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Tarkastusviraston päähavainnot ja 
kannanotot 

Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja vastuut 

Suomenlahdella kulkeva alusöljyliikenne on lisääntynyt viime vuosina, 
kun Venäjä on rakentanut uusia öljysatamia Suomenlahden pohjukkaan. 
Arvioiden mukaan öljykuljetusten määrä Suomenlahdella tulee kasva-
maan nykyisestä 160 miljoonasta tonnista 170–200 miljoonaan tonniin 
vuonna 2020. Samaan aikaan muu meriliikenne, erityisesti matkustajalii-
kenne Helsingin ja Tallinnan välillä, on kasvanut. Riski suureen alusöljy-
onnettomuuteen on näissä oloissa hyvin todennäköinen varsinkin kun 
Suomenlahti on usealla tavalla haasteellinen ympäristö merikuljetusten 
kannalta.  

Valtio voi joutua ainakin tilapäisesti rahoittamaan suuresta alusöljyva-
hingosta aiheutuvia kustannuksia. Piilevänä riskinä on se, että kaikkia tor-
junnasta aiheutuneita kustannuksia ja vahingonkorvauksia ei saada perit-
tyä, vaan ne jäävät loppujen lopuksi valtion vastuulle. Pahimmillaan suuri 
alusöljyvahinko voi aiheuttaa useiden miljardien eurojen kustannukset.  

Tarkastuksen pääkysymys oli seuraava: Onko Suomenlahden alusöljy-
vahinkojen hallintajärjestelmä tehokas?  

Merellisten alusöljyvahinkojen hallintajärjestelmä muodostuu monesta 
toimijasta. Ympäristöministeriölle kuuluu öljyvahinkojen ja aluskemikaa-
livahinkojen torjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen. Keskeisin 
alusöljyvahinkojen torjuntaviranomainen on merialueen torjuntatöitä joh-
tava Suomen ympäristökeskus ja sen asettama torjuntatöiden johtaja. 
Myös puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos osallistuvat alusöljyvahinkojen 
torjuntaan. Saaristo- ja rannikkoöljyntorjunnasta vastaa alueen pelastus-
toimi (pelastuslaitos). Kunta puolestaan vastaa jälkitorjunnasta ja alusöljy-
jätehuollosta alueellaan.  

Alusöljyonnettomuuden hallintajärjestelmään kuuluvasta merenkulun 
turvallisuudesta ja meriliikenteen ohjauksesta on vastuussa liikenne- ja 
viestintäministeriö. Alusöljyvahinkojen tärkeä ennaltaehkäisevä toimija 
on Liikenneviraston alusliikennepalvelu. Alusonnettomuuksien ehkäise-
miseksi olennaista on myös Liikenteen turvallisuusviraston suorittama 
alusturvallisuuden valvonta. Merenkulun turvallisuutta varmentaa myös 
luotsauspalvelu, jota saa tarjota Suomen vesialueella valtion Finnpilot Pi-
lotage osakeyhtiö.  
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Öljysuojarahasto, alusten omistajien vakuutukset ja kansainväliset kor-
vausrahastot muodostavat alusöljyvahinkojen hallintajärjestelmän talou-
dellisen osan (varautumisen rahoitus ja vahinkojen korvaukset). Öl-
jysuojarahastosta korvataan alueen pelastustoimelle torjuntakaluston 
hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneet kustannukset. 
Rahastosta voidaan harkinnanvaraisesti korvata myös valtiolle alusöljyva-
hinkojen torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta 
aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi rahastosta voidaan maksaa korvauksia 
vahinkoa kärsineille ja torjuntaan osallistuneille tahoille.  

Vahingonkorvausten turvaamiseksi laivanomistajat ovat velvollisia va-
kuuttamaan aluksensa öljyvahinkojen varalta, mikäli aluksen bruttovetoi-
suus on yli 2 000 tonnia. Useimmiten aluksen varustamo on vakuutuk-
senottajana. Kansainväliset öljyvahinkojen korvausrahastot (International 
Oil Pollution Compensation Funds) maksavat korvauksia öljytankkereiden 
öljyvahingoista niissä tilanteissa, joissa aluksen omistajan vastuu ei kata 
vahinkoa, vahinko ylittää aluksen omistajan enimmäisvastuun määrän tai 
aluksen omistaja ei ole maksukykyinen. 

Alusöljyvahinkojen hallintajärjestelmä on varsin tehokas 

Tarkastuksen perusteella Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallintaan liit-
tyy useita myönteisiä piirteitä. Öljyntorjuntaa on kehitetty systemaattises-
ti, ja se perustuu avomeritorjuntaan, joka onnistuessaan vähentää rannalla 
tapahtuvaa ja kustannuksiltaan kallista puhdistamista. Öljytorjuntaa har-
joitellaan myös säännöllisesti. Suomi on hankkinut kohtuullisen suuren 
torjuntalaivaston varsinkin Viroon ja Venäjään verrattuna. Resurssien kus-
tannustehokkaan käytön kannalta positiivista on torjuntalaivaston moni-
toimisuus, jolloin alukset voivat hoitaa useita tehtäviä. Yhteistoiminnalli-
suutta on kuitenkin mahdollista kehittää edelleen esimerkiksi valtion yhti-
öiden Meritaito Oy:n ja Arctia Shipping Oy:n kanssa. 

Tarkastuksen perusteella merellisten viranomaistoimijoiden välinen niin 
sanottu METO-yhteistyö on erittäin onnistunutta ja kustannustehokasta. 
Myös alusonnettomuusriskiä ennalta ehkäisevät järjestelmät, kuten alus-
liikennepalvelu ja lentovalvonta, ovat käytännössä osoittaneet toimintansa 
kustannustehokkuuden.  

Alusöljyvahinkoihin varautumisessa ja torjuntaan valmistautumisessa 
on käynnissä useita yhteistyöhankkeita hallinnon ulkopuolisten tahojen 
kanssa. ENSI-navigointipalvelua on rahoittanut John Nurmisen säätiö ja 
Maailman luonnonsäätiö (WWF) on kouluttanut vapaaehtoisia öljyntor-
juntajoukkoja. Vapaaehtoiset öljytorjujat muodostavat merkittävän resurs-
sin ja väylän kanavoida ihmisten auttamishalua.  
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Kansainvälinen öljyonnettomuuksien korvausrahasto ei kor-
vaa kaikkia vahinkoja 

Alusöljyvahinkojen varalle on luotu kansainvälinen korvausrahastojärjes-
telmä, mutta se koskee vain öljytankkerionnettomuuksia. Tarkastuksessa 
tehtyjen arvioiden perusteella alusöljyonnettomuuden kustannukset saat-
tavat nousta korkeiksi. Tankkereiden vakuutuksilla ja kansainvälisellä ra-
haston korvauksilla on enimmäismäärä (859 miljoonaa euroa), joka ei 
välttämättä riitä korvaamaan kaikkia suuren tankkeriöljyonnettomuuden 
aiheuttamia kustannuksia. Kansainvälinen korvausjärjestelmä ei siten to-
teuta saastuttaja maksaa -periaatetta. 

Lisäksi korvausprosessit ovat pitkiä, joten suuri öljyonnettomuus kuor-
mittaisi joka tapauksessa kuntien ja valtion talouksia. Pahimmassa tapauk-
sessa valtio voi joutua vahinkojen lopulliseksi maksajaksi. Koska kan-
sainvälinen rahasto korvaa vain aineelliset, kohtuulliset, tarkoituksenmu-
kaiset ja hyvin dokumentoidut kustannukset, olisi tärkeää laatia torjuntavi-
ranomaisten käyttöön nykyisiä vahinkotaloushallinnon ohjeita täydentävä 
ohje siitä, miten torjunnan kohtuullisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta eri 
tilanteissa arvioidaan.  

Öljysuojarahaston rahoituspohjan laajentamista tulisi vielä 
pohtia 

Öljysuojarahasto on mahdollistanut pelastuslaitosten riittävät öljyntorjun-
takalustohankinnat. Rahastosta on voitu rahoittaa myös valtion torjunta-
hankintoja. Eduskunta on edellyttänyt vuonna 2009, että hallitus selvittää 
mahdollisuuksia laajentaa öljysuojarahaston rahoituspohjaa. Ympäristö-
ministeriö kartoitti tätä mahdollisuutta. Rahoituspohjan laajentamiseksi ei 
kuitenkaan löydetty toimivaa ja taloudellisesti merkittävää ratkaisua. 

Suomessa on käytössä valmisteverotyyppinen maksu, joka koskee huol-
tovarmuutta. Tulli perii tämän huoltovarmuusmaksun ja tulouttaa sen 
huoltovarmuusrahastoon. Tarkastuksessa on saatu käsitys, että öljysuoja-
rahaston rahoituspohjan laajentamista selvitettäessä tällaisen ”öljyntorjun-
nan huoltovarmuusmaksun” mahdollisuutta ei syystä tai toisesta ole seik-
kaperäisesti arvioitu. Maksu laajentaisi rahaston rahoituspohjaa, ja samal-
la myös riskinaiheuttajanäkökulma laajenisi. Tarkastuksen perusteella 
voidaan katsoa  olevan vielä tarvetta arvioida tällaisen maksun mahdolli-
suutta. Myös maksun hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa tulisi ar-
vioida. 
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Öljysuojarahaston toimintaa voidaan tehostaa 

Öljysuojarahaston toimintaa voidaan kehittää. Rahastolla ei ole rahoitus-
strategiaa, eikä se solmi tulossopimusta ympäristöministeriön kanssa. Ra-
haston olisi hyvä miettiä uudenlaista tehtävänjakoa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten suhteen sekä palvelusopimusten mahdollisuutta. Pa-
rantamisen varaa olisi myös hakemusohjeistuksessa sekä harkinnanvarai-
siin korvauksiin ja avustuksiin liittyvän valtionapuviranomaisen valvonta-
tehtävien hoitamisessa.  

Alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelmien sisältöä voidaan pa-
rantaa 

Alusöljyvahinkojen torjuntakyvyn kehittämisen viimeisin suunnitelma 
(kokonaisselvitys) on vuodelta 2009. Tarkastuksen perusteella olisi pai-
kallaan laatia uusi suunnitelma tai oikeastaan strategia. Siinä tulisi arvioi-
da, onko nykyinen, naapurimaiden kanssa yhteinen, 30 000 tonnin öljy-
päästön torjuntatavoite edelleen relevantti tavoite. Työssä tulisi selvittää 
myös naapurivaltioiden todelliset torjuntavalmiudet Suomenlahdella. Stra-
tegiassa tulisi esittää päätöksenteon tueksi arvio varautumiskustannuksista 
sekä laskelmia mahdollisten öljyvahinkojen kokonaiskustannuksista esi-
merkiksi alueellisten skenaarioiden avulla. Lisäksi tulisi arvioida moni-
puolisesti ja poikkihallinnollisesti erityyppisiä vaihtoehtoja, kuten sitä, 
ovatko vahinkojen tai riskien vähentämiseen liittyvät investoinnit kustan-
nustehokkaampia kuin torjunnan investoinnit. Mahdolliset lisähankintaesi-
tykset avomerialuksiin edellyttävät huolellista harkintaa ja kustannus-
tehokkuusvertailua myös siitä, miten valtion omistamia merellä toimivia 
yrityksiä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin öljyntorjunnassa. Tar-
kastuksen perusteella avomeritorjunnan ”pullonkaulana”, ja samalla te-
hokkaan toiminnan esteenä, näyttää olevan merellä tapahtuvan välivaras-
tointikapasiteetin puute. 

Kansallista alusöljyvahinkojen valmiussuunnitelmaa voitaisiin sisällölli-
sesti kehittää esimerkiksi siten, että määriteltäisiin suojeltavien kohteiden 
tärkeysjärjestys ja torjunnan lopettamisen kriteerit. Suomenlahden aluson-
nettomuuksien yhteistoimintasuunnitelma tulisi uusia ja kehittää siitä pe-
lastuslaitosten öljyntorjuntasuunnitelmia ohjaava väline. Pelastuslaitoksia 
tulisi ohjata valmistelemaan torjuntasuunnitelmat siten, että niissä voitai-
siin pohtia koordinoituja kalustohankintoja. Öljyntorjunta- ja yhteistoi-
mintasuunnitelmien sisältöä ohjaavan öljyvahinkojen torjunta-asetuksen 
valmistelu on ympäristöministeriössä kestänyt kauan. 

Alusöljyjätehuoltoa ei ole suunniteltu kunnolla. Alueellisten pelastuslai-
tosten öljyntorjuntasuunnitelmissa ja Suomenlahden yhteistoimintasuunni-
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telmassa asia jää maininnan tasolle. Konkreettiset suunnitelmat alusöljy-
jätteen kuljettamisesta ja logistiikan järjestämisestä puuttuvat.  

Tarkastuksen perusteella näyttää siltä, että öljyntorjuntaharjoituksiin 
osallistuvien piiriä tulisi laajentaa siten, että halukkaat kunnat otettaisiin 
mukaan harjoituksiin nykyistä vahvemmin. Harjoitusten myötä kunnat 
voisivat arvioida esimerkiksi henkilöstön irrottamista torjuntatöihin ja sen 
vaikutusta kunnan muuhun toimintaan taikka jälkitorjuntatöiden taloushal-
lintoa ja kirjanpitoa. Harjoitusten kokemukset voisivat tukea kuntien val-
miussuunnittelun kehittämistä.  

Alusöljyvahinkojen jälkitorjunta ja jätehuolto ovat suuria haas-
teita 

Tarkastuksen perusteella vakavan ongelman muodostavat alusöljyvahin-
kojen jälkitorjunta ja jätehuolto, jotka ovat kuntien vastuulla. Tarkastuk-
sessa on tullut esille, että pienillä kunnilla ei ole valmiuksia ja mahdolli-
suuksia huolehtia jälkitorjunnasta eikä kaikissa pelastuslaitosten öljyntor-
juntasuunnitelmissa ole sovittu sitä, että pelastuslaitos huolehtisi jälkitor-
junnasta. Tarkastuksessa on saatu käsitys, että kunnat eivät ole täysin tie-
dostaneet jälkitorjuntavastuun vaatimuksia ja merkitystä.   

Kuntaliitto on tarkastuksessa esittänyt, että kunta ei missään vaiheessa 
tule alusöljyjätteen haltijaksi, vaikka aluksesta peräisin oleva öljy muuttuu 
säädösten mukaan maihin päädyttyään jätteeksi ja kunta vastaa sen pois-
viemisestä sekä käsittelystä.  Alusöljyjätehuollon vastuusuhteita olisikin 
käytännössä syytä selventää, vaikka ne lainsäädännössä onkin määritelty.  

Jätehuoltokapasiteetti asettaa rajoituksia alusöljyjätteen käsittelylle. 
Suuren alusöljyonnettomuuden jätteiden käsittely kestää useita vuosia, jos 
käytettävissä ei ole siirrettäviä termodesorptiolaitteistoja. Näiden laitteis-
tojen käsittelykapasiteetti on suuri, mutta niiden saatavillaolo riippuu lait-
teiston sen hetken sijainnista ja käyttökohteesta. Laitteistoilla tapahtuva 
käsittely on mahdollista usealla paikkakunnalla jätteenkäsittelykeskuksille 
myönnettyjen ympäristölupien perusteella. Niiden lisäksi lupa on valmiina 
ongelmajätelaitoksilla. Sen sijaan voimalaitoksissa ja teollisuuden proses-
siuuneissa tapahtuva käsittely vaatisi useimmissa tapauksissa ympäristö-
luvan muuttamista, mikä veisi aikaa. Ympäristönsuojelulain 62–64 §:ien 
mukainen ilmoitus ja sen mukainen viranomaisen (ELY-keskus) päätös 
antaisivat mahdollisuuden aloittaa poikkeuksellisen alusöljyjätteen käsit-
telyn ilman ympäristölupaa, mutta tämän lainkohdan käytettävyydestä 
alusöljyvahinkojätteiden käsittelyn hyväksymiseen ei ole yksimielistä tul-
kintaa. Tarkastuksessa on nähty tärkeäksi selvittää lainsäädäntöön mah-
dollisesti tarvittavat muutokset poikkeuksellisissa tilanteissa syntyvien 
alusöljyjätteiden varastoinnin ja käsittelyn ympäristölupamenettelyissä.  
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Kunnostusmenettelyn säädösperusta ei ole yksiselitteinen 

Lainsäädännön mahdollista kehittämistarvetta voi olla myös jätelain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisten puhdistus- ja kunnostusmenettelyjen 
suhteessa. Koska ensisijaiset vastuutahot poikkeavat näissä säädöksissä 
toisistaan, olisi tarkastusviraston näkemyksen mukaan paikallaan selkeyt-
tää tilannetta määrittelemällä lainsäädännössä se, mitä kunnostamisella 
jälkitorjunnan yhteydessä ja sen jälkeen tarkoitetaan. Eri toimijoiden vel-
voitteet tulisi määritellä täsmällisemmin niin, että esimerkiksi jälkitorjun-
nan määritelmässä rajattaisiin, mihin öljyn pilaaman maaperän, pohjave-
den ja rannikon puhdistaminen päättyy sekä milloin siirrytään ympäristön-
suojelulain mukaiseen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdista-
mismenettelyyn. Rajanvedolla kyettäisiin selkiyttämään jälkitorjuntavi-
ranomaisen vastuuta vahinkopaikan kunnostamisessa. 

Hallinnonalojen välistä yhteistyöfoorumia tarvitaan 

Alusöljyvahinkojen riskien hallinnassa on selvästi tarve eri hallinnonalo-
jen väliselle yhteistyöfoorumille, johon osallistuisivat sekä meriturvalli-
suuteen eli onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn että öljyntorjuntaan liitty-
vät toimijat. Hallinnonalojen välinen yhteistyöryhmä voisi auttaa näke-
mään alusöljyonnettomuuden ennaltaehkäisyn ja torjuntavalmiuden muo-
dostamaa kokonaisuutta nykyistä yhtenäisemmin. Tarkastuksessa esiin 
tulleiden viranomaistoimijoiden ja valtionyhtiöiden välisten kitkojen 
vuoksi olisi syytä ottaa myös valtion merelliset yhtiöt mukaan tähän ryh-
mään.  

Öljyntorjunnan johtamisjärjestelyjen muuttaminen vaatii vah-
voja perusteita 

Sisäministeriön hallinnonala on esittänyt öljyntorjuntavastuiden uudel-
leenjärjestelyä. Tarkastuksen perusteella nykyinen öljyntorjuntaorganisaa-
tio ja sen johtaminen on toiminut hyvin, joskaan toimintaa ei ole käytän-
nössä suuressa alusöljyvahinkotilanteessa jouduttu testaamaan. Organisaa-
tio on myös hyvin harjoitettu. Nykyisen torjunnanjohtajan, Suomen ympä-
ristökeskuksen ympäristövahinkoryhmän, resurssit ovat kuitenkin vähen-
tyneet. Resurssit eivät riitä tulevaisuudessa torjuntatöiden johtamiseen, jos 
niitä ei täydennetä ja varmisteta torjuntaosaamisen jatkuvuutta.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että öljyntorjuntatyön organi-
soinnissa ja johtamisessa tehdyillä virhearvioinneilla ja puutteellisilla toi-
menpiteillä voi olla haitallisten ympäristövaikutusten lisäksi myös mitta-
via taloudellisia kustannuksia, jotka voivat kohdentua lopulta valtiontalou-
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teen. Mahdollinen laaja öljyntorjunnan johtamisen siirtäminen sisäminis-
teriön hallinnonalalle vaatisi vahvat perustelut ja taloudelliset laskelmat. 
Virasto painottaa, että öljyntorjunnan organisoinnin kehittämisen aikajän-
teen tulee olla riittävän pitkä eikä kehittämisen perustana voi olla vain 
toiminnan tekninen johtaminen, vaan myös öljyvahinkoihin liittyvä sub-
stanssiosaamisen varmistaminen. Mahdollinen organisaatiomuutos ei saa 
alentaa myöskään Suomen ympäristönsuojelun nykyistä tasoa. 

Tarkastusviraston suositukset 
 

1. Ympäristöministeriön tulisi vielä arvioida öljysuojarahaston rahoitus-
pohjan ja riskinaiheuttajanäkökulman laajentamiseen tähtäävän mak-
sun mahdollisuutta. Myös maksun hyväksyttävyyttä kansalaisten kes-
kuudessa tulisi arvioida. 

 
2. Ympäristöministeriön olisi yhdessä öljysuojarahaston kanssa luotava 

rahastolle rahoitusstrategia. Lisäksi ministeriön tulisi rahaston tehok-
kaan toiminnan varmistamiseksi ohjata toimintaa solmimalla rahaston 
kanssa tulossopimus. Myös rahaston työnjakoa suhteessa elinkeino- 
liikenne- ja ympäristökeskuksiin tulisi kehittää ja toimintaa valtion-
apuviranomaisena olisi parannettava. Rahaston tulisi myös miettiä 
mahdollisuutta solmia öljyntorjunnan palvelusopimuksia. 

 
3. Alusöljyvahinkojen torjuntakyvyn kehittämiseksi olisi laadittava uusi 

strategia korvaamaan vuoden 2009 kokonaisselvitystä. Strategiassa tu-
lisi esittää päätöksenteon tueksi arviot seuraavista asioista: nykyisen 
30 000 tonnin torjuntatavoitteen relevanttius tavoitteena, varautumis-
kustannukset, mahdollisen öljyvahingon kokonaiskustannusskenaa-
riot, erilaisten keinojen kustannustehokkuus investointiharkinnan pe-
rusteena, naapurivaltioiden todellinen torjuntavalmius sekä torjunnan 
pullonkaulat. 

 
4. Kansallista alusöljyvahinkojen valmiussuunnitelmaa tulisi kehittää si-

sällöllisesti siten, että määriteltäisiin esimerkiksi suojeltavien kohtei-
den tärkeysjärjestys ja torjunnan lopettamisen kriteerit. 

 
5. Suomenlahden alusonnettomuuksien yhteistoimintasuunnitelma tulisi 

uusia ja kehittää siitä pelastuslaitosten öljyntorjuntasuunnitelmia oh-
jaava väline. 
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6. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulisi ohjata pelastuslai-
toksia valmistelemaan torjuntasuunnitelmat siten, että niissä voitaisiin 
pohtia koordinoituja kalustohankintoja. 
 

7. Ympäristöhallinnon tulisi laatia nykyisiä vahinkotaloushallinnon oh-
jeita täydentämään torjuntaviranomaisille ohje siitä, miten torjunta-
toimien kohtuullisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta eri tilanteissa arvi-
oidaan. 

 
8. Alusöljyjätehuollon vastuusuhteita olisi syytä selventää, vaikka ne 

lainsäädännössä onkin määritelty. Ympäristöministeriön olisi myös 
selvitettävä lainsäädäntöön mahdollisesti tarvittavat muutokset poik-
keuksellisissa tilanteissa syntyvien alusöljyjätteiden varastoinnin ja 
käsittelyn ympäristölupamenettelyissä. Sama koskee myös jätelain ja 
ympäristösuojelulain mukaisten puhdistus- ja kunnostusmenettelyjen 
suhdetta. 

 
9. Ympäristöministeriön tulisi harkita laaja-alaisen yhteistyöfoorumin 

perustamista alusöljyvahinkojen riskien hallintaa varten. 
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Revisionsverkets viktigaste 
observationer och 
ställningstaganden 

Hantering av och ansvarsfördelning vid 
fartygsoljeskador på Finska viken 

Fartygsoljetransporterna i Finska viken har ökat de senaste åren till följd 
av att Ryssland har byggt nya oljehamnar längst in i viken. Enligt upp-
skattningar kommer volymen av oljetransporterna i Finska viken att öka 
från nuvarande 160 miljoner ton till 170–200 miljoner ton år 2020. Samti-
digt har även den övriga sjötrafiken – speciellt passagerartrafiken mellan 
Helsingfors och Tallinn – ökat. Dessa förhållanden medför en stor risk för 
en fartygsoljeolycka, i synnerhet som Finska viken utgör en på många sätt 
utmanande miljö för sjötransporter. 

Vid en omfattande fartygsoljeskada kan staten bli tvungen att åt-
minstone tillfälligt finansiera kostnader som orsakas skadan. Dessutom fö-
religger en latent risk för att alla kostnader och skadestånd till följd av be-
kämpningen av skadan inte kan drivas in utan staten blir tvungen att stå 
för dem. I värsta fall kan kostnaderna för en omfattande fartygsoljeskada 
uppgår till flera miljarder euro. 

Huvudfrågan vid revisionen löd som följer: Är systemet för hantering av 
fartygsoljeskador i Finska viken effektivt? 

Systemet för hantering av fartygsoljeskador till sjöss omfattar flera aktö-
rer. Miljöministeriet har hand om den allmänna ledningen, uppföljningen 
och utvecklingen av bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieo-
lyckor. Den viktigaste myndigheten vid bekämpning av fartygsoljeskador 
är Finlands miljöcentral som leder bekämpningsarbetet och tillsätter en 
ledare för bekämpningsarbetet. Även försvarsmakten och gränsbevak-
ningsväsendet deltar i bekämpningen av fartygsoljeskador. Oljebekämp-
ningen i skärgården och kustområdena ankommer på räddningsväsendet 
(räddningsverket) i respektive område. Kommunerna ansvarar för efterbe-
handlingen och hanteringen av fartygsoljeavfallet inom sitt område. 

Kommunikationsministeriet ansvarar för sjöfartssäkerheten och sjötra-
fikstyrningen i systemet för hantering av fartygsoljeolyckor. Den viktig-
aste aktören med avseende på förebyggande av fartygsoljeolyckor är Tra-
fikverkets sjötrafiktjänst. Med tanke på förebyggande av fartygsolyckor är 
även Trafiksäkerhetsverkets tillsyn av fartygssäkerheten. Till sjöfartssä-
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kerheten bidrar även lotsningstjänsterna som på finländska farvatten får 
tillhandahållas endast av det statliga bolaget Finnpilot Pilotage. 

Den ekonomiska delen (finansiering av beredskapen och ersättningar för 
skador) i systemet för hantering av fartygsoljeolyckor utgörs av olje-
skyddsfonden, fartygsägarnas försäkringar och internationella ersättnings-
fonder. De kostnader som orsakas det lokala räddningsväsendet för an-
skaffning av bekämpningsmateriel och upprätthållande av bekämpnings-
beredskapen ersätts från oljeskyddsfonden. Ur fonden kan också betalas 
behovsprövad ersättning till staten för anskaffning för bekämpningsmate-
riel för fartygsoljeskador och kostnader för upprätthållande av bekämp-
ningsberedskapen. Dessutom kan ersättning betalas ur fonden till skadeli-
dande och dem som deltagit i oljebekämpningen. 

För att trygga ersättningarna för skador ska fartygsägarna teckna olje-
skadeförsäkring för sina fartyg med en bruttodräktighet på över 2 000 ton. 
Normalt är det rederiet som tecknar försäkringen. Internationella ersätt-
ningsfonder för oljeskador (International Oil Pollution Compensation 
Funds) betalar ersättning för oljeskador från tankfartyg i de fall där far-
tygsägarens ansvar inte täcker skadan, skadan överskrider fartygsägarens 
maximala ansvarighet eller fartygsägaren är insolvent. 

Systemet för hantering av fartygsoljeskador är effektivt 

Utifrån granskningen finns det många positiva drag i hanteringen av far-
tygsoljeskador i Finska viken. Oljebekämpningen har utvecklats systema-
tiskt, och den bygger på bekämpning som sker på öppet hav, vilket – om 
det lyckas – minskar på den kostnadsintensiva rengöringen av stränderna. 
Övningar i oljebekämpning ordnas regelbundet. Finland har byggt upp en 
relativt stor bekämpningsflotta speciellt jämfört med Estland och Ryss-
land. Med tanke på kostnadseffektiv användning av resurserna är det posi-
tivt att bekämpningsflottan består av multifunktionella fartyg som kan sät-
tas in i flera olika uppgifter. Samarbetet kan emellertid vidareutvecklas till 
exempel med de statliga bolagen Meritaito Oy och Arctia Shipping Oy. 

Enligt granskningen är samarbetet mellan de maritima myndighetsaktö-
rerna (s.k. METO-samarbete) mycket lyckat och kostnadseffektivt. Sy-
stemen för att förebygga risken för fartygsolyckor, som sjötrafiktjänsterna 
och flygkontrollerna, har visat sig vara kostnadseffektiva i praktiken. 

I fråga om beredskap för fartygsoljeskador och bekämpning av dessa 
pågår flera samarbetsprojekt med förvaltningsexterna parter. John Nurmi-
nens Stiftelse har bidragit med finansiering för navigeringstjänsten ENSI, 
och WWF Finland har utbildat frivilliga oljebekämpningstrupper. Frivil-
liga som deltar i oljebekämpningen utgör både en betydande resurs och en 
kanal för människors vilja att hjälpa. 



   

17 

Internationella ersättningsfonden för oljeolyckor ersätter inte 
alla skador 

Det finns ett system av internationella ersättningsfonder för fartygsoljeo-
lyckor, men det omfattar endast oljeutsläpp från tankfartyg. Utifrån de be-
räkningar som gjordes under granskningen kan kostnaderna för en far-
tygsoljeolycka bli höga. Det finns ett maximibelopp (859 miljoner euro) 
för tankfartygens försäkringar och för ersättningarna ur den internationella 
fonden, och det räcker inte nödvändigtvis till att ersätta alla de kostnader 
som orsakas av en storolycka med ett tankfartyg. Med andra ord verkstäl-
ler det internationella ersättningssystemet inte principen att den som föro-
renar ska betala. 

Ersättningsprocesserna tar lång tid, varigenom en stor oljeolycka skulle 
ändå belasta kommunernas och statens ekonomi. I värsta fall faller kost-
naderna för skadorna i slutändan på staten. Eftersom den internationella 
fonden ersätter endast materiella, skäliga, ändamålsenliga och väldoku-
menterade kostnader bör det för bekämpningsmyndigheterna utarbetas 
anvisningar, som kompletterar de nuvarande anvisningarna, om hur skä-
lighet och ändamålsenlighet ska bedömas i olika situationer. 

Bredare finansieringsunderlag för oljeskyddsfonden bör över-
vägas 

Oljeskyddsfonden har gjort det möjligt för räddningsverken att anskaffa 
tillräcklig oljebekämpningsmateriel. Det har även varit möjligt att finansi-
era statens anskaffningar av bekämpningsmateriel ur fonden. År 2009 
ålade riksdagen regeringen att utreda möjligheterna att bredda fondens 
finansieringsunderlag. Miljöministeriet kartlade denna möjlighet, men nå-
gon fungerande och ekonomiskt betydande lösning kunde inte hittas. 

I Finland tillämpas en accisliknande avgift för försörjningsberedskapen. 
Denna försörjningsberedskapsavgift uppbärs av tullen som redovisar den 
till försörjningsberedskapsfonden. Vid granskningen fick man den upp-
fattningen att möjligheten till en dylik ”försörjningsberedskapsavgift för 
oljebekämpning” av en eller annan orsak inte begrundades ingående i 
samband med utredningen av möjligheterna att bredda finansieringsun-
derlaget för oljeskyddsfonden. Avgiften skulle bredda såväl fondens 
finansieringsunderlag som dess perspektiv på riskorsakare. Utifrån 
granskningen bör möjligheten av en dylik avgift övervägas på nytt. Även 
huruvida medborgarna anser avgiften vara acceptabel bör utredas. 
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Oljeskyddsfondens verksamhet kan effektiviseras 

Oljeskyddsfondens verksamhet kan utvecklas. Fonden saknar en finansie-
ringsstrategi och den ingår inget resultatavtal med Miljöministeriet. Fon-
den borde överväga en omfördelning av uppgifterna med närings-, trafik- 
och miljöcentralerna samt möjligheten att ingå serviceavtal. Även ansök-
ningsanvisningarna samt skötseln av den tillsynsuppgift som ankommer 
en statsbidragsmyndighet i fråga om behovsprövade ersättningar och bi-
drag kan förbättras. 

Innehållet i bekämpningsplaner för fartygsoljeskador kan för-
bättras 

Den senaste planen för utveckling av bekämpningskapaciteten vid far-
tygsoljeskador (helhetsutredningen) är från 2009. Enligt granskningen 
borde en ny plan – eller snarare en strategi – utarbetas. I denna bör ingå en 
bedömning av om det nuvarande bekämpningsmålet, som är gemensamt 
med grannländerna, på ett oljeutsläpp på 30 000 ton fortfarande är rele-
vant. Härvid bör även grannländernas verkliga bekämpningsberedskap i 
Finska viken kartläggas. I strategin bör som stöd för beslutsfattandet pre-
senteras en uppskattning av beredskapskostnaderna samt beräkningar av 
totalkostnaderna för eventuella oljeskador, till exempel med hjälp av reg-
ionala scenarier. Dessutom bör strategin innehålla mångsidiga och för-
valtningsövergripande uppskattningar av olika alternativ, bland annat om 
investeringar för att minska skadorna eller riskerna är kostnadseffektivare 
än investeringar i bekämpning. Eventuella förslag för anskaffning av yt-
terligare fartyg för bekämpning på öppet hav kräver noggrant övervä-
gande och jämförelser av kostnadseffektiviteten, inklusive om statliga bo-
lag med maritim verksamhet kunde anlitas i en större utsträckning vid ol-
jebekämpning. Utifrån granskningen ser det ut som om ”flaskhalsen” för 
bekämpning på öppet hav, som samtidigt förhindrar effektiv verksamhet, 
är bristande mellanlagerkapacitet till havs. 

Innehållet i den nationella beredskapsplanen för fartygsoljeskador borde 
utvecklas bland annat genom att fastställa en prioritetsordning för skydds-
objekten samt kriterier för när bekämpningen kan avslutas. Samarbetspla-
nen för fartygsolyckor i Finska viken bör ses över och utarbetas till ett 
styrinstrument för räddningsverkens oljebekämpningsplaner. Räddnings-
verken bör instrueras till att bereda sina bekämpningsplaner så att det uti-
från dem är möjligt att dryfta samordnade materielanskaffningar. Bered-
ningen av en förordning om bekämpning av oljeskador, som styr innehål-
let i oljebekämpnings- och samarbetsplanerna, har dragit ut på tiden vid 
Miljöministeriet. 
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Hanteringen av fartygsoljeavfall har inte planerats ordentligt. I de reg-
ionala räddningsverkens oljebekämpningsplaner och i samarbetsplanen för 
Finska viken får frågan endast ett omnämnande. Konkreta planer för 
transporter och logistik för fartygsoljeavfall saknas helt. 

Utifrån granskningen bör kretsen av deltagare i oljebekämpningsöv-
ningar utvidgas så att villiga kommuner ges möjlighet att delta mer än i 
dag. Med hjälp av övningarna kan kommunerna bedöma bland annat hur 
personal kan avvaras för bekämpningsarbeten och vilka effekter detta har 
på kommunens övriga funktioner, eller ekonomiförvaltningen och bokfö-
ringen av efterbehandlingsarbeten. Erfarenheter från övningarna kan 
hjälpa kommunerna att utveckla sin beredskapsplanering. 

Efterbehandling och avfallshantering vid fartygsoljeolyckor är 
stora utmaningar 

Ett allvarligt problem enligt granskningen är efterbehandlingen och av-
fallshanteringen vid fartygsoljeolyckor, vilka ankommer kommunerna. 
Det framkom vid granskningen att små kommuner saknar kapacitet och 
möjligheter att sköta om efterbehandlingen och att alla räddningsverk inte 
i sina oljebekämpningsplaner har avtalat om att det är räddningsverket 
som ska sköta efterbehandlingen. Under granskningen fick man uppfatt-
ningen att kommunerna inte helt har insett vad ansvaret för efterbehand-
ling kräver och betyder.  

Kommunförbundet framhöll vid granskningen att kommunerna inte i 
något skede är avfallsinnehavare i fråga om fartygsoljeavfallet, trots att 
enligt bestämmelser blir olja från ett fartyg avfall när den når land och det 
är kommunen som ska se till att avfallet transporteras bort och behandlas. 
Ansvarsfördelningen för hanteringen av fartygsoljeavfall i praktiken bör 
förtydligas, trots att den är definierad i lagstiftningen. 

Kapaciteten för avfallshanteringen ställer gränser för hanteringen av far-
tygsoljeavfall. Hanteringen av avfallet från en omfattande fartygsoljeo-
lycka tar flera år om man inte har tillgång till flyttbara anläggningar för 
termisk desorption. Dessa anläggningar har en stor kapacitet, men deras 
tillgänglighet beror på var anläggningen finns vid den aktuella tidpunkten 
och vad den används till. Hantering av avfallet med TD-anläggningar kan 
på flera orter ske enligt miljötillstånden som beviljats de lokala avfalls-
hanteringscentralerna. Problemavfallsanläggningarna har också tillstånd 
för detta. Däremot behövs det oftast ändring av miljötillståndet för hante-
ring av avfallet i kraftverk och i processugnar på industrianläggningar, 
och det tar tid. En anmälan enligt 62–64 § i miljöskyddslagen och därav 
följande myndighetsbeslut (närings-, trafik- och miljöcentralens beslut) 
skulle ge möjlighet att inleda hanteringen av exceptionellt fartygsoljeav-
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fall utan miljötillstånd. Dessvärre saknas det en enhetlig tolkning av om 
detta lagrum kan tillämpas på godkännande av hantering av fartygsoljeav-
fall. Utifrån granskningen är det viktigt att man utreder de förändringar 
som eventuellt behövs i lagstiftningen med avseende på miljötillståndsför-
farandet för lagring och hantering av fartygsoljeavfall vid exceptionella si-
tuationer. 

Lagstiftningen om iståndsättning är inte entydig 

Lagstiftningen i fråga om förfarandena för rengöring och iståndsättning 
respektive sanering enligt avfallslagen och miljöskyddslagen behöver 
eventuellt också ses över. Eftersom bestämmelserna om förstahandsansva-
ret avviker från varandra i de nämnda lagarna, anser revisionsverket att si-
tuationen bör förtydligas genom att det i lagstiftningen fastställs vad som 
avses med iståndsättning/sanering under och efter efterbehandling. Olika 
aktörers skyldigheter bör fastställas mer exakt så att det till exempel i de-
finitionen på efterbehandling avgränsas var rengöring av mark, grundvat-
ten och kustområden som förorenats av olja upphör och när det är fråga 
om sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten enligt miljö-
skyddslagen. Genom denna gränsdragning vore det möjligt att förtydliga 
ansvaret för de myndigheter som sköter efterbehandlingen med avseende 
på iståndsättning/sanering av skadeplatsen. 

Det behövs ett samarbetsforum för förvaltningarna 

Inom hanteringen av riskerna vid fartygsoljeskador finns ett tydligt behov 
av ett samarbetsforum för förvaltningarna. Deltagarna i detta forum skulle 
vara representanterna för både sjösäkerheten, med andra ord de som före-
bygger olyckor, och oljebekämpningen. En förvaltningsövergripande 
samarbetsgrupp skulle bidra till en mer samordnad bild av förebyggandet 
av fartygsoljeolyckor och bekämpningsberedskapen som helhet. Med an-
ledning av den friktion som under granskningen observerades mellan 
myndighetsaktörerna och statsbolagen bör även de statsägda maritima bo-
lagen involveras i gruppen. 

Det behövs starka grunder för ändring av ledningsarrange-
mangen för oljebekämpning 

Inrikesministeriets förvaltningsområde har föreslagit en omfördelning av 
oljebekämpningsansvaret. Enligt granskningen har den befintliga oljebe-
kämpningsorganisationen och ledningen av densamma fungerat väl, även 
om verksamheten inte har ställts på prov i en omfattande fartygsoljeo-
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lycka. Organisationen är också väl inövad. Dessvärre har resurserna sku-
rits ner hos den nuvarande ledaren av bekämpningsarbetet, det vill säga 
Finlands miljöcentrals expertgrupp för miljöskador. Resurserna kommer 
inte att räcka till för ledning av bekämpningsarbetet i framtiden om de inte 
kompletteras och bekämpningskompetensens kontinuitet säkerställs. 

Statens revisionsverk konstaterar att felbedömningar och bristande åt-
gärder i organiseringen och ledningen av oljebekämpningen kan förutom 
skadliga konsekvenser för miljön även orsaka betydande kostnader som i 
slutändan kan drabba den statliga ekonomin. En eventuell omfattande 
flyttning av ledningen av oljebekämpningsarbetet till Inrikesministeriets 
förvaltningsområde kräver grundliga motiveringar och ekonomiska kalky-
ler. Revisionsverket framhåller att tidsperspektivet för utvecklingen av ol-
jebekämpningsorganisationen ska vara tillräckligt långt och att utveckl-
ingen inte bara kan utgå från den tekniska ledningen, utan även sakkun-
skapen om oljeskador ska säkerställas. En eventuell omläggning av orga-
nisationen får inte heller ha negativa följder för miljöskyddet i Finland. 

Revisionsverkets rekommendationer 
 

1. Miljöministeriet bör göra en ny bedömning av möjligheten till en av-
gift som skulle bredda finansieringsunderlaget och riskorsakarper-
spektivet för oljeskyddsfonden. Även huruvida medborgarna anser 
avgiften vara acceptabel bör utredas. 

 
2. Miljöministeriet bör i samarbete med oljeskyddsfonden lägga upp en 

finansieringsstrategi för fonden. För att säkerställa fondens effektiva 
verksamhet bör ministeriet också styra verksamheten genom att ingå 
ett resultatavtal med fonden. Även fondens uppgiftsfördelning i för-
hållande till närings-, trafik- och miljöcentralerna bör utvecklas samt 
dess verksamhet som statsbidragsmyndighet stärkas. Fonden bör 
också överväga möjligheten att ingå serviceavtal inom oljebekämp-
ning. 

 
3. För att utveckla förmågan att bekämpa fartygsoljeskador bör en ny 

strategi utarbetas och införas i stället för helhetsutredningen från 
2009. I strategin bör som stöd för beslutsfattandet presenteras bedöm-
ningar om följande frågor: relevansen av det nuvarande bekämp-
ningsmålet på 30 000 ton, beredskapskostnaderna, scenarier för de to-
tala kostnaderna vid en eventuell oljeskada, olika metoders kostnads-
effektivitet som grund för investeringsbedömningar, grannländernas 
verkliga bekämpningsberedskap och flaskhalsarna inom bekämpning-
en. 
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4. Innehållet i den nationella beredskapsplanen för fartygsoljeskador bör 

utvecklas bland annat genom att fastställa en prioritetsordning för 
skyddsobjekten samt kriterier för när bekämpningen kan avslutas. 

 
5. Samarbetsplanen för fartygsolyckor i Finska viken bör ses över och 

utarbetas till ett styrinstrument för räddningsverkens oljebekämp-
ningsplaner. 

 
6. Närings-, trafik- och miljöcentralerna bör instruera räddningsverken 

så att dessa bereder sina bekämpningsplaner till underlag för samord-
nade materielanskaffningar. 

 
7. Miljöförvaltningen bör utarbeta anvisningar, som kompletterar de nu-

varande anvisningarna för skadeekonomiförvaltningen, om hur be-
kämpningsåtgärdernas skälighet och ändamålsenlighet ska bedömas i 
olika situationer. 

 
8. Ansvarsfördelningen för hanteringen av fartygsoljeavfall bör förtydli-

gas, trots att den är definierad i lagstiftningen. Miljöministeriet bör ut-
reda vilka förändringar som eventuellt behövs i lagstiftningen med av-
seende på miljötillståndsförfarandet för lagring och hantering av far-
tygsoljeavfall vid exceptionella situationer. Detsamma gäller förhål-
landet mellan rengöring och iståndsättning respektive sanering enligt 
avfallslagen och miljöskyddslagen. 

 
9. Miljöministeriet bör överväga att inrätta ett brett samarbetsforum för 

hantering av riskerna vid fartygsoljeskador. 
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1 Tarkastuksen tausta 

Ympäristöriskien ja ympäristömuutosten hallinta taloudellisesta näkökul-
masta on ollut yksi valtiontalouden tarkastusviraston strategisten paino-
pisteiden mukainen teema-alue.1 Suurissa ympäristöonnettomuuksissa ris-
kin realisoituessa voivat seurauksena olla suuret taloudelliset menetykset. 
Valtiontalouden kannalta olennaiset kysymykset ovat seuraavat: onko 
ympäristöriskeihin varauduttu, onko varautuminen kustannustehokasta ja 
kuka kustannukset korvaa? 

Noin 15 prosenttia maailman laivaliikenteestä tapahtuu Itämerellä. Öl-
jykuljetukset2 Venäjän Suomenlahden satamista ovat kasvaneet merkittä-
västi. Kun vuonna 2000 Suomenlahden kautta kuljetettiin 43,7 miljoonaa 
tonnia öljyä, oli määrä vuonna 2010 nelinkertaistunut 160 miljoonaan 
tonniin.3 Noin puolet Venäjällä tuotetusta ja ulkomaan vientiin laivatta-
vasta öljystä kuljetettiin Suomenlahden kautta.  

Öljykuljetusten lisääntyminen Suomenlahdella on seurausta uusien öljy-
satamien rakentamisesta Venäjälle. Vuonna 2002 avattu Primorskin öljy-
satama on nykyisin Suomenlahden suurin, ja sieltä vietiin vuonna 2010 
noin 78 miljoonaa tonnia öljyä. Viipurin edustalla sijaitsevasta, vuonna 
2007 avatusta Vysotskin satamasta vietiin noin 12 miljoonaa tonnia öljyä. 
Lisäksi vuonna 2012 avattiin Ust-Lugan öljysatama. Sen toiminta on vasta 
käynnistynyt, mutta öljysataman merkitys on huomattava, sillä sinne päät-
tyy Venäjän BPS2-öljyverkosto, joka korvaa Valko-Venäjän läpi kulkevaa 
putkistoa. Myös Pietarin satamasta vietiin 14 miljoonaa tonnia öljyä. Li-
säksi Viron satamien öljy on lähinnä venäläisen öljyn kauttakulkuliiken-
nettä. 

Suomen vilkkain öljysatama on Porvoon Kilpilahdessa, jossa Neste Oil 
Oyj jalostaa venäläistä raakaöljyä. Vuonna 2010 Suomeen tuotiin noin 
14,1 miljoonaa tonnia raakaöljyä, josta noin 8 miljoonaa tonnia jalostettiin 
kotimaiseen käyttöön ja noin 6 miljoonaa vientiin. Raakaöljyn ja öljytuot-
teiden arvo vuonna 2010 oli 5,2 miljardia ja viennin arvo 3,2 miljardia eu-
roa.4  

                                                      
1 Valtiontalouden tarkastusviraston strategia vuosille 2009–2012. 
2 Öljyllä tarkoitetaan mineraaliöljyä sen kaikissa muodoissa. Erilaisia öljytuottei-
ta ovat nestekaasut, petrolit, dieselöljy, kevyt polttoöljy, raskaat polttoöljyt ja bi-
tumit. 
3 Brunila ja  Storgård (2012), Brunila (2012).  
4 Öljyalan keskusliitto (2011).  
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Arvioiden mukaan öljykuljetusten määrä Suomenlahdella tulee kasva-
maan nykyisestä 160 miljoonasta tonnista, joskin maltillisesti. Tutkimuk-
sissa on esitetty skenaarioita hitaan kasvun 170 miljoonasta tonnista vah-
vemman kasvun 201 miljoonaan tonniin vuonna 2020.5 Vuoteen 2030 
ulottuvat arviot ennustavat pienempää kasvua muun muassa siksi, että öl-
jyriippuvuus vähenee ja arktisten alueiden merkitys kasvaa sekä öljyn tuo-
tannossa että kuljetuksissa. On myös esitetty arvioita, joiden mukaan raa-
kaöljykuljetuksia vähentää Venäjän pyrkimys jalostaa raakaöljyä yhä 
enemmän itse.6 

Suomenlahdella liikennöi päivittäin noin kaksikymmentä erikokoista öl-
jysäiliöalusta. Suurimmat yksittäiset öljylastit voivat olla 150 000 tonnia. 
Samaan aikaan muu meriliikenne, erityisesti matkustajaliikenne Helsingin 
ja Tallinnan välillä, on kasvanut (kuvio 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVIO 1. Laivaliikenteen vilkkaus (HELCOM). 

                                                      
5 Brunila ja Storgårds (2012).  
6 Alkukesästä 2013 Venäjän suurimman öljysataman Primorskin öljykuljetukset 
olivat vähentyneet noin 30 prosenttia viiden vuoden keskiarvosta (Bloomberg 
2013). Primorskin öljykuljetusten vänetymiseen on saattanut vaikuttaa myös kul-
jetusten käynnistyminen Ust-Lugan öljysatamasta. 
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Riski suureen alusöljyonnettomuuteen on näissä oloissa hyvin mahdolli-
nen. Onnettomuusriskiä lisäävät kasvavat liikennemäärät ja muuttuvat rei-
tit, ilmastonmuutoksen tuomat muutokset jääoloihin ja säiden ääri-
ilmiöihin sekä lisääntyvä kansainvälisten miehistöjen käyttö, jolloin esi-
merkiksi jääolojen tuntemus voi olla heikkoa (kuvio 2).  

KUVIO 2. Poikkeuksellisten suurten (yli 5 000 tonnia) alusöljyvahinkojen riskipaikat 

(HELCOM). 

Toisaalta riskiä vähentävät uuden teknologian sovellukset.7 Säiliöaluksen 
ja matkustaja-aluksen yhteentörmäys sisältää mahdollisuuden myös vaka-
vien henkilövahinkojen riskiin.  

Muilla Suomen lähialueilla liikenne- ja lastimäärien perusteella arvioitu 
alusöljyvahinkoriski on vähäisempi kuin Suomenlahdella. Pohjanlahdelle 
liikennöivien alusten määrä on vajaa puolet Suomenlahdelle liikennöivien 
alusten määrästä. Suomenlahdella onnettomuusriski on suurimmillaan 

                                                      
7 Kujala, P. (2012).  
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Helsingin ja Tallinnan välillä, sillä siellä öljykuljetukset risteävät vilkkaan 
poikittaisen matkustaja-alusliikenteen kanssa.  

Tankkereiden onnettomuuden suurin riski on itäisellä Suomenlahdella, 
jossa Pietarin ja Vysotskin satamien liikenne kasvaa.8 Yhden tutkimuksen 
mukaan tankkerionnettomuus voisi tapahtua Suomenlahdella peräti kerran 
kuudessa vuodessa.9 Toisen tutkimushankkeen mukaan joka 20.–24. tank-
keriöljyonnettomuus aiheuttaa yli 30 000 tonnin öljypäästön.10   

Suomessa ei ole toistaiseksi tapahtunut yhtään suurta alusöljyonnetto-
muutta. Sen sijaan erilaisia alusliikenteen onnettomuuksia tapahtuu 30–40 
vuodessa. Yleisimpiä tyyppejä ovat karilleajo ja pohjakosketus, alusten 
yhteentörmäys ja törmäys kiinteisiin rakenteisiin. Yleisin onnettomuuden 
syy on inhimillinen erehdys.11 Suomessa on tapahtunut alusöljyonnetto-
muus keskimäärin kerran neljässä vuodessa. Näissä mereen päässeen öl-
jyn määrä on kuitenkin jäänyt alle 150 tonnin.12 Koko Itämerellä on tapah-
tunut keskimäärin 1–2 yli 35 tonnin alusöljyonnettomuutta vuodessa. 

Onnettomuuksien lisäksi öljypäästöjä voi tapahtua tahallisesti.13 Vuonna 
2012 Suomen viranomaiset havaitsivat Itämerellä yhteensä 54 öljypäästöä. 
Lisäksi virolaiset havaitsivat Suomen puolella kolme öljypäästöä. Öljy-
päästöjä voi aiheutua paitsi tankkereiden öljylastista myös alusten käyttö-
voimana tai koneistossa olevasta niin sanotusta bunkkeriöljystä. Polttoai-
nesäiliöissä voi olla satoja tonneja öljyjä.14 Lisäksi päästöjä voi tulla pils-
sivesistä, jotka ovat aluksen pohjalle päässyttä vettä, johon on sekoittunut 
öljyä, sekä laivan jäteöljyistä. 

Suuresta öljyvahingosta aiheutuisi seurauksia niin elinkeinoille (esimer-
kiksi kalastus ja kalankasvatus, matkailu, satamatoiminnot, voimalaitosten 
toiminta) kuin virkistysarvoillekin. Lisäksi meriympäristölle aiheutuu 
haittoja useammallakin tavalla: öljy tukahduttaa alleen fysiologisia toi-
mintoja, ja öljyn kemiallinen myrkyllisyys tappaa ja aiheuttaa häiriöitä so-
luissa. Ekosysteemit muuttuvat erityisesti, jos avainlajit häviävät. Epäsuo-
rasti öljypäästö vaikuttaa, jos esimerkiksi lajien elinympäristöt ja suoja-
paikat katoavat.15  

                                                      
8 Hänninen ym. (2012). 
9 Hänninen ym. (2012).  
10 Hänninen ym. (2011).  
11 Merenkulkulaitos (2008).  
12 Merenkulkulaitos (2008).  
13 Suomalaiset asiantuntijat pitävät terroristien iskua öljytankkereihin Suomen-
lahdella kuitenkin hyvin epätodennäköisenä. 
14 Partio (2009). 
15 ITOPF (2012a).  
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Valtio voi joutua ainakin tilapäisesti rahoittamaan suuresta alusöljyva-
hingosta aiheutuvia kustannuksia. Määrä riippuu torjuntakustannusten 
kertymisnopeudesta ja vahingonkärsijöille maksettavien korvausten mää-
rästä, kiireellisyydestä sekä toisaalta onnettomuusalusta edustavan P&I-
klubin (aluksen vakuutusyhtiöt) ja kansainvälisen korvausrahaston vas-
tuulla olevan korvausprosessin käynnistymisnopeudesta. Valtion näkö-
kulmasta riskinä on se, että kaikkia torjunnasta aiheutuneita kustannuksia 
ja vahingonkorvauksia ei korvata vaan ne jäävät loppujen lopuksi valtion 
kannettaviksi. Suuren alusöljyonnettomuuden kokonaiskustannuksia on 
vaikea arvioida. Pahimmassa tapauksessa ne voivat olla jopa miljardeja 
euroja.  

Tarkastuksessa arvioidaan Suomenlahden alusonnettomuusriskien hal-
lintakeinojen ja öljyntorjuntavalmiuden taloudellisuutta ja tehokkuutta se-
kä valtiolle alusöljyonnettomuuksissa kohdentuvia kustannuksia.  
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2 Tarkastusasetelma 

2.1 Tarkastuskohteen kuvaus: 
alusöljyvahinkojen hallintajärjestelmä 

2.1.1 Hallintajärjestelmän kokonaisuus 

Alusöljyvahinkojen hallintajärjestelmällä tarkoitetaan tässä tarkastuksessa 
kaikkia niitä keinoja, välineitä, resursseja, johtamista ja valvontaa, joilla 
pyritään estämään alusonnettomuusvahingon syntyminen ja onnettomuu-
den tapahduttua rajoittamaan tehokkaasti sen haitalliset vaikutukset. Hal-
lintajärjestelmä koostuu seuraavista osista: 
1. ennakkosäätely 
2. ensivaiheen torjuntatoimet: avomeritorjunta sekä saaristo- ja rannik-

kotorjunta 
3. jälkitorjunta 
4. onnettomuudesta syntyneiden öljyjätteiden jätehuolto 
5. ex post -oikeus: kustannus- ja korvaussäätely. 

Ennakkosääntely sisältää kaikki ne kansalliset toimet, joilla öljyonnetto-
muuden riskiä pyritään pienentämään (esimerkiksi alusten ilmoitus- ja 
valvontamenettely, alustarkastukset ja torjuntasuunnitelmat).  

Ensivaiheen torjuntatoimien tarkoituksena on rajoittaa öljyn leviäminen 
ja alusöljyvahinko (esimerkiksi estää öljyn leviäminen puomituksin) ja ke-
rätä öljy vesialueelta.  

Ensivaiheen torjunnan jälkeen, torjunnanjohtajan päätöksellä, siirrytään 
jälkitorjuntavaiheeseen, joka ei välttämättä edellytä nopeita toimenpiteitä 
ja voi jatkua pitkäänkin. Jälkitorjunnalla tarkoitetaan öljyvahinkojen tor-
juntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon 
puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi. 

Jälkitorjuntaa seuraa öljyyntyneen aineksen jätehuollon järjestäminen: 
välivarastointi, öljyjätteen kuljetukset ja loppukäsittely.  

Ex post -oikeudella säädellään onnettomuuksien korvaus- ja kunnostus-
vastuita kansallisen, EY:n ja kansainvälisten säädösten puitteissa. 

2.1.2 Hallintajärjestelmän keskeiset säädökset 

Suomessa öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta on järjestetty öljyva-
hinkojen torjuntalailla (1673/2009) sekä lausunnolla olevalla öljyvahinko-
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asetuksella (niin sanottu torjunta-asetus). Ne säätelevät muun muassa tor-
juntaviranomaisten vastuita ja tehtäviä. Muita öljyvahinkojen torjuntaan 
liittyviä keskeisiä säädöksiä ovat laki öljysuojarahastosta (1406/2004), jo-
ka koskee öljyvahinkojen torjunnan kustannusten rahoittamista ja kor-
vaamista, sekä merilaki (674/1994), jolla on säädetty aluksien öljyvahin-
kovastuusta. Alusten laittomien päästöjen valvontaa koskevat säädökset 
ovat merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009). Torjunta- ja pelas-
tustoimintajärjestelyjen yhteen sovittamisessa olennaisia säädöksiä ovat 
pelastuslaki (379/2011) ja meripelastuslaki (1145/2001). 

Varsinaisten torjuntatoimien jälkeen jätelaki (646 /2011) ja ympäristön-
suojelulaki (86/2000) säätelevät alusöljyjätteen käsittelyä.  

Alusöljyonnettomuuksien riskien ennaltaehkäisyssä alusliikennepalvelu-
laki (623/2005) on keskeinen, koska siihen sisältyvien toimien mukaan in-
formoidaan ja ohjataan alusliikennettä. Luotsauslaki (940/2003) puoles-
taan säätelee luotsaustoimintaa, jonka tarkoituksena on aluksen ohjaus 
päällikön apuna. Alusten tarkastuksilla pyritään estämään heikkokuntois-
ten alusten liikennöinti. Tarkastuksista säädetään alusturvallisuuden val-
vonnasta annetussa laissa (370/1995) ja valtioneuvoston asetuksessa ul-
komaisten alusten tarkastamisesta Suomessa (1241/2010). 

2.1.3 Kansalliset toimijat 

Ennakkosäätely 

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastaa merenkulun turvallisuudes-
ta. Alusöljyvahinkojen tärkeä ennalta ehkäisevä toimija on Liikenneviras-
ton VTS (Vessel Traffic Service) -toiminta. Tällä tarkoitetaan alusliiken-
nepalvelua, jonka tavoitteena on parantaa merenkulun turvallisuutta, edis-
tää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennalta ehkäistä onnet-
tomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. 

Alusonnettomuusriskien ehkäisemisessä olennaista on myös alusturval-
lisuuden valvonta. LVM:n alainen Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 
toimii lain mukaisena valvontaviranomaisena. 

Merenkulun turvallisuuteen liittyy myös luotsauspalvelu, jota saa tarjota 
Suomen vesialueella vain valtion Finnpilot Pilotage osakeyhtiö, joka perii 
luotsauksesta aluksen laivaisännältä maksun.16 Toiminnan tarkoituksena 
on edistää alusliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä alusliikenteestä ym-

                                                      
16 Luotsauslaki (940/2003). 
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päristölle aiheutuvia haittoja. Yhtiö on valtioneuvoston kanslian omistaja-
ohjauksessa. 

Ensivaiheen torjunta: avomeritorjunta 

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta on ympäristöhallinnon alan teh-
tävä, ja ympäristöministeriölle kuuluu öljyvahinkojen torjunnan yleinen 
ohjaus, seuranta ja kehittäminen. Käytännössä ministeriön keskeiset teh-
tävät liittyvät lainsäädännön kehittämiseen ja toimeenpanon ohjaamiseen, 
kansainvälisten öljyn- ja kemikaalitorjuntaan liittyvien sopimusten ja so-
pimusmuutosten koordinoimiseen, tarvittavien resurssien turvaamiseen 
sekä tiedonkulun varmistamiseen valtioneuvoston sisällä. 

Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaan keskeisin alusöljyva-
hinkojen torjuntaviranomainen on merialueen torjuntatöitä johtava Suo-
men ympäristökeskus (SYKE) ja sen asettama torjuntatöiden johtaja. SY-
KE vastaa alusöljyvahinkojen torjunnasta ja asettaa torjuntatöiden johta-
jan, jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaara uhkaa Suomen vesialu-
eella aavalla selällä tai talousvyöhykkeellä (merialueen öljyntorjunta).17 
SYKE huolehtii riittävän valtakunnallisen alusöljy- ja aluskemikaaliva-
hinkojen torjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta. Se huolehtii li-
säksi myös alan jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä.  

Myös puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos osallistuvat alusöljy- ja alus-
kemikaalivahinkojen torjuntaan. Niiden on vahingon havaittuaan tai sel-
laisesta tiedon saatuaan ryhdyttävä pikaisesti valmiutensa edellyttämiin 
torjuntatoimiin, jollei tehtävän suorittaminen merkittävällä tavalla vaaran-
na viranomaisen muun tärkeän lakisääteisen tehtävän suorittamista. Kaik-
ki edellä mainitut viranomaiset voivat tarvittaessa heti aloittaa torjunta-
toimet ja käyttää torjuntaviranomaisen valtuuksia tarvitsematta odottaa 
Suomen ympäristökeskukselta virka-apupyyntöä.  

Puolustusvoimissa torjuntaviranomaisen asema koskee merivoimia. 
Muuten puolustusvoimat antaa öljyvahinkojen torjunnassa virka-apua ensi 
sijassa kuljetus- ja huoltotehtävissä, rantojen öljyyntymisen tiedustelussa 
ja myös rantojen puhdistamisessa. 

                                                      
17 Hallituksen esityksen (248/2009) mukaan aavalla selällä tarkoitetaan perintei-
sesti sitä osaa vesialueesta, jolla toimiminen pelastustoimen alueiden suurimmil-
la, noin 15 metriä pitkillä veneillä ei käytännön meriolosuhteiden vuoksi ole 
mahdollista. Yleisesti aavalla selällä tarkoitetaan avomerta ja ulkosaaristoa, 
mutta sellainen voi olla myös muu laaja ja avoin merialue. Öljyntorjunta voidaan 
jakaa näin avomeritorjuntaan ja rannikkotorjuntaan. 
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 Meripelastuslain (1145/2001) ja öljyvahinkojen torjuntalain 
(1673/2009) mukaan ihmishenkien pelastaminen merionnettomuuksien 
yhteydessä on ensisijainen viranomaistehtävä ja yleisjohtaminen kuuluu 
Rajavartiolaitokselle. Samoin kaikki resurssit ovat tähän tehtävään tarvit-
taessa alisteisia. Siltä osin, kun resursseja ei tarvita ihmishenkien pelas-
tukseen, ne ovat käytettävissä muuhun toimintaan, kuten öljy- ja aluske-
mikaalivahinkojen torjuntaan, joka voi käynnistyä rinnan meripelastuksen 
kanssa. Ihmishenkien kiireellisen pelastamisvaiheen päätyttyä, josta Raja-
vartiolaitos ilmoittaa, yleisjohtaminen siirtyy öljy- ja aluskemikaalivahin-
kojen torjuntaviranomaiselle, siis SYKElle ja sen asettamalle torjuntatöi-
den johtajalle tai alusöljyvahingoissa alueen pelastustoimelle, jos SYKE 
ei ole asettanut torjuntatöille johtajaa.  

Liikennevirasto antaa VTS-viranomaisena pyydettäessä virka-apua tor-
juntatöiden operatiiviselle johdolle ja osallistuu tilannekuvan ylläpitoon. 
VTS-viranomainen vastaa alusliikenteen ohjauksesta ja myös suojapaik-
kapäätösten18 koordinoinnista. 

Kaikki valtion viranomaiset ovat pyydettäessä velvollisia mahdollisuuk-
siensa mukaan antamaan torjuntaviranomaisille virka-apua. Sama velvol-
lisuus on luotsausyhtiö Finnpilot Pilotage Oy:llä. Valtion omistama yhtiö 
Meritaito Oy osallistuu merellä öljyntorjuntaoperaatioihin väylänhuolto-
aluksillaan palvelusopimuksensa puitteissa samalla tavalla kuin Rajavar-
tiolaitos ja merivoimat. Valtion yhtiö Arctia Shipping Oy on solminut öl-
jyntorjunnan palvelusopimuksen Euroopan Meriturvallisuusviraston EM-
SAn kanssa. Vastaavia järjestelyjä voidaan harkita myös suoraan SYKEn 
ja yksityisten yhtiöiden välillä. 

Jos öljyvahinko (tai aluskemikaalivahinko), sen vaara tai vahingon le-
viämisen mahdollisuus on niin suuri, että torjuntaviranomaisen käytössä 
oleva henkilöstö tai kalusto ei riitä vahingon tehokkaaseen torjumiseen tai 
ehkäisyyn, torjuntaviranomaisella on oikeus määrätä sataman pitäjä, lai-
toksen haltija, öljyn varastoija tai muu, jolla on torjuntakalustoa tai niiden 

                                                      
18 Suojapaikkatilanne saattaa syntyä esimerkiksi aluksen vaurioiduttua merion-
nettomuudessa, konevian tai lastin siirtymisen tai jäätymisen seurauksena. Tilan-
ne käynnistyy, kun aluksen päällikkö, varustamo tai aluksen edustaja pyytää suo-
japaikkaa alukselle Suomesta tai kun merionnettomuustilanteessa alus päätetään 
viranomaismääräyksellä pakottaa Suomen rannikolla sijaitsevaan suojapaikkaan. 
Näiden lisäksi voi suojapaikkaanottopyyntö tulla myös naapurivaltioiden viran-
omaisilta. VTS-viranomainen (Liikennevirasto) tekee aluspalvelulain (523/2005) 
20 c §:n nojalla päätöksen avun tarpeessa olevan aluksen ottamisen suojapaik-
kaan yhteistyössä Rajavartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja muiden 
meripelastusviranomaisten kanssa lain 20 b §:ssä tarkoitetun suunnitelman mu-
kaisesti tehdyn tilannearvion perusteella. 
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käyttöön perehtynyttä henkilöstöä, asettamaan nämä torjuntaviranomaisen 
käyttöön, jollei tästä aiheudu toiminnan harjoittajalle kohtuutonta haittaa. 

Ensivaiheen torjunta: saaristo- ja rannikkotorjunta 

Saaristo- ja rannikkoöljyntorjunnasta vastaa alueen pelastustoimi (pelas-
tuslaitos). Se ohjaa myös öljyvahinkojen torjuntaan varautumista. Alueen 
pelastustoimen on alueensa ulkopuolellakin asetettava torjuntatöiden joh-
tajan pyynnöstä torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä niiden käyttöön 
tarvittavaa henkilöstöä torjuntatöiden johtajan käytettäväksi. Pelastustoi-
mella on oltava alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jos se paikalliset 
olosuhteet huomioon ottaen on tarpeellinen. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ohjaa ja valvoo 
öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä alueellaan ja vahvistaa toimialu-
eensa pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat. 
Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisten tulee laatia 
ELY-keskuksen johdolla myös suunnitelma yhteistoiminnasta alusöljy- ja 
aluskemikaalivahinkojen torjuntatyössä. Suunnitelman vahvistaa ympäris-
töministeriö. 

Jälkitorjunta 

Kunta vastaa jälkitorjunnasta alueellaan. Öljyvahinkojen torjuntalain 
(1673/2009) 21 §:n mukaan jälkitorjuntaa johtaa kunnan tähän tehtävään 
määräämä viranomainen. Jälkitorjunnalla tarkoitetaan niitä ei-kiireellisiä 
torjuntatoimenpiteitä, jotka tehdään sen jälkeen, kun öljyn leviäminen 
rannoilla on estetty. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee myös tar-
vittaessa osallistua öljyvahinkojen ensi vaiheen torjuntaan. 

Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvattaessa järjestöillä on merkit-
tävä rooli: ne tuottavat ja ylläpitävät viranomaistoimintaa täydentäviä re-
sursseja ja asiantuntijuutta muun muassa pelastustoimessa. Järjestöjen va-
paaehtoistoiminnalle on ominaista, että tarvittaessa toimet voidaan käyn-
nistää nopeasti ja myös ilman viranomaisten ohjausta.19 Vapaaehtoisia öl-
jyntorjuntaan osallistuvia järjestöjä ovat Maailman Luonnonsäätiön 
(WWF) Suomen järjestö, Vapepa (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu)20 ja 
Vapepan osana Suomen Punainen Risti (SPR). Esimerkiksi WWF:n öljyn-

                                                      
19 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2010). 
20 Vapepaan kuuluu noin 50 järjestöä, ja toiminnassa on mukana noin 20 000 va-
paaehtoista. 
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torjuntajoukot toimivat viranomaisten kutsusta apuna öljyvahingon jälki-
torjunnassa sekä öljyyntyneiden eläinten hoidossa.   

Lailla vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) perustettiin niin 
sanotut maakuntajoukot. Lain 5 luvussa esitetään säännökset puolustus-
voimien antamasta virka-avusta ja muusta viranomaisen avustamiseen liit-
tyvästä vapaaehtoistoiminnasta. Hallituksen esityksen (HE 172/2006) mu-
kaan vapaaehtoisia maakuntajoukkoja voitaisiin käyttää muun muassa öl-
jyntorjuntaan. 

Alusöljyn jätehuolto 

Torjuntatöiden johtaja ratkaisee, milloin alkuvaiheen öljyntorjunta päät-
tyy. Alkuvaiheen öljyntorjunnan päätyttyä välivarastoidusta öljyvahinko-
jätteestä tulee jätelain (646/2011) mukaista jätettä. 

Jätelain (646/2011) mukaan öljyvahinkojätteen haltija on kunta. Kunta 
jätteenhaltijana on operatiivinen toimija, jonka vastuulla on öljyvahinko-
jätteen hallinnollisten ilmoitusten ja lupahakemusten laatiminen, öljyva-
hinkojätteen käsittelymenetelmien valinta, öljyvahinkojätteen välivaras-
toinnin ja osaltaan käsittelyn valvonta sekä vastuu pilaantuneiden maiden 
kunnostustarpeen määrittämisestä ja kunnostuksen toteuttamisesta.21 

2.1.4 Kansainväliset toimijat 

Kansallinen meriympäristövahinkojen torjuntavalmius liittyy useisiin alu-
eellista yhteistyötä koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. Suomi on jäsen 
Itämeren suojelua koskevassa Helsingin sopimuksessa (SopS 2/2000) sekä 
pohjoismaiden välisessä Kööpenhaminan sopimuksessa (SopS 72/1998). 
Lisäksi Suomi on tehnyt kahdenväliset sopimukset Viron (SopS 31/1995) 
sekä Venäjän (SopS 54/1990) kanssa. Myös Euroopan yhteisön jäsenmai-
den kesken on sovittu vastaavasta yhteistyöstä. Helsingin sopimuksen, 
Kööpenhaminan sopimuksen, Suomen ja Viron välisen sopimuksen sekä 
Suomen ja Venäjän välisen sopimuksen keskeisiä periaatteita ovat 
avunantovelvollisuus ja avunsaantioikeus. Avun antaminen perustuu toi-
sen valtion toimivaltaisen viranomaisen esittämään muodolliseen avun-
pyyntöön. Avunpyytäjä maksaa avunantajan kustannukset. 

Globaalilla tasolla tärkein toimija on Yhdistyneiden kansakuntien alai-
nen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Or-
ganization), jonka yleissopimukset ovat kansainvälisen säätelyn perustana. 

                                                      
21 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (2009), Särkkä ja Tuomainen (2013). 
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Keskeisiä kansainvälisiä yleissopimuksia ovat meriturvallisuutta sääntele-
vä SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), ympä-
ristönsuojelua koskeva MARPOL (International Convention for the Pre-
vention of Pollution from Ships) ja öljyntorjuntavalmiutta, torjumista ja 
torjuntayhteistyötä koskeva OPRC (Oil Pollution Preparedness, Response 
and Co-operation).22 IMOn päätöslauselmat saatetaan voimaan Suomen 
lainsäädännössä presidentin tai valtioneuvoston asetuksilla. Euroopan 
unioni (EU) on myös tärkeä normatiivinen toimija. Esimerkiksi EU:n me-
renkulun kolmas turvallisuuspaketti vuodelta 2008 sisältää muun muassa 
direktiivit satamavaltiotarkastuksista, alusliikenteen valvonnasta ja lippu-
valtion vastuusta.  

Euroopan unioni perusti oman meriturvallisuusviraston EMSAn (Euro-
pean Maritime Safety Agency) vuonna 2002 Erika- ja Prestige-alusten 
onnettomuuksien jälkeen. EMSAlla on öljyntorjunta-aluksia EU:n vesillä, 
ja se ylläpitää torjunta-alan osaamista sekä CleanSeaNet-satelliittivalvon-
tajärjestelmää, joka tukee öljypäästöjen seurantaa ja torjuntaa öljyonnet-
tomuuksissa.  

Itämeren suojelun kannalta tärkeä kansainvälisen yhteistyön foorumi on 
Itämeren suojelukomissio HELCOM. Komissio hyväksyy niitä suosituk-
sia, jotka jäsenmaiden tulisi implementoida lainsäädäntöönsä. Esimerkiksi 
öljyntorjunnassa on voimassa 12 suositusta, jotka käsittelevät muun muas-
sa yhteistyötä rannikkoalueiden torjuntatöissä, torjuntavalmiutta, lento-
valvontaa ja kemiallisten torjuntakeinojen rajoittamista Itämerellä. 

2.1.5 Alusöljyvahinkojen korvausjärjestelmä ja 
öljyntorjuntavalmiuden rahoitus 

Öljysuojarahasto 

Öljysuojarahasto (ÖSRA) on ympäristöministeriön hoidossa oleva valtion 
talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka toiminnasta säädetään sitä kos-
kevassa laissa (1406/2004) ja asetuksessa (1409/2004). Lain mukaan ÖS-
RAsta maksetaan korvauksia öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä 
ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi rahasto 
rahoittaa kansallisen torjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta ai-
heutuneita kustannuksia. Varat toimintaansa ÖSRA saa öljysuojamaksun 
kertymästä ja osittain siirroista valtion talousarviosta. 

                                                      
22 Suomi on myös allekrjoittanut vuonna 2013 solmitun arktista öljyntorjuntayh-
teistyötä koskevan sopimuksen. 
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Öljysuojarahastoon peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljete-
tusta öljystä öljysuojamaksu. Öljysuojamaksua korotettiin vuonna 2009 
kolminkertaiseksi aiemmasta: korotettu maksu oli 1,5 euroa öljytonnilta. 
Korotus oli voimassa 31.12.2012 asti. Tämän jälkeen valtioneuvosto päät-
ti jatkaa korotetun maksun keräämistä vielä kolmella vuodella vuoden 
2015 loppuun asti.  

Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä seuraavan kalenterikuukau-
den lopussa, jona öljysuojarahaston pääoma on noussut 50 miljoonaan eu-
roon. Periminen aloitetaan uudelleen sitä seuraavan kalenterikuukauden 
päätyttyä, jona rahaston pääoma on pienentynyt alle 25 miljoonan euron. 
Maksua nostamalla on pyritty vastaamaan kasvaneeseen öljyvahingon ris-
kiin Itämerellä ja erityisesti Suomenlahdella. 

Rahastosta korvataan alueen pelastustoimelle öljyvahinkojen torjunta-
laissa (1673/2009) tarkoitetun vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunni-
telman mukaiset torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden yl-
läpidosta aiheutuneet kustannukset (lakisääteiset korvaukset). Jos öljyva-
hinkojen torjuntakalustoa ei ole vahvistetun torjuntasuunnitelman mukaan 
tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan öljyvahinkojen torjuntaan, korvataan 
kaluston hankinta- ja käyttökustannukset vain siltä osin, mikä on torjunta-
suunnitelman mukaan öljyvahinkojen torjunnan osuus kyseisen kaluston 
käytöstä. Rahastosta voidaan kuitenkin korvata öljyvahinkojen torjunnan 
käyttöastetta suurempi osuus hankintakustannuksista, jos se on perusteltua 
riittävän torjuntavalmiuden saavuttamiseksi. 

Rahastosta voidaan myöntää avustuksia alueen pelastustoimelle tai kun-
nalle öljyntorjuntakaluston säilyttämiseen tarkoitetun varaston rakentami-
seen tai vuokraamiseen, sataman tai laitoksen omistajalle öljyvahinkojen 
torjuntakaluston hankkimiseen sekä muuhun öljyvahinkojen torjunnan tai 
torjuntavalmiuden ylläpidon kannalta tarpeelliseen toimintaan. ÖSRAsta 
voidaan korvata myös harkinnanvaraisesti valtiolle öljyvahinkojen torjun-
talaissa tarkoitettuja alusöljyvahinkojen torjuntakaluston hankkimisesta ja 
torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia.  

Rahastoa koskevan lain (1406/2004) mukaan ÖSRAsta voidaan maksaa 
korvauksia vahinkoa kärsineille ja torjuntaan osallistuneille tahoille. Suu-
ren alusöljyonnettomuuden jälkeen rahastosta voidaan maksaa korvauksia 
niin sanottuina ennakkokorvauksina, joista säädetään rahastosta annetun 
lain 11§:ssä. Lopullinen korvaus myönnetään hakijalle sen jälkeen, kun 
tämä on esittänyt selvityksen aiheutuneista tai maksetuista kustannuksista. 
Korvattavista vahingoista sekä korvattavista torjunta- ja ennallistamiskus-
tannuksista säädetään tarkemmin lain 12–13 §:issä. Korvauksen hakemi-
sesta ja korvaushakemuksen sisällöstä säädetään puolestaan öljysuojara-
hastoa koskevassa asetuksessa. Rahastosta korvausta saaneen oikeus saada 
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korvausta korvausvelvolliselta siirtyy öljysuojarahastolle siltä osin kuin 
korvausta on öljysuojarahastosta maksettu. 

Öljysuojarahastolain (1406/2004) mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen tulee asettaa sattuneen öljyvahingon korvauskysymyksiä ja 
muuta valmistavaa selvittelyä varten katselmuslautakunta, jos vahinkojen 
tai torjuntakustannusten voidaan arvioida nousevan yli 20 000 euron ja 
vahingon selvittäminen sitä edellyttää. Katselmuslautakunta on asetettava 
myös silloin, jos öljysuojarahaston hallitus sitä pyytää. Lautakunnan on 
suoritettava öljyvahingon johdosta katselmus, jossa selvitetään vahinko ja 
sen aiheuttaja sekä arvioidaan vahingon vuoksi suoritettavat korvaukset. 
Lautakunnan lausunto on toimitettava öljysuojarahaston hallitukselle. 
Asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi katselmuksessa. Kat-
selmuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jona toimii elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen tähän tehtävään määräämä henkilö, ja vähin-
tään kaksi jäsentä. Jäsenistä toisella on oltava luonnontieteen tai -talouden 
asiantuntemus ja toisella perehtyneisyys vahinkojen arviointiin. 

Kansainvälinen korvausjärjestelmä 

Suurten öljyvahinkojen korvaamista varten on kehitetty kansainvälinen 
järjestelmä, joka perustuu kahteen IMOn alaisuudessa allekirjoitettuun 
kansainväliseen yleissopimukseen: CLC-yleissopimukseen (SopS 
43/1996) ja Rahasto-yleissopimukseen (SopS 42/1996). Viimeksi maini-
tun yleissopimuksen perusteella on perustettu kansainvälinen öljysäiliö-
alusonnettomuuksia kompensoiva IOPC-rahasto (The International Oil 
Pollution Compensation Fund, IOPCF). Suomi on yleissopimusten sopi-
muspuoli, ja nykyinen järjestelmä on Suomen osalta tullut voimaan vuon-
na 1996. 

Aluksen omistajan taloudellinen vastuu määritellään vuoden 1992 vas-
tuuyleissopimuksessa, jonka määräykset on Suomessa saatettu voimaan 
merilain (674/1994) 10 luvulla. Vastuu on oikeudelliselta luonteeltaan an-
karaa, eikä se siten edellytä tahallisuutta tai tuottamusta. Vastuu perustuu 
öljysäiliöaluksen bruttovetoisuuteen mutta ei ole täysin rajoittamatonta. 

Suoritettavien korvausten enimmäismäärä ilmaistaan SDR-
rahayksikkönä.23 Vuoden 1992 vastuuyleissopimuksen 5 artiklan mukaan 
vastuurajat ovat 4,51 miljoonaa SDR:ää (5,16 miljoonaa euroa) – 89,77 

                                                      
23 SDR on kansainvälisen valuuttarahaston luoma yksikkö, jonka arvo määräytyy 
maailman keskeisten valuuttojen muodostaman valuuttakorin perusteella. Korva-
usrajojen arvot vaihtelevat ajankohdan valuuttakurssien mukaan.  
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miljoonaa SDR:ää (102,79 miljoonaa euroa) aluksen bruttovetoisuuden 
mukaan.24   

Vahingonkorvausten turvaamiseksi laivanomistajat ovat velvollisia va-
kuuttamaan aluksensa (vastuuvakuutus) öljyvahinkojen varalta, mikäli 
aluksen bruttovetoisuus on yli 2 000 tonnia. Useimmiten aluksen varusta-
mo on vakuutuksenottajana. Vastuu- eli P&I-vakuutuksia (Protection and 
Indemnity Insurance) myöntävät varustamoiden keskinäiset yhdistykset 
eli P&I-klubit (P&I Clubs) jäsenvarustamoilleen.  

Kansainväliset öljyvahinkojen korvausrahastot (International Oil Pollu-
tion Compensation Funds, IOPC-rahastot) maksavat korvauksia säiliö-
alusöljyvahingosta niissä tilanteissa, joissa aluksen omistajan vastuu ei ka-
ta vahinkoa, vahinko ylittää aluksen omistajan enimmäisvastuun määrän 
tai aluksen omistaja ei ole maksukykyinen. Rahastot siis täydentävät aihe-
uttajan vastuuta.  

IOPC-rahastokokonaisuuteen kuuluu kaksi uutta vahinkoja koskevaa ra-
hastoa: vuoden 1992 rahasto (the 1992 Fund) ja sen lisärahasto (the Supp-
lementary Fund).25 Korvausrahastojen korvauksia maksetaan ainoastaan 
öljysäiliöaluksista (tankkereista) aiheutuvista alusöljyvahingoista, jotka 
tapahtuvat sopimuksen jäsenvaltion alueella, aluemerellä tai talousvyö-
hykkeellä.26 Korvaukset koskevat vain hitaasti hajoavia öljyjä.  

IOPC-rahastoon valtiot keräävät varat niiltä tahoilta, jotka ovat vastaan-
ottaneet meriteitse yli 150 000 tonnia raakaöljyä tai raskasta polttoöljyä 
jäsenmaan satamaan. Suurimmat IOPC-rahastojen maksajat ovat Japani 
(15 %), Intia (11 %), Etelä-Korea (8 %) ja Italia (8 %). Suomessa Neste 
Oil Oyj:n osuus IOPC-rahastokokonaisuudesta on sen oman ilmoituksen 
mukaan noin prosentti.  

Rahastot eroavat toisistaan korvauskattojensa ja jäsenvaltioidensa perus-
teella. Vuoden 1992 rahastosta on aluksen koosta riippumatta mahdollista 
saada enimmäiskorvauksena 203 miljoonaa SDR:ää (232,46 miljoonaa eu-
roa) säiliöalusöljyvahinkoa kohden. Tähän sisältyvät myös aluksen omis-
tajan tai hänen vakuutusyhtiönsä vuoden 1992 vastuuyleissopimuksen no-

                                                      
24 SDR:n ja euron elokuun 30. päivän 2013 vaihtokurssin mukaan. 
25 Alkuperäistä vuoden 1971 rahastoa koskenut kansainvälinen yleissopimus on 
lakannut olemasta voimassa 24.5.2002, mutta rahasto jatkaa kuitenkin ennen tätä 
päivää sen jäsenvaltioissa sattuneiden öljyvahinkojen selvittämistä. Käytännössä 
vastaisuudessa tapahtuvista alusöljyonnettomuuksista on siis mahdollista saada 
korvausta vuoden 1992 rahaston ja lisäkorvausrahaston kautta, joiden korvaus-
käytäntö on yhtenevä. 
26 Suomen talousvyöhyke on merialue, joka sijaitsee Suomen aluevesien ulkopuo-
lella mutta jossa Suomen valtiolla on oikeus elollisten ja elottomien luonnonvaro-
jen tutkimiseen ja hyödyntämiseen. 
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jalla maksamat korvaukset. Lisäkorvausrahaston kautta saatava enim-
mäiskorvaus taas on kussakin yksittäisessä säiliöalusöljyvahingossa 750 
miljoonaa SDR:ää (858,75 miljoonaa euroa), ja tämä luku sisältää vuoden 
1992 rahaston ja aluksen omistajan maksamat korvaukset.27 Jos hyväksyt-
tävien korvausvaatimusten kokonaismäärä ylittää tämän enimmäismäärän, 
joudutaan korvauksien määrää vähentämään jokaisella korvauksensaajalla 
näiden saamien korvausten mukaisessa suhteessa. 

Koska Suomi on allekirjoittanut lisärahastoa koskevan pöytäkirjan, 
Suomeen kohdistuvasta vahingosta voidaan rahastoyleissopimuksen pe-
rusteella hakea korvauksia sekä vuoden 1992 rahastosta että sen lisärahas-
tosta. Kun rahastosta saatavissa oleva enimmäiskorvaus lisätään ensisijai-
sena korvauslähteenä käytettyyn aluksen vastuuvakuutukseen, on vahin-
gonkorvausten enimmäismäärä euroiksi muunnettuna näin noin 859 mil-
joonaa euroa. 

2.2 Alueellinen rajaus, 
tarkastuskysymykset, tarkastuskriteerit, 
menetelmät ja aineisto 

Riski mittaviin alusöljyvahinkoihin ja niistä aiheutuviin taloudellisiin vai-
kutuksiin on suurin Suomenlahdella. Tämän takia tarkastus rajattiin kos-
kemaan tätä vesi-, rannikko- ja ranta-aluetta. 

Tarkastuksen pääkysymys oli seuraava: Onko Suomenlahden alusöljy-
vahinkojen hallintajärjestelmä tehokas? Tehokkuus merkitsee sitä, että 
1. haitallista alusöljyonnettomuutta ei tapahdu, koska ennakkotoimenpi-

teet ja riskin hallinta on järjestetty ja järjestely on toteutettu kustan-
nustehokkaasti 

2. jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu, pystytään vahingot torjumaan 
nopeasti ja kustannustehokkaasti (riittävä torjuntakapasiteetti) 

3. vahinkojen seuraukset pystytään korjaamaan niin, että taloudelliset ja 
ympäristölliset haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi 

4. riskin aiheuttaja- ja saastuttaja maksaa -periaatteet toimivat torjunnan 
ylläpidon kustannusten kantamisessa ja korvausten maksamisessa, 
niin ettei valtiolle jää piileviä vastuita. 

                                                      
27 SDR:n ja euron elokuun 30. päivän 2013 vaihtokurssin mukaan. 
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Pääkysymys voidaan jakaa kustannusten kohdentumisen ja kustannus-
tehokkuuden näkökulmasta seuraaviin osakysymyksiin: 
− Perustuvatko investoinnit, jotka on tehty yhtäältä alusöljyonnetto-

muutta ehkäiseviin järjestelmiin ja toisaalta torjuntakalustoon, kustan-
nustehokkuusvertailuihin? 

− Onko öljysuojarahasto tarkoituksenmukainen ja tehokas ratkaisu 
alusöljyvahinkojen torjunnassa? 

− Onko kunnilla mahdollisuuksia hoitaa jälkitorjunta? 
− Onko kunnilla mahdollisuuksia hoitaa alusöljyonnettomuuksien jäte-

huolto? 
− Voidaanko kaikki alusöljyvahingon torjunta- ja korvauskustannukset 

saada korvatuksi? 

Tarkastuskriteerit on esitetty liitteessä 1. Osa kriteereistä on määrällisiä ja 
osa laadullisia. Kriteerilähteinä on käytetty säädöksiä, sopimuksia ja oh-
jeita. 

Tarkastuksessa analysoitiin hallinnon asiakirjoja ja kansainvälisen kor-
vausrahaston aineistoja. Puolistrukturoituja teemahaastatteluja eri osapuo-
lille tehtiin 16 kappaletta. Haastattelut analysoitiin laadullisesti. Lisäksi 
tarkastuksessa tehtiin puhelinhaastatteluja Suomenlahden rannikkokunnil-
le siitä, miten taloushallinto on varautunut suureen alusöljyvahinkoon.  
Rajavartiolaitokselta ja SYKEltä pyydettiin kirjallinen vastaus kysymyk-
seen öljyntorjunnan johtamisen järjestelyistä. Saatuja aineistoja peilattiin 
ristiin ongelmakohtien tunnistamiseksi. Tarkastusmetodi koostui aineisto- 
ja menetelmätriangulaatioista (määrällinen ja laadullinen tarkastusote). 

Tarkastajat osallistuivat tarkkailijoina kansainväliseen Balex Delta- sekä 
sitä edeltävään kansalliseen harjoitukseen Helsingin edustalla (28.–
30.8.2012). Lisäksi havainnoitiin kriisikeskuksen toimintaa Suomen ym-
päristökeskuksessa. Tarkkailijoina toimittiin myös Suomen ja Viron yhtei-
sessä Puhas Meri -harjoituksessa (29.5.2013) Tallinnan edustalla. Tarkas-
tajat tutustuivat VTS-keskuksen toimintaan ja tekivät tarkastuskäynnit öl-
jyntorjuntavälineiden varastoihin Upinniemessä ja Helsingin Hakunin-
maalla.  Myös kolmella öljyntorjunta-aluksella (Halli, Hylje ja Louhi) vie-
railtiin.    

Tarkastajat tutustuivat öljyntorjuntateknologiaan Oilspill-näyttelyssä 
(12.–13.3.2012) Lontoossa sekä osallistuivat siellä järjestettyyn öljyva-
hinkojen kansainvälisiä korvauksia käsittelevään koulutukseen. Tietoja 
saatiin osallistumalla myös suomalaisiin alusöljyvahinkoja käsitteleviin 
seminaareihin ja viranomaisten neuvottelupäiville. Lisäksi tarkastuksessa 
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tilattiin oikeudellinen selvitys alusonnettomuudessa syntyvien jätteiden 
vastuukysymyksistä.28 

                                                      
28 Särkkä ja Tuomainen (2013). 
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3 Tarkastushavainnot 

3.1 Suomenlahti on haasteellinen 
merenkulun ja öljyntorjunnan kannalta 

Merenkulun kannalta Suomenlahden erityispiirteitä ovat karikkoisuus, ka-
peat väylät ja talviolosuhteet. Jääolosuhteet Suomenlahdella vaihtelevat 
eri vuosina suuresti. Itäinen Suomenlahti esimerkiksi jäätyy joka talvi, ja 
normaalitalvena koko Suomenlahti on jään peitossa. Koska tuulet liikutte-
levat jäämassoja helposti Suomenlahdella, myös lämpötiloiltaan leudosta 
ja vaihtelevasta talvesta voi muodostua meriliikenteelle hankala jäätalvi. 
Kovan pakkasjakson aikana muodostuu nopeasti uutta jäätä, joka lämpöti-
lan noustessa ja tuulen kasvaessa ajautuu ajojääkentän reunaan ja muodos-
taa sohjovöitä. Nämä sohjovyöt ja ahtaumat vaikeuttavat myös jäävahvis-
tettujen laivojen kulkua enemmän kuin tasainen melko paksukin jää.29  

Suomenlahdella on limnologisia ja ekologisia erityispiirteitä, jotka teke-
vät sen herkäksi öljyonnettomuuksien vaikutuksille. Itämeren murtovesi 
on valtameriä vähäsuolaisempaa, vesimäärä on vähäinen ja veden vaihtu-
vuus hidasta. Alueen eliöt kestävät heikommin rasitusta kuin valtamerten 
tai makean veden eliöt, sillä ne ovat alhaisen suolapitoisuuden ja kylmän 
talven rasittamia. Vesi on kylmää, mikä vaikeuttaa öljyn hajoamista. Li-
säksi Suomenlahdella ei esiinny luontaisesti öljyä, joten siellä ei esiinny 
öljyä syöviä bakteereita, toisin kuin esimerkiksi Meksikonlahdella. Kan-
sainvälinen merenkulkujärjestö IMO on myöntänyt Itämerelle, pois lukien 
Venäjän aluevedet, erityisen herkän merialueen statuksen.  

Suomenlahti on verrattain matala ja kapea, jolloin mahdolliset öljypääs-
töt kulkeutuvat nopeasti rantaan ja reagointiaika avomeritorjunnassa on 
lyhyt. Lisäksi Suomenlahdella vallitsevat tuulet ovat etelän ja lounaan 
puolelta, mikä tarkoittaa sitä, että öljypäästön kulkusuunta on yleensä 
kohti Suomen rannikkoa.    

Suomenlahden rantaviiva Suomen puolella on rosoinen ja saaria on erit-
täin tiheässä. Suomenlahden mantereenpuoleisen rantaviivan pituus Han-
gon kärjestä Venäjän rajalle on noin 1 700 kilometriä, ja Suomenlahden 
saarten yhteenlaskettu rantaviivan pituus on noin 6 500 kilometriä. Suu-
ressa alusonnettomuudessa rannoille päässeen öljyn puhdistaminen tulisi 

                                                      
29 Silen (2013).  
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vaatimaan paljon työvoimaa ja kestämään pitkään – ja näin aiheuttamaan 
suuret kustannukset. 

Erityisen haasteen Suomenlahdella muodostaa öljyntorjunta jääoloissa. 
Tällöin merellä torjunnan nopeus ei ole yhtä tärkeää kuin avovedessä, 
koska öljy leviää jääoloissa hitaammin kuin avovedessä. Öljy lähtee liik-
keelle kiintojään alta vasta sitten, kun veden virtausnopeus on voimakasta. 
Jää saattaa myös estää öljyn pääsyn rantaan. Ongelmallista on kuitenkin 
se, että veden jäätyessä öljy kuorruttaa jääkappaleita ja sitä tunkeutuu jään 
huokosiin. Jos öljy leviää laajalle alueelle, sen pitoisuudet laskevat niin 
pieniksi, ettei keräys kannata. Keräämätön öljy ajautuu rantaan sulavien 
jäiden mukana.  

Öljyntorjunnan tehokkuuteen vaikuttaa öljyn haihtuminen ja veteen se-
koittuminen. Se, miten öljy käyttäytyy meressä ja kuinka paljon siitä esi-
merkiksi haihtuu tai sekoittuu veteen, riippuu öljyn koostumuksesta, sää-
oloista ja meriveden laadusta. Yleensä öljyt ovat kevyempiä kuin merive-
si, mutta osa raskaista öljyistä voi vajota.  Öljyn leviäminen riippuu pääs-
tön määrästä ja öljyn viskositeetista. Öljyn koostumus muuttuu kun se on 
ollut vedessä. Suomenlahden torjunnan kannalta merkittävää on, että ve-
näläinen raakaöljy30 sekoittuu suuriin määriin vettä ja sen volyymi kasvaa. 
31   

Öljyn taipumus levitä ja fragmentoitua nopeasti tekee sen torjumisesta 
haasteellista. Meressä olevan öljyn torjumiseksi on kehitetty erilaisia me-
netelmiä, joista maailmanlaajuisesti käytetympiä ovat öljyn hajoittaminen 
öljyntorjuntakemikaaleilla (dispersanteilla), mekaaninen öljyntorjunta ja 
öljyn polttaminen. Itämerellä ja Suomessa öljyntorjunta perustuu mekaa-
niseen öljyntorjuntaan. Tällöin meressä olevan öljyn leviämistä rajoitetaan 
tai ohjataan puomien avulla ja öljy pyritään keräämään pois merestä. Dis-
persantteja tai polttamista ei HELCOMin näkemyksen mukaan tulisi käyt-
tää kuin poikkeuksellisissa tilanteissa. 

                                                      
30 Venäjältä kuljetetaan Suomenlahden kautta niin sanottua Urals-öljyä eli REB-
COa (Russia Export Blend Curde Oil). Se on sekoitus Uralin ja Volgan alueen 
raskasta öljyä ja Länsi-Sipeian kevyempää öljyä. Koska öljy on sekoitusta, sen 
täsmällinen koostumus voi vaihdella päivittäin. Esimerkiksi Pohjanlahdelta saa-
tava Brent, West TexasIntermediate sekä Dubai Crude ovat REBCOa kevyempiä 
raakaöljyjä.  
31 EC (2009).  
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3.2 Öljyvahinkojen ennaltaehkäisy ja riskien 
hallinta 

3.2.1 Öljyntorjunta on osa meriturvallisuuspolitiikkaa 

Eduskunnan ulkoasianvaliokunta antoi syksyllä 2007 mietinnön Itämeri ja 
pohjoinen ulottuvuus (UaVM 7/2007 vp). Mietinnössä painotettiin Itämer-
ta erityisesti ympäristökysymyksenä. Ympäristöön ja meriturvallisuuteen 
liittyvät teemat painottuivat myös eduskunnassa käydyssä keskustelussa. 

Maaliskuussa 2009 valmistui liikenne- ja viestintäministeriön toimesta 
Itämeren meriturvallisuusohjelma.32 Ohjelmassa peruslähtökohtana oli 
onnettomuuksien entistä tehokkaampi ennalta ehkäiseminen. Ohjelmassa 
merenkulun turvallisuutta tarkasteltiin neljän pääteeman kannalta: 1) on-
nettomuuksien ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen, 2) ihmishenkien 
pelastaminen, 3) veteen päässeiden haitallisten aineiden torjunta, 4) onnet-
tomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja tutkintatiedon hyödyntäminen 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. 

Kesäkuussa 2009 valtioneuvosto antoi selonteon Itämeren haasteista ja 
Itämeri-politiikasta.33 Meriliikenteen turvallisuuden lisääminen oli yksi 
selonteon teema Itämeren merellisen ympäristön parantamisen ja taloudel-
lisen yhteistyön tiivistämisen rinnalla. Toukokuussa 2011 valmistuneen 
seurantaraportin mukaan selonteossa esitetyt toimenpiteet ovat pääosin 
käynnistyneet.34 Ainoa asia, joka ei ole edennyt lainkaan, on öljyntorjun-
nan osaamiskeskuksen perustaminen.  

Keskuksen tarkoituksena olisi ollut huolehtia torjuntakaluston varas-
toinnista, huollosta ja kehittämisestä sekä öljyntorjunnan koulutukseen ja 
harjoituksiin liittyvistä tehtävistä. Mukana hankkeessa oli Lamor Corpora-
tion Ab, joka on maailmanlaajuisesti merkittävä öljyntorjuntalaitteiden 
toimittaja. Asiaa tutkinut selvitysmies ei pitänyt osakeyhtiömuotoisen or-
ganisaation liittämistä viranomaistoimintaan perusteltuna, varsinkaan kun 
valtaosa kunnista ja pelastuslaitoksista ei ollut valmiita rahoittamaan sitä. 
Selvitysmies ehdotti sen sijaan viranomaisjohtoista, Suomen ympäristö-
keskuksen alaisuudessa toimivaa, öljyntorjuntakeskuksen tai -varikon pe-
rustamista, joka olisi lisäresurssi viranomaisten hoitamaan ympäristöva-

                                                      
32 Liikenne- ja viestintäministeriö (2009).  
33 Valtioneuvoston selonteko (2009). 
34 Valtioneuvoston EU-sihteeristö (2011). 
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hinkojen kokonaisuuteen.35 Vuoden 2009 talousarvioon varattiin 600 000 
euroa keskuksen perustamiseen, mutta hanke ei ole sittemmin edennyt.36   

Öljyntorjunta oli esillä myös vuoden 2008 sisäisen turvallisuuden oh-
jelmassa37 suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen ehkäisyn osa-
alueella. Vuoden 2012 ohjelmassa38 teema ei ole enää esillä, koska ohjel-
ma keskittyy arjen turvallisuuteen. 

3.2.2 Luotsaus sekä laivatarkastukset tukevat 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyä 

Meriliikenteen turvallisuuteen liittyy useita sellaisia toimintoja, jotka vä-
hentävät myös öljyonnettomuusriskejä. Esimerkiksi luotsaustoiminta on 
tärkeä meriturvallisuudelle. Luotsauslain (940/2003) mukaan luotsauksen 
tavoitteena on paitsi edistää alusliikenteen turvallisuutta myös ehkäistä 
alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. 

Suomessa luotsausta hoitaa yksinoikeudella Finnpilot Pilotage Oy, joka 
on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva, valtion omis-
tama erityistehtäväyhtiö. Se perii luotsauksesta maksun. Luotsausmäärät 
riippuvat ulkomaankaupan tilanteesta sekä varustamojen omasta luotsaus-
toiminnasta. Määrät ovat vähentyneet, kun laivojen oma linjaluotsaus39 on 
lisääntynyt. Nykyisin luotsauspalvelua käyttää noin 35 prosenttia merilii-
kenteestä. 

Finnpilot on kehittänyt toimintaansa muun muassa luotsauksen vaikut-
tavuutta koskevalla hankkeella, jossa on laskettu, että yksi luotsaukseen 
sijoitettu euro tuottaa turvallisuutta 5–10 euron arvosta.40 Finnpilot on 
myös kehittänyt mobiilijärjestelmä Mobpia, joka ohjaa luotsausprosessia.   

Finnpilotin mukaan Suomenlahti on mutkaisten ja kapeiden väylien, ki-
vipohjaisuuden ja etenkin talviolosuhteiden vuoksi haastava ympäristö 

                                                      
35 Lampela (2008), Ympäristöministeriö (2005).  
36 Työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sisäministeriö ja 
ympäristöministeriö päättivät vuonna 2013 lähteä rahoittamaan arktisen öljyn-
torjuntakeskuksen perustamisen selvitystyötä. Konsultti tekee huhtikuun loppuun 
mennessä 2014 ministeriöiden ja asiantuntijoiden muodostamalle ohjausryhmälle 
selvityksen, jossa kuvataan mahdollisen keskuksen toimialue, toimijat, liiketoi-
mintakonsepti ja rahoitusratkaisut. 
37 Sisäasiainministeriö (2008). 
38 Sisäasiainministeriö (2012). 
39 Linjaluotsitutkinnon suorittaminen vapauttaa aluksen luotsinkäyttövelvollisuu-
desta. 
40 Ahonen ja Kosonen (2013), Finnpilot (2012). 
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merenkululle. Monille ulkomaisille miehistöille erityisesti jääolosuhteet 
aiheuttavat ongelmia.  

Finnpilot ei ole nykyisin mukana öljyntorjuntaan liittyvissä harjoituksis-
sa tai torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa. Yritys ilmaisi tarkastuksen 
haastattelussa kiinnostuksensa osallistua öljyntorjunnan tukitoimiin.  

Luotsauksen ohella erilaiset laivoihin kohdistuvat tarkastukset tukevat 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi ISM-auditoinnit (Interna-
tional Safety Management Code) liittyvät turvallisuusjohtamisjärjestelyi-
den arvioimiseen. ISM-säännöstö koskee alusten turvallista toimintaa ja 
pyrkii ehkäisemään ympäristön pilaantumista. Turvatarkastusten positiivi-
nen vaikutus sekä turvallisuuteen että ympäristöön on katsottu merkittä-
väksi.41 Isäntävaltiotarkastukset (Host State Control, HSC) on puolestaan 
kohdistettu suurnopeusaluksiin ja roro-matkustaja-aluksiin. Seuraavassa 
käsitellään yksityiskohtaisemmin satamavaltiotarkastuksia (Port State 
Control).  

Suomi on ollut satamavaltiotarkastuksista (PSC-tarkastukset) tehdyn Pa-
riisin yhteistyöpöytäkirjan (Paris MoU) allekirjoittajavaltio vuodesta 1982 
ja suorittaa tarkastuksia yhteistyöpöytäkirjassa sovittuja toimintatapoja 
noudattaen. Sopimuksen on allekirjoittanut 27 maata. Sopimuksen tarkoi-
tuksena on vähentää heikkotasoisten ja alikuntoisten alusten kulkemista 
jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ja näin parantaa me-
renkulun turvallisuutta, meriympäristön suojelua sekä lisätä turvatoimien 
parantamista.  Satamavaltiotarkastukset perustuvat nykyään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin satamavaltioiden suorittamasta val-
vonnasta (2009/16/EY), joka on pantu täytäntöön Suomessa alusturvalli-
suuden valvonnasta annetulla lailla (370/1995). 

Liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen turvallisuusvirasto 
(Trafi) suorittaa PSC-tarkastukset alusturvallisuuden valvonnasta annetun 
lain (370/1995) sekä ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa 
(1241/2010) koskevan asetuksen nojalla. PSC-tarkastukset kohdennetaan 
alusten riskiprofiilin mukaisesti. Profiilin arvioimisen kriteerit on esitetty 
PSC-direktiivin liitteissä. Paris MoU -organisaation verkkosivuilla on esi-
tetty riskiprofiilin arvioimisen laskuri. Tarkastuksen haastattelujen perus-
teella Liikenteen turvallisuusviraston edustajat pitivät riskinarviointikri-
teerejä onnistuneina.  

Riskinarvioinnissa alukset jaotellaan kiireellisyysluokkiin I ja II. Kii-
reellisyysluokkaan I kuuluville aluksille tehdään aina pakollinen tarkastus, 
ja luokkaan II kuuluvista aluksista viranomainen valitsee tarkastettavat 

                                                      
41 Schirokoff (2013). 
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kohteet.42  Tarkastustyypit ovat perustarkastus, yksityiskohtainen tarkastus 
tai laajennettu tarkastus. Esimerkiksi kiireellisyysluokkaan I kuuluvalle 
alukselle on tehtävä laajennettu tarkastus, jos aluksen riskiprofiili edustaa 
suurta turvallisuusriskiä ja sitä ei ole tarkastettu viimeisten kuuden kuu-
kauden aikana. PSC-tarkastukset raportoidaan kansainväliseen Thetis-
järjestelmään.43 Tietojärjestelmästä on saatavissa listat niistä aluksista, 
joille voidaan tehdä tarkastus.  

PSC-tarkastusten valvontaviranomainen voi tehdä kirjallisen päätöksen 
aluksen pysäyttämisestä, jos alusturvallisuudessa oleva vika tai puute on 
sellainen, että aluksen käyttö aiheuttaa vaaraa ihmishengelle tai olennaista 
vaaraa terveydelle tai välitöntä vaaraa alukselle, muulle liikenteelle tai 
meriympäristölle.  

Taulukkoon 1. on koottu kolmelta vuodelta Paris MoU -organisaation 
suorittama PSC-tarkastusten kokonaismäärä, Suomelle asetettu tarkastus-
tavoite, Liikenteen turvallisuusviraston tekemien tarkastusten lukumäärä 
ja sen suhteellinen osuus kokonaistarkastuksista sekä viraston tarkastusten 
tulostavoite. Tarkastusten kokonaismäärän huomattava pieneneminen 
vuonna 2011 oli seurausta vuoden alussa voimaan tulleista uusista tarkas-
tusperiaatteista. Näiden tarkoituksena oli keskittää aiempaa paremmin tar-
kastukset korkean turvallisuusriskin aluksiin.44 

 
 
 
 
 
 

                                                      
42 Valvontaviranomainen voi tarkastaa myös muita kuin kiireellisyysluokkaan I ja 
II kuuluvia aluksia. 
43 EU:n tasolla toimiva viranomaisten tietojenvaihto perustuu alusliikenteen seu-
rantadirektiiviin (2002/59/EY) ja sen muutokseen (2009/17/EY). Direktiivien no-
jalla on rakennettu alusliikenteen turvallisuutta ja ympäristönsuojelua edistävä 
EU:n tietojenvaihtojärjestelmä SafeNet, jonka avulla vaihdetaan tietoja alusten 
satamakäynneistä, sijainnista, vaarallisista lasteista sekä aluksille sattuneista 
vaaratilanteista ja onnettomuuksista. SafeNet-järjestelmä koostuu Euroopan Me-
riturvallisuusviraston (EMSA) ylläpitämästä keskusjärjestelmästä ja kansallisista 
järjestelmistä. Suomen kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä on 
Portnet. 
44 Paris MoU (2012). Alusten riskinarviointiin perustuvaa tarkastusaikaväliä ja 
riskinarviointiin vaikuttavia tekijöitä muun muassa muutettiin. 
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TAULUKKO 1.  PSC-tarkastusten tavoitteet ja tarkastusmäärät.45 

 

 2010 2011 2012 

Tarkastusten kokonaismäärä 24 058 19 058 18 308 

Suomen tavoite 342 344 274 

Suomen tarkastusmäärä 376 316 259 

Suomen %-osuus  1,56 1,70 1,50 

Viraston tulostavoite 340 340 98,8 % valvonta-
suunnitelmasta 

 

Taulukko osoittaa, että vuonna 2010, vanhan tarkastusjärjestelmän aikana, 
Liikenteen turvallisuusvirasto saavutti sekä kansainvälisen että virastolle 
asetetun tulostavoitteen PSC-tarkastusten määrästä. Sen sijaan vuonna 
2011, kun uusi järjestelmä oli otettu käyttöön, Suomelle asetettua tarkas-
tustavoitetta ei saavutettu. Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2011 ti-
linpäätöksessä asiaa selitetään seuraavasti: ”Uuden tarkastusjärjestelmän 
mukainen tarkastettavissa olevien alusten kokonaislukumäärä ei tosiasi-
assa mahdollistanut tavoitteen mukaista tarkastusmäärää.” Liikenne- ja 
viestintäministeriön viraston tilinpäätöstä koskevassa tilinpäätöskan-
nanotossa tätä muutosta ei käsitellä. Ei voida kuitenkaan kieltää, etteikö 
uudella tarkastusjärjestelmällä olisi ollut osuutta tarkastustavoitteiden saa-
vuttamattomuuteen, koska Paris MoU:n vuosikertomusten46 mukaan esi-
merkiksi vuosina 2008 ja 2009 Suomi saavutti sille kansainvälisesti asete-
tut tarkastusmäärätavoitteet. 

Vuonna 2012 Liikenteen turvallisuusviraston tulosopimuksessa ei enää 
asetettu PSC-tarkastusten määrää tulostavoitemittariksi, vaan mittarina 
käytettiin aggregoivaa valvontasuunnitelman toteutumista. Tästä vain osa 
on PSC-tarkastuksia. Suunnitelman tavoitetasoksi asetettiin 90 prosentin 
valvontatoimenpiteiden toteutuminen. Tämä myös saavutettiin. Liikenne- 
ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston suunnittelu-
asiakirjoissa (tulossopimukset, tilinpäätökset ja tilinpäätöskannanotot) ei 
tulostavoitemittarin vaihtamista käsitellä.  

Suomi ei saavuttanut kansainvälisesti asetettua PSC-tarkastusmäärä-
tavoitetta myöskään vuonna 2012. Tarkastuksessa on kuitenkin voitu to-

                                                      
45 Lähteinä käytetty Paris MoU:n vuosikertomuksia, Liikenteen turvallisuusviras-
ton tulosohjaussopimuksia ja tilinpäätöksiä. 
46 Paris MoU (2009), (2010). 
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deta, että yhtään kiireellisyysluokkaan I kuuluvaa alusta (pakollinen tar-
kastus) ei ole jäänyt tarkastamatta.  

Tarkastuksessa on tullut esille pieneltä tuntuva, mutta mahdollisesti 
PSC-tarkastusmääriä rajoittava tai toimintaa hidastava, epäkohta. Tarkas-
tusten haastatteluissa esitettiin, että tarkastusmäärien toteutumiseen on 
voinut vaikuttaa matkarahojen riittämättömyys. Tarkastusten toteutumisen 
kannalta olisi tehokkaampaa, jos virastolla olisi matkakustannusten koko-
naisraamin lisäksi myös oma valvontamatkabudjetti.  Tarkastuksista veloi-
tetaan kyllä toimenpidemaksujen (euroa/tunti) lisäksi myös matkustuskus-
tannukset, mutta tilitys tapahtuu aikaviiveellä.47 

3.2.3 Alusliikennettä ohjaavat järjestelmät vähentävät 
onnettomuuksia kustannustehokkaasti 

Alusliikennepalvelu (VTS) 

Alukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä, ovat alusliikennepalvelu-
lain (2005/623) perusteella velvollisia osallistumaan alusliikennepalve-
luun (Vessel Traffic Service, VTS), jolloin niiden on ylläpidettävä jatku-
vaa päivystystä alueen työskentelykanavalla. Alusliikennepalvelun tarkoi-
tuksena on lisätä alusliikenteen turvallisuutta ja parantaa tehokkuutta sekä 
ehkäistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Palvelua ylläpi-
tää Liikennevirasto. Suomen rannikko on jaettu kuuteen VTS-alueeseen. 
Suomenlahdella näitä ovat Hanko VTS, Helsinki VTS and Kotka VTS, 
jotka kaikki sijaitsevat Suomenlahden meriliikennekeskuksen tiloissa Hel-
singissä.48  

Meriliikenteen ohjausyksikössä työskentelee kaikkiaan yhteensä 75 
alusliikenneohjaajaa, joista suurin osa on merikapteeneja.  

Alusliikennepalveluja ovat lain mukaan tiedotukset, navigointiapu ja 
alusliikenteen järjestely. Tiedotuksia annetaan alukselle tarvittaessa, aluk-
sen ilmoittautuessa tai aluksen pyytäessä tietoja. Tiedotuksina aluksille 
kerrotaan asioita, jotka vaikuttavat aluksen turvalliseen navigointiin ja su-
juvaan liikennöintiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa VTS-alueen lii-
kenne, olosuhdetiedot ja tiedot turvalaitteiden sekä väylien tilasta. Meri-

                                                      
47 PSC-tarkastukset ovat Liikenteen turvallisuusviraston maksullista toimintaa. 
Maksujen suuruutta säätelee Liikenne- ja viestintäministeriön asetus (722/2012) 
Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista. 
48 Myös Rajavartiolaitoksen Meripelastuslohkokeskus sijaitsee samassa raken-
nuksessa Helsingin Katajanokalla, mikä mahdollistaa tehokkaan yhteistyön. 
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liikennekeskus seuraa alusten kulkua ja tiedottaa aluksille tarvittaessa niitä 
uhkaavista vaaratilanteista.  

Navigointiapua voidaan antaa tunnistetulle alukselle sen pyynnöstä tai 
meriliikennekeskuksen katsoessa sen tarpeelliseksi. Navigointiapu on vain 
päämäärähakuista ja ohjeellista, ja vastuu aluksen ohjailusta säilyy aluk-
sen päälliköllä. Navigointiapuna voidaan antaa tietoja aluksen sijainnista 
ja suuntimia/suuntia pohjan suhteen esimerkiksi väylän keskilinjalle tai 
luotsipaikalle. Näitä annetaan myös merenkulullisen vaaran, esimerkiksi 
matalikon, turvalliseksi sivuuttamiseksi. Annetut tiedot perustuvat meri-
liikkennekeskuksessa käytössä oleviin tutkatietoihin ja AIS-järjestelmän 
tietoihin. AIS-järjestelmä (Automatic Identification System) on laivojen 
tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen käytettävä järjestelmä. 

KUVA 1. Utön majakan takana olevalla tutkalla valvotaan meriliikennettä. © Thomas 

Erlund. 

Alusliikennettä järjestellään liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden pa-
rantamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä alusten vaarallisia kohtaamisia ja 
ohituksia sekä liikenteen ruuhkautumista. Erityistilanteissa, kuten poikke-
uksellisissa sääolosuhteissa, meripelastustapahtuman tai muun liikennettä 
rajoittavan tai vaarantavan tapahtuman aikana, meriliikennekeskus voi ti-
lapäisesti sulkea väylän tai väylänosan. Erityistilanteissa keskus voi myös 
määrätä aluksia ankkuriin tai asettaa nopeusrajoituksia. 

Merenkulkijoiden mielestä VTS-toiminta parantaa meriturvallisuutta.49 
Meriliikennekeskus on keskeinen osa alusöljyvahinkojen ennaltaehkäisys-
                                                      
49 Tuomala (2010).  
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sä. Alusliikennepalvelun vaikuttavuutta turvallisuuteen ja ympäristöön ei 
ole tutkittu määrällisesti kovinkaan paljoa. Yhden tutkimuksen mukaan 
VTS-toiminta pienentää onnettomuusriskiä 20–80 prosenttia maantieteen, 
liikenteen tiheyden ja VTS:n resurssien mukaan.50  Meriliikennekeskus 
puuttuu tarkastuksen haastattelujen perusteella yli 100 kertaa viikossa 
poikkeavaan liikennekäyttäytymiseen.51 Alusliikennepalvelun budjetti 
(pois lukien telematiikka) oli vuonna 2013 hieman yli kahdeksan miljoo-
naa euroa. Suuri alusöljyvahinko voi aiheuttaa useiden satojen miljoonien 
eurojen kustannukset. Kun verrataan näitä kustannuksia alusliikennepal-
velun budjettiin osoittaa vertailu, että ennakoiviin, onnettomuutta estäviin 
järjestelmiin sijoittaminen on erittäin kustannustehokasta. 

Tarkastuksessa tuli esiin Liikenneviraston VTS-toiminnan ja luotsaus-
palveluita tuottavan Finnpilotin välinen yhteistyö, jossa on ollut ongelmia 
lähinnä kommunikoinnissa ja tilanteissa, joissa toista osapuolta tulisi in-
formoida tapahtumista.52 Koska laadukas luotsaus lisää meriturvallisuutta 
ja ehkäisee ennalta onnettomuuksia, voidaan pitää hyvänä sitä, että Finn-
pilot ja VTS-toiminta ovat sopineet vuonna 2012 yhteisistä käytännöistä 
yhteistyön parantamiseksi. 

Suomenlahden pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä (GOFREP) 

Suomi, Venäjä ja Viro laativat yhdessä suunnitelman pakollisen ilmoittau-
tumisjärjestelmän (Suomenlahden alusliikenteen ilmoittautumisjärjestel-
mä GOFREP) perustamisesta ja ylläpitämisestä Suomenlahdella. Kan-
sainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi järjestelmän, ja se otettiin 
käyttöön vuonna 2004. Järjestelmän tarkoituksena on lisätä merenkulun 
turvallisuutta alueella, parantaa meriympäristön suojelua ja valvoa meri-
teiden sääntöjen noudattamista alueella. Ilmoittautumisjärjestelmään osal-
listuminen on pakollista aluksille, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300 
GT.53 

Alus ilmoittautuu siihen meriliikennekeskukseen, jonka valvonta-
alueelle se saapuu. Alukset ilmoittautuvat myös silloin, kun ne saapuvat 
GOFREP-alueelle kansallisilta merialueilta tai ylittävät Suomenlahden 
keskellä olevan ilmoittautumislinjan. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi me-

                                                      
50 Schirokoff (2013). 
51 Myös HS (2012).  
52 Katso myös Tuomala (2010).  
53 Bruttovetoisuus (gross tonnage, GT) on aluksen kokonaisvetoisuus. Se käsittää 
käytännössä koko aluksen tilavuuden. 
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nettäessään ohjailukykynsä, myös alle 300 GT:n alukset ovat velvoitettuja 
ilmoittamaan tilanteestaan. 

Järjestelmässä Suomenlahden eteläistä osaa valvoo Viro ja pohjoista 
osaa Suomi ja Suomenlahden pohjukkaa Venäjä. Ilmoittautumisjärjestel-
mään tullessaan alukset ilmoittautuvat sille meriliikennekeskukselle, jon-
ka alueelle ne tulevat. Itään matkalla olevat alukset ilmoittautuvat Tallin-
nan meriliikennekeskukselle ja länteen matkalla olevat Suomenlahden 
meriliikennekeskukselle, joka sijaitsee Helsingissä. Näin GOFREP-
valvonta tapahtuu samassa paikassa kuin VTS-palvelu. Liikennettä valvoo 
aina kaksi henkilöä kerrallaan. 

KUVA 2. Alusliikenneohjaajia työssään. © Liikennevirasto. 

Alusten seuranta perustuu tutka-, kamera- ja AIS-järjestelmiin. AIS tarjo-
aa laivoille keinon vaihtaa läheisten laivojen ja alusliikennepalvelukeskus-
ten kanssa elektronisesti alustietoja kuten, tunnistustiedot, sijainti, suunta 
ja nopeus. Nämä tiedot näkyvät laitteen omalla tai ECDISin näytöllä.54  
IMOn SOLAS-määräysten mukaan AIS täytyy asentaa kansainvälisessä 
liikenteessä kaikkiin laivoihin, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300 
GT, sekä kaikkiin matkustajalaivoihin koosta riippumatta.  ECDIS-

                                                      
54 ECDIS-laitteen avulla alus voi kulkea sähköisillä merikartoilla. 
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järjestelmän käyttöönotto on todettu riskienhallinnassa erityisen kustan-
nustehokkaaksi öljytankkereissa.55 

Aluksen edetessä Suomenlahdella meriliikennekeskus informoi alusta, 
jos sen reitillä on turvallisuuden tai liikenteen sujuvuuden kannalta huo-
mioitavia asioita. Reittijakoalueiden rikkomuksia seurataan ja tarvittaessa 
aluksia kehotetaan noudattamaan meriteiden sääntöjä. Kaikista havaituista 
rikkomuksista laaditaan määrämuotoinen poikkeamaraportti. Mikäli aluk-
set rikkovat ilmoittautumisjärjestelmän sääntöjä tai meriteiden sääntöjä, 
siitä ilmoitetaan aluksen lippuvaltion viranomaisille, jotka voivat asettaa 
aluksen päällikön syytteeseen.  

Lokakuussa 2012 Suomen rajan tuntumassa tapahtui läheltä piti -tilanne, 
jossa Helsingin meriliikennekeskus havaitsi naapurimaan valvonta-
alueella kohti matalikkoa ajavan öljytankkialuksen, jonka lastina oli 
100 216 tonnia raakaöljyä. Aluksen syväys oli 15,2 metriä ja matalikko 
13,6 metriä. Seitsemän minuuttia ennen mahdollista törmäystä meriliiken-
nekeskus otti yhteyttä Pietarin meriliikennekeskukseen ja tilanne saatiin 
nopealla toiminnalla korjattua.  

Meriliikennekeskuksen arvion mukaan 12 solmun nopeudella kulkevas-
ta laivasta olisi matalikolle osuessaan saattanut repeytyä puolet auki sen 
kaksoispohjasta huolimatta. Haastatteluissa esitettiin arvio, että mereen 
olisi tällöin saattanut päästä 50 000–60 000 tonnia raakaöljyä. Vallitsevat 
sääolot huomioon ottaen öljy olisi levinnyt Kotkan–Haminan -saaristoon 
ja mahdollisesti Helsingin saaristoon. Tällainen öljyvahinko olisi kaksin-
kertainen siihen verrattuna, mihin Suomi on torjunnassaan varautunut. Jos 
öljyonnettomuuden keskimääräisiksi torjunta- ja puhdistuskustannuksiksi 
oletetaan 10 800 euroa tonnia kohden56, olisi tästä onnettomuudesta koitu-
nut noin 650 miljoonan euron kustannukset. Summa ei sisällä esimerkiksi 
onnettomuudessa syntyneitä korvausvelvoitteita.  

ENSI-navigointipalvelu 

John Nurmisen säätiö on osallistunut alusöljyonnettomuuksien ennaltaeh-
käisyn parantamiseen kehittämällä ENSI-navigointipalvelua. Hankkeen 
taustalla oli vuonna 2007 tapahtunut tilanne Suomenlahdella, jossa 
100 000 tonnin öljylastissa ollut tankkeri ajoi karille. Yhdessä Liikennevi-

                                                      
55 Vanem ym. (2007), Det Norske Veritas (2008). On kuitenkin huomautettu, että 
ECDIS-järjestelmä on tuonut uhan navigointitaitojen katoamisesta (Schirokoff 
2013). 
56 Luku esitetty kansallisessa öljyntorjunnan valmiussuunnitelmassa (Ympäristö-
ministeriö (2011)). 
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raston, Liikenteen turvallisuusviraston ja Neste Oil Oyj:n kanssa ryhdyt-
tiin kehittämään VTS- ja GOFREP-palveluja laajentavaa niin sanottua 
ENSI-palvelua.57 

ENSI-palvelun ideana on kannustaa öljytankkereita lähettämään etukä-
teen meriliikennekeskukselle reittisuunnitelmansa, jotta meriliikennekes-
kuksen järjestelmä voi automaattisesti tarkastaa suunnitelmat.58 ENSIn ta-
voitteena on parantaa tiedonkulkua ja vähentää väärinkäsitysten mahdolli-
suuksia laivojen ja alusliikenteen ohjaajien välillä.  

Alukset hyötyvät osallistumisestaan siten, että ne saavat palvelun kautta 
tarvitsemaansa navigointi-informaatiota sähköisessä muodossa. Alusten 
saama reittikohtainen tieto edesauttaa niiden turvallista navigointia. Alus 
saa ENSI-palvelusta myös ajantasaista ja reittikohtaista tietoa esimerkiksi 
säästä, jäästä, jäänmurtajien suosittelemista reittipisteistä ja merivaroituk-
sista.59 Näin on mahdollista parantaa meriliikenteen turvallisuutta ja pie-
nentää riskejä öljyonnettomuuksien tapahtumiseen. 

Tarkastuksessa saatujen tietojen mukaan John Nurmisen säätiön kustan-
nukset (haastatteluhetkellä 29.11.2012) palvelun kehittämisestä ovat olleet 
noin 900 000 euroa. Liikenneviraston kustannukset olisivat noin 300 000 
euroa: tällä summalla järjestelmä saadaan kytkettyä VTS-toimintaan. 
Haastattelujen perusteella palvelu on istutettu teknisesti VTS-
järjestelmään hyvin ja se tuottaa toiminnassa lisäarvoa. 

Luotsauksesta vastaava Finnpilot piti ENSI-hanketta erinomaisena, sillä 
sitä kautta voidaan ilmoittaa luotsin saatavuudesta ja tilata luotsi. Tarkas-
tuksen haastatteluissa jotkin viranomaiset kuitenkin esittivät harmistusta 
yksityisen rahoittajan hankkeen saamaa julkisuutta kohtaan. Katsottiin, et-
tä viranomaisten pitkäjänteisesti tekemä hyvä työ ei saa vastaavaa tunnus-
tusta ja julkisuudessa voi syntyä sellainen kuva, että valtio ei tee asioille 
mitään.  

Liikenneviraston näkemyksen mukaan yksityisen rahoittajan mukanaolo 
ja hankkeen saama julkisuus on positiivinen asia, koska tämä on tuonut 
paremmat yhteydet elinkeinoelämään ja varustamojen halukkuutteen olla 
mukana hankkeessa.  

                                                      
57 Kun ENSI-palvelua ryhdyttiin kehittämään oli yhtenä osapuolena Merenkulku-
laitos, josta virastouudistuksen jälkeen vuonna 2010 muodostettiin Liikenneviras-
to ja Liikenteen turvallisuusvirasto. 
58 Reittisuunnitelmien ennakkoon ilmoittaminen ei ole pakollista. 
59 John Nurmisen säätiö on tarkastuksen haastattelujen perusteella lupautunut 
myös kustantamaan öljytankkereihin ipadit. 
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Yksityisen rahoituksen kanavoimista uuden varautumisteknologian ke-
hittämiseen voidaan pitää tarkastuksen perusteella valtiontalouden näkö-
kulmasta hyvänä käytäntönä. 

3.2.4 Lentovalvonta on teknisesti ajan tasalla ja toimii 
kustannustehokkaasti 

Itämeren suojelukomission (HELCOM) suositusten mukaan jäsenmaiden 
tulisi valvoa ilmasta käsin meriliikennereittejään vähintään kaksi kertaa 
viikossa. Suomessa lentovalvontaa tehdään Suomen ympäristökeskuksen 
ja Rajavartiolaitoksen yhteistyönä. Öljypäästöjen valvonta muodostaa 
pääosan ilmasta tehtävästä ympäristövalvonnasta, mutta lisäksi voidaan 
samalla valvoa sinileviin ja meren jäätymiseen liittyviä seikkoja sekä teh-
dä lintu- ja hyljelaskentoja. Rajavartiolaitoksen vartiolentueen mukaan 
ympäristövalvonta sopii hyvin osaksi heidän toimintaansa. 

Lentovalvonnan käytössä on 12 helikopteria ja kaksi lentokonetta. Heli-
koptereilla on lyhyt valmiusaika, ja lentokoneilla puolestaan tehdään laa-
joja partiomatkoja. Helikoptereilla lentäminen on kalliimpaa, mutta niillä 
öljynäytteen otto on mahdollista.  

Suomen ympäristökeskus kouluttaa lentäjiä öljypäästöjen tunnistami-
seen. Rajavartiolaitoksen mukaan ilmasta olisi mahdollista myös johtaa 
onnettomuuden torjuntaa tehokkaasti, sillä ilmasta pystytään auttamaan 
onnettomuuspaikan sijainnin sekä öljypäästön määrän ja mahdollisen le-
viämisen arvioimisessa.  

Vartiolentoja lennetään lähes päivittäin ja jokaisella lennolla valvotaan 
myös ympäristöä. Suomi ylