystyvät hoitamaan monet muutkin Vapepaan kuuluvat 
järjestöt. Myös palokunnat voivat toimia apuna. 

3.1. perustamiskeskuksen toiminta

Suuren öljyonnettomuuden sattuessa paikalle tarvitaan satoja, mahdollisesti tu-
hansia vapaaehtoisia auttamaan. Viranomaisilla ei välttämättä ole resursseja va-
paaehtoisten vastaanottamiseen ja muuhun perustamiskeskustoimintaan, jol-
loin siihen tarvitaan joukko tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia. MPK on yksi 
perustamiskeskustoimintaan kouluttavista tahoista. 

Perustamiskeskus rakennetaan heti torjuntatyön alussa. Keskus voi sijai-
ta esimerkiksi varastotiloissa, seurakunnassa, koulussa tai sitä varten erikseen 
pystytetyssä suuressa teltassa. Helpointa keskuksen pitäminen on rakennukses-
sa, jossa on tarpeeksi tilaa sekä peseytymismahdollisuudet. 

Perustamiskeskuksessa vapaaehtoiset saavat varusteensa. Järjestöt varau-
tuvat toimimaan alkuvaiheessa järjestön omilla tai viranomaisilta saatavil-
la tarvikkeilla ja kalustolla alueellisen suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi 
WWF:llä on kolmeksi päiväksi varusteet 100 henkilölle, SPR:llä ensiaputoimin-
taan liittyvä varustus ja eri Vapepa-järjestöillä johtamiseen tarvittava viestika-
lusto. 

torjuntaviranomainen nimeää perustamiskeskukseen vastuullisen viran-
haltijan valvomaan toimintaa.
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VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Perustamiskeskuksessa työskentelevien vapaaehtoisten määrä riippuu muiden 
tehtävien tavoin pitkälti onnettomuudessa auttavien vapaaehtoisten kokonais-
vahvuudesta. Perustamiskeskuksessa on viranomaisten tukena hyvä olla aina-
kin vapaaehtoisten vastaanottoa ja kirjaamista sekä ryhmien kokoamista, infor-
moimista ja varusteiden jakamista hoitavat ryhmät. 

Keskuksessa otetaan vastaan niin järjestöihin kuuluvat kuin spontaanitkin 
vapaaehtoiset. Mahdollisena poikkeuksena ovat suoraan viranomaisjohdon 
alaisuudessa toimivat tahot (esimerkiksi SMPS:n ja SLPS:n jäsenyhdistysten 
toimijat), joista viranomainen pitää kirjaa. 

Vapaaehtoisilta kerätään henkilö-, terveydentila- ja muut tarpeelliset tiedot 
rekisteriin kirjattaviksi. Samassa yhteydessä selvitetään myös mahdolliset eri-
tyistaidot, jotka huomioidaan tehtävien suunnittelussa. Tämän jälkeen ilmoit-
tautuneet saavat rannekkeen tai muun vastaavan tunnisteen, joka kertoo hei-
dän kuuluvan viranomaisen hyväksymään torjuntaorganisaatioon. 

Vapaaehtoisilla täytätetään päivittäin myös öljyntorjunnan työaika- ja va-
rustekortti. Työaikojen kirjaaminen on tärkeää muun muassa öljyvahinkojen 
torjuntalain mukaisen, vapaaehtoisille maksettavan palkkion vuoksi. Aihees-
ta kerrotaan lisää Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon 
torjunnassa – Lainsäädäntö, korvaukset ja hallinnolliset järjestelyt -dokumen-
tissa (Pönni 2015). 

Perustamiskeskuksessa vapaaehtoiset saavat tehtävänsä ja heidät jaetaan 
ryhmiin ja tarvittaessa joukkueisiin. Suurin osa ohjataan rantojen puhdistuk-
seen, joka vaatii paljon työvoimaa. Perustamiskeskuksessa heille annetaan pi-
kakoulutus tehtävään ja kerrotaan työhön liittyvistä riskeistä. Tämän jälkeen 
vapaaehtoisille jaetaan varusteet, joita rantojen puhdistuksessa ovat muun 
muassa suojahaalarit, kumisaappaat, öljynkestävät hanskat ja silmäsuojat. Jaet-
tavien varusteiden määrästä pidetään kirjaa, samoin järjestön hälytysryhmän 
mukanaan tuomasta varustuksesta.

perustamiskeskuksessa vapaaehtoiset muun muassa: 
n	 ilmoittautuvat mukaan toimintaan
n	 täyttävät tarvittavat lomakkeet
n	 kirjataan sisään ja ulos tehtävästä
n	 jaetaan ryhmiin ja joukkueisiin
n	 varustetaan.
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3.2. Muonitus ja majoitus 

Suuren vapaaehtoisjoukon ja tarvittaessa viranomaistenkin muonitus on suuri 
urakka. Tehtävässä tarvitaan monia käsipareja, jotta onnettomuudessa avusta-
ville saadaan riittävä, erityisruokavaliotkin huomioiva muonitus. Lisäksi vesi-
huollolla on suuri merkitys. 

Vapaaehtoiset majoittuvat ensisijaisesti viranomaisten osoittamassa paikas-
sa, esimerkiksi koulussa tai vastaavassa tilassa. 

Majoitus- ja muonitustehtävissä voi toimia muun muassa MPK:n Huolto-
viirikön kokoonpano. Kummatkin osa-alueet käsitellään myös SPR:n ja Vape-
pa-järjestöjen yhteisessä ensihuoltokoulutuksessa.

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Suuressa onnettomuudessa viranomaiset todennäköisesti pyrkivät ostamaan 
ruoan valmiina palveluntarjoajalta. Tällöin tehtävään koulutetut vapaaehtoiset 
voivat kuljettaa ruoan torjunta-alueelle ja suorittaa ruoan jakelun. 

Muonitusta hoitava kokoonpano pystyy tilaamaan raaka-aineet ja val-
mistamaan ruoan, jos ruoka joudutaan tekemään paikan päällä. Tällöin ryh-
män pitää saada arvio siitä, kuinka paljon ruokaa tarvitaan seuraavina päivi-
nä. MPK:n joukot voivat parhaimmillaan muonittaa ja majoittaa 1000 ihmistä 
maasto-olosuhteissa. 

Vapaaehtoiset hoitavat myös ruoan ja veden kuljetukset. Tehtävän alettua 
veden ja ruoan jakaminen on tärkeää, jotta vapaaehtoisten nestetasapaino ja 
jaksaminen voidaan taata. Vedenjakelu aloitetaan viimeistään kaksi tuntia ja 
ruokahuolto viimeistään kuusi tuntia ensimmäisen vapaaehtoisen saapumisen 
jälkeen. 

Mikäli sisämajoitusta ei voida järjestää, vapaaehtoiset pystytään majoitta-
maan esimerkiksi MPK:n avulla puolustusvoimien telttoihin. Telttamajoitusta 

pidetään kuitenkin viimeisenä vaihtoehto-
na. Jokaisella majoituspaikalla on vastuu-
henkilö, joka hoitaa käytännön järjestelyt 
ja opastuksen. Majoituspaikasta järjeste-
tään kuljetukset toiminta-alueelle ja takai-
sin.

muonitustehtävissä voivat 

toimia esimerkiksi:
n	 mpK
n	 palokuntanaiset
n	 martat
n	 maa- ja kotitalousnaiset.
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3.3. Kuljetukset maalla ja vesistössä

Vapaaehtoisten kuljetustehtävät kattavat niin henkilö-, muona-, varuste- kuin 
monet muutkin tarvittavat kuljetukset1. SMPS:n ja MPK:n jäsenyhdistykset 
sekä esimerkiksi paikalliset palokunnat voivat ottaa hoitaakseen vesistökulje-
tuksia. Sekä SMPS:n jäsenyhdistyksillä että MPK:lla on omia aluksia. Myös pe-
lastuslaitos saattaa antaa omaa kuljetuskalustoaan käyttöön. 

Tarvittaessa viranomainen voi vuokrata bussin tai muun kulkuneuvon 
kaupalliselta toimijalta, jonka liikennöintiä ja muita järjestelyjä muun muas-
sa MPK pystyy hoitamaan. Suuressa onnettomuudessa on mahdollista, että lä-
himmän kaupungin keskustasta tai muusta keskeisestä paikasta on säännölli-
nen bussikuljetus perustamiskeskukseen. 

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Kuljetusten organisointi on torjuntatöiden sujuvuuden kannalta tärkeää. Jos vi-
ranomainen antaa kuljetustehtävät järjestöjen hoidettaviksi, esimerkiksi MPK:n 
Huoltoviirikössä on erikseen kuljetusryhmä tähän tehtävän. Johtopaikalla toi-
mii tällöin kuljetuskeskus, joka hoitaa tilausten vastaanoton ja kuljetusten jär-
jestämisen. Keskuksessa on tilannekuva siitä, missä eri ajoneuvot tai alukset 
liikkuvat ja milloin ne vapautuvat jälleen käyttöön. Mikäli maa- ja merikulje-
tuskalustoa on paljon, voivat toiminnot olla jaettuina kahteen kuljetustyyppiin 
kuljetuskeskuksessa. 

Venekuljetuksista vastaava varmistaa, että reittisuunnitelmat on tehty vi-
ranomaisen ennakkoon määrittelemiin kohteisiin. Hän myös järjestää tarvit-
taessa huollon, valvoo ohjeistusten noudattamista ja määrittelee alusten teh-
tävät. Lisäksi hän selvittää muun muassa päivän kuljetustarpeet ja aikataulut, 
viestiyhteyksien toimimisen ja alusten riittävän varustuksen.

Kuljetuksia hoitavissa aluksissa on hyvä olla vähintään aluksen päällikkö 
ja yksi kansimies. Päällikkö pitää huolen esimerkiksi siitä, että reittisuunnitel-
mat on tehty ja että kaikki muona, kuljetetut tarvikkeet ja henkilöt on kuitattu 
asianmukaisella lomakkeella. Päivän aikana pidetään päiväkirjaa, jonne kirja-
taan kuljetukset sekä kuljetetut henkilöt, muonat ja tarvikkeet. 

1 Vaarallisten aineiden kuljetuksia voivat hoitaa kuitenkin vain ne vapaaehtoiset, joilla on tehtä-
vään tarvittava ammattipätevyys.
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Polttoaineen jakelussa käytetään todennäköisesti kaupallista toimijaa, mut-
ta viranomaisen pyynnöstä MPK voi huolehtia myös polttoaineen jakelun toi-
mivuudesta ja olla yhteystaho viranomaisen ja kaupallisen toimijan välillä.

3.4. ensiapu ja henkinen tuki

Onnettomuudessa on oltava ensiavun ja henkisen tuen valmius, jota voivat yl-
läpitää esimerkiksi SPR:n paikallisosastot. Puhdistus- ja torjuntatyö sekä ran-
ta-alueella jalan toteutettava tiedustelu ovat tapaturma-altista toimintaa, ja tu-
kitoimintaankin kuuluvissa tehtävissä on loukkaantumisen riski. Lisäksi on 
mahdollista, että öljyvahinko tapahtuu Suomessa ajankohtana, jolloin sääolo-
jen takia kylmettymisen tai vilustumisen vaara on todellinen. Sanitaatio-olo-
suhteiden ja joukkomuonituksenkin seurauksena sairastuminen on mahdollis-
ta, vaikka hygienia-asioissa oltaisiin tarkkoja. 

Henkisen tuen merkitys mittavassa öljyonnettomuudessa on suuri. Sen tar-
ve korostuu erityisesti tilanteissa, joissa on syntynyt runsaasti kuolleita lintu-
ja. Tilanne on todennäköisesti traumaattinen muun muassa rantapuhdistajille, 
mutta mahdollisesti myös muille toimijoille. 

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Tukitoiminnan osana toimii ensiapuryhmä, joka vastaa vapaaehtoisjoukkojen 
päivystyksellisestä ensiavusta tapaturmissa ja sairastumisissa. Ryhmä auttaa 
esimerkiksi nilkan nyrjähdyksissä ja muissa mahdollisissa loukkaantumisissa. 
Ensiapuryhmän minimikoko riippuu vapaaehtoistoimijoiden kokonaismääräs-
tä ja joukkojen ryhmityksen hajanaisuudesta. Ainakin perustamiskeskuksessa 
on oltava ensiapupäivystysvalmius. Lisäksi jokaisella torjunta-alueella, kokoon-
tumis- ja huoltopaikalla tai muualla, jossa työskentelee ryhmää suurempi mää-
rä henkilöitä, on oltava paikalla vähintään nimetty ensiapukoulutettu henkilö. 
Ensiapuryhmän minimikokoonpano on ryhmänjohtaja ja kaksi ensiapuparia. 

Vakavimmissa loukkaantumisissa ja sairauskohtauksissa tukeudutaan ensi-
sijassa viranomaisorganisaatioon, mutta ensi vaiheen auttajana toimii ensivas-
teyksikkö, joka voi olla osa ensiapuryhmää tai siitä erillään. Sen minimikoko 
on johtaja ja ensivastepari. Ensivastetoimintaa ylläpitävät ja kouluttavat SPR ja 
sen paikallisosastot, vapaaehtoispalokunnat/SPEK sekä meri- ja järvipelastus-
yhdistykset/SMPS.
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Tukitoimintojen osana toimii henkisen tuen ryhmä, jonka minimivahvuus 
on ryhmänjohtaja ja kaksi työparia. Ryhmässä toimivat vapaaehtoiset mahdol-
listavat purkutilaisuuden pitämisen yksittäisen henkilön tai pienryhmän kans-
sa. Tällainen purkukokous (defusing) on tilaisuus, jossa vapaaehtoiset voivat 
käydä läpi kokemuksiaan. Jälkipuinti (debriefing) on ammattilaisen erikseen 
vetämä ryhmäkeskustelu. Jos vapaaehtoinen tarvitsee jatkohoitoa, hän voi 
kääntyä esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän terveystoimen puoleen.

3.5. Viestitoiminta

Vapaaehtoisjoukon eri toimijatasojen välisen viestitoiminnan on oltava johdet-
tua ja suunniteltua. Järjestöt kouluttavat vapaaehtoisilleen käytössään olevien 
viestivälineiden perusteet. Joukkueenjohtajien viestikoulutus on yhtenäistä kai-
kille toimintaan osallistuville järjestöille. Viestitoiminnan periaatteista kerro-
taan tarkemmin Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahin-
gon torjunnassa -oppaassa (Virtanen 2015).

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

MPK on yksi niistä organisaatioista, jotka voivat hoitaa viestitoimintaa. MPK:n 
viestiryhmän koko riippuu tarpeesta; ryhmässä voi olla esimerkiksi yksi ryh-
mänjohtaja ja 1–4 muuta vapaaehtoista. Se ylläpitää johtokeskuksessa viestipäi-
väkirjaa, johon kirjataan sisään tulevat, toiminnan kannalta tärkeät viestit ja 
ulos annettavat ohjeet ja käskyt. 

Viestitoimintaan käytetään torjuntaviranomaisten ilmoittamia ja vapaaeh-
toistoimijoiden käyttöön annettuja puheryhmiä. Puheryhmien on oltava en-
nalta määrättyjä ja ne parametroidaan vapaaehtoisten käytössä oleviin laittei-
siin ensi sijassa ennakolta. Poikkeustapauksissa käytetään muita, kuten VHF-
taajuusalueen radiopuhelimia.

Viestitoimintaa hoitavat vapaaehtoiset järjestävät akkuja käyttäville radioille 
pikalataus- tai latauspisteet. On tärkeää, että radiokalustosta pidetään huolta ja 
että akut ovat ladattuina, jotta ne ovat toimintavalmiudessa niitä tarvittaessa. 
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3.6. tiedotustoiminta

Suuri öljyonnettomuus saa nopeasti valtakunnallista näkyvyyttä. Onnettomuu-
den satuttua itse tapahtumasta ja sen syistä tiedottavat öljyntorjuntatyötä joh-
tava viranomainen ja mahdollisesti yritys, jonka toiminnan seurausta vahinko 
on. 

Vapaaehtoisviestinnän tavoitteena taas on tehdä vapaaehtoista öljyntorjun-
taa tunnetuksi, kertoa osallistujien kokemuksista ja tiedottaa mahdollisesta uu-
sien toimijoiden tarpeesta. Järjestöt saattavat lähettää paikalle omia tiedotta-
jiaan kertomaan kyseisen järjestön toiminnasta onnettomuudessa. 

Kaikessa viestinnässä on huomioitava tehtävän edellyttämä salassapitovel-
vollisuus ja viranomaisten antamat ohjeet. Mahdollisissa ongelmatilanteissa on 
aina syytä ottaa yhteyttä toimintaa koordinoivan järjestön työntekijään tai suo-
raan järjestön viestintäyksikköön.

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Heti toiminnan alussa nimetään vapaaehtoisten viestinnästä vastaava henkilö. 
Erityisesti laajassa tilanteessa viestintää hoitaa todennäköisesti koordinoivan 
järjestön tiedottaja. Tehtävä voi kuitenkin kuulua myös vapaaehtoiselle, esimer-
kiksi Vapepa-johtajalle. 

Vastuullisen henkilön yhteystiedot ja tieto hälytyksestä toimitetaan toimin-
taa koordinoivan järjestön viestintäyksikköön ennalta suunnitellulla tavalla. 
Samalla viestinnästä vastaava henkilö vahvistaa, kuka tai ketkä antavat haastat-
teluja vapaaehtoisten toiminnasta tiedotusvälineille. Hän sopii viestinnän pää-
linjoista, kuten sisällöstä ja vastuista tehtävää johtavan viranomaisen kanssa.

Viestinnästä vastaavan on tärkeää koordinoida toimintaansa järjestöjen tie-
dottajien kanssa. Näin vältytään päällekkäisyyksiltä ja epäselvyyksiltä.

3.7. satamatoiminta 

Satama on kuljetusten solmukohta ja oleellinen osa tavaran ja jätteen muodos-
tamaa kuljetusketjua. Viranomainen vastaa satamatoiminnasta, mutta tarvit-
taessa se voi pyytää tukea muun muassa MPK:lta, joka on kouluttanut vapaa-
ehtoisiaan sataman eri tehtäviin. 
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VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT

Satamassa työskentelevien toimenkuvaan kuuluvat vahinkojätteen vastaanoton 
tukeminen, muonituksen ja tarvikkeiden läpivirtauksen varmistaminen sekä 
alusten polttoainehuolto. Toiminnan aikana sataman minimimiehitys on kaksi 
henkilöä. Heillä on oltava merenkulun koulutus, käytännön kokemusta tehtä-
vistä sekä kalustotuntemusta.

Satamatoiminnasta vastaava henkilö on viranomainen, mutta viranomaisen 
pyynnöstä tehtävää voi hoitaa myös siihen pätevä vapaaehtoinen. Hänen teh-
tävänään on organisoida satamassa tapahtuvat toiminnot ja logistiikka toimi-
vaksi kokonaisuudeksi ja vastata muun muassa alusten saapumisesta ja lähdös-
tä. Lisäksi hän toimittaa päivän materiaalikirjanpidon tilannekuvapäivystäjälle. 
Päivystäjä pitää tilannekuvaa ja öljyntorjuntapäiväkirjaa ajan tasalla ja on pe-
rillä sataman kulloisenkin hetken kapasiteettitilanteesta. Toiminnan loppuessa 
satamasta vastaava huolehtii siitä, että kaikki kirjanpito on luovutettu viran-
omaisille. 

Sataman toimivuuden kannalta on tärkeää, että sitä vartioidaan koko tor-
juntatyön ajan vartioinnista ja kulunvalvonnasta vastaavan joukon toimesta. Se 
pitää huolen siitä, etteivät asiattomat liiku satama-alueella ja ettei sieltä häviä 
tarvikkeita ja kalustoa.

 

3.8. Muut mahdolliset tehtävät

Vapaaehtoisia on koulutettu moniin toisiinkin tehtäviin edellä mainittujen li-
säksi. He voivat toimia muun muassa varasto-, liikenteenohjaus-, vartiointi-, 
jätehuolto- ja palontorjuntatehtävissä. Näiden lisäksi saattaa olla muitakin ko-
konaisuuksia, joissa viranomainen katsoo tarvitsevansa apua ja joihin löytyy 
sopivia tekijöitä ja kokoonpanoja eri vapaaehtoisorganisaatioista. Kaikissa ta-
pauksissa toiminnasta vastaa ja sitä johtaa viranomainen. 

VARASTON YLLÄPITO

Vapaaehtoiset pystyvät tarvittaessa toimimaan varastoinnin eri tehtävissä vi-
ranomaisten alaisuudessa. Tehtäviin kuuluu vastaanottaa, kirjata, varastoida ja 
jakaa öljyntorjunnassa käytettävää materiaalia. Suositus on, että varastossa on 
materiaalia ainakin kolmeksi päiväksi. Kulutusmateriaalin menekkiä seurataan 
jatkuvasti ja peilataan tiedossa olevien torjuntajoukkojen vahvuuteen. Varasto-
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ja ja välivarastoja täydennetään päivittäin. Taloudellisia loppuselvityksiä varten 
on oleellista ylläpitää tarkkaa kirjanpitoa saapuneesta ja jaetusta materiaalista. 

LIIKENTEENOHJAUS

Yhtenä vapaaehtoisten tehtäväkokonaisuutena voi olla liikenteenohjaus, jonka 
avulla mahdollistetaan tapahtumapaikalla liikenteen sujuvuus niin ajoneuvo-
jen kuin henkilöidenkin osalta. Liikennettä ohjataan ihmisvoimin, ellei nähdä 
tarpeelliseksi varustaa toiminta-alue erikseen liikennemerkein ja -valoin. Lii-
kenteenohjauksesta huolehtivat vain ne vapaaehtoiset, jotka ovat saaneet siihen 
koulutuksen ja luvan (esimerkiksi liikenteenohjauskoulutuksen käyneet ja so-
tilaspoliisit). 

KULUNVALVONTA JA VARTIOINTI

Vapaaehtoiset liikenteenohjaajat ja muut tehtävään koulutetut voivat työsken-
nellä vartiointi- ja kulunvalvontatehtävissä. Heidän toimenkuvaansa kuuluvat 
toiminta-alueen valvonta ja asiattomien liikkumisen estäminen esimerkiksi pe-
rustamiskeskukseen, varastoalueelle, satamaan ja majoitustiloihin. He pysty-
vät tarvittaessa huolehtimaan myös siitä, että johtokeskukseen pääsevät vain 
kulku luvalliset henkilöt. 

JÄTEHUOLTO

Onnettomuudessa tarvitaan tehokkaasti toimiva jätesatama sekä jätteiden lajit-
telu ja kuljetus aina tapahtumapaikalta loppusijoitukseen. Vapaaehtoiset voivat 
viranomaisten alaisuudessa olla mukana perustamassa ja ylläpitämässä jätesa-
tamaa ja muualla mantereella sijaitsevia öljyisen jätteen vastaanotto- ja jatko-
kuljetuspisteitä. 

Jätehuoltoa varten ei tarvitse välttämättä perustaa omaa jätejoukkuetta tai 
erillisiä ryhmiä, vaan tehtävä voidaan sulauttaa muihin toimintoihin. Jätehuol-
to on osittain osa kuljetusryhmien kuljetustehtäviä, ja laajoissa muodostelmis-
sa jäteryhmä voi olla puhdistusjoukkueen kokoonpanossa. Saniteettihuolto 
kuuluu tukitoimintoihin, ja se on ajateltu osaksi majoituksen järjestelyjä. 

Jätehuoltotehtäviin kuuluvat muun muassa kuljetuspisteiden, jätesataman 
ja vastaanottopisteiden sijaintien sekä varustuksen selvittäminen viranomaisil-
ta. Tarvittaessa vapaaehtoiset varmistavat viranomaisten pyynnöstä, että pai-

25



kan päälle saadaan jätekuljetusaluksia ja -ajoneuvoja, tarvittava radiokalusto ja 
muut tarkoituksenmukaiset välineet. Tehtäviin voivat kuulua myös öljyisen jät-
teen vastaanottaminen, lajittelu, kirjaaminen laaduittain ja siirtäminen maa-
kuljetusyksikköihin. Tällöin vapaaehtoisen on täytettävä vaarallisen jätteen pa-
rissa työskentelevän pätevyysvaatimukset. 

PALONTORJUNTA

Haihtuva öljy saattaa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Öljyn syttymistä tuleen 
ei pidetä todennäköisenä, mutta siihen on varauduttava. Palontorjuntaan liit-
tyvää toimintaa merellä hoitaa viranomainen, mutta vapaaehtoiset palokunnat 
voivat toimia palontorjuntatehtävissä esimerkiksi jätesatamissa. 
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operatiiVisen toiMinnan tehtäVien sisältö 

1. maastotIeDusteLu

Vapaaehtoiset voivat tiedustella rannalla ja saarissa sekä vedestä ja  
ilmasta käsin.

2. tIeDusteLu VesIstössä

3. ILmatIeDusteLu

4. Rantojen puhDIstus
Rantojen puhdistuksella tarkoitetaan tässä öljyn keräämistä rannoilta  
käsityönä.

5. öLjyntoRjunta RannIKoLLa
Vapaaehtoislle soveltuvia öljyntorjuntatehtäviä rannikolla ovat esim.  
puomien vetäminen ja niiden ankkurointi.

6. öLjyyntyneIDen LIntujen hoIto
öljyyntyneiden lintujen hoito sisältää eläinten pesemistä, kuivaamista  
ja muuta hoitamista.

tuKitoiMinnan tehtäVien sisältö 

1. peRustamIsKesKus
perustamiskeskuksessa vapaaehtoiset mm. otetaan vastaan ja heidän 
tietonsa kirjataan rekisteriin.

2. muonItus
muonituksessa työskentelevät valmistavat vapaaehtoisille ja tarvittaessa 
viranomaisille lämpimät ruoat ja välipalat ym.

3. majoItus majoitus kattaa teltta- tai muun majoituksen järjestämisen vapaaehtoisille.

4. maaKuLjetuKset
maa- ja vesistökuljetukset pitävät sisällään mm. henkilöstön, kaluston ja 
muonan kuljetukset. 

5. VesIstöKuLjetuKset

6. ensIapu ja henKInen tuKI
ensiavussa ja henkisessä tuessa toimivat auttavat vapaaehtoista mm.  
tapaturmissa ja psyykkisesti raskaissa tilanteissa.

7. VIestItoImInta
Viestitoiminnassa pidetään huolta vapaaehtoisten sisäsisestä ja ulkoisesta 
viestiliikenteestä.

8. satamatoImInta satamassa vapaaehtoiset voivat mm. tukea jätteiden vastaanotossa.

9. VaRaston yLLäpIto
Varaston hoitaminen sisältää mm. öljyntorjunnassa käytettävän materiaalin 
vastaanottamista, kirjaamista, varastoimista ja jakamista. 

10. LIIKenteenohjaus Vapaaehtoiset voivat ohjata liikennettä pois esim. öljyyntyneeltä alueelta.

11. KuLunVaLVonta ja VaRtoIntI
Kulunvalvonnassa ja vartoinnissa työskentelevät pitävät huolta siitä, että 
mm. varastotiloihin ei pääse ulkopuolisia henkilöitä.

12. jätehuoLto jätehuoltoon kuuluu esim. jätesatamien varustuksen hoitaminen. 

13. paLontoRjunta palontorjunta kattaa mm. öljyisen jätteen välivarastojen palontorjunnan.



öljyntorjuntaan varautuminen on viranomaisten vastuulla, mutta 
vapaaehtoisilla on tärkeä rooli käytännön tehtävissä erityisesti laaja-
alaisessa, pitkäkestoisessa tai paikallisesti merkittävässä öljyonnet-
 tomuudessa. Kolmannen sektorin osallistumista öljyonnettomuuden 
hoitoon ei ole kuitenkaan aiemmin suunniteltu kokonaisvaltaisesti. 

suomen pelastusalan Keskusjärjestö speK koordinoi vuosina 2014–
2015 Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämis-
 hanketta, jossa selvennettiin vapaaehtoisten käyttöä öljyonnetto-
muudessa ja kehitettiin toimintamalli viranomaisten ja järjestöjen 
väliseen yhteistyöhön.  

hankkeessa tuotettiin kuusi eri dokumenttia laaja-alaisessa yhteis-
työssä viranomaisten ja järjestöjen edustajien kesken. 

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanketta  
rahoitti Reijo Rautauoman säätiö.

suomen pelastusalan Keskusjärjestö speK
Ratamestarinkatu 11, 00520 helsinki
p. (09) 476 112
spekinfo@spek.fi
www.spek.fi
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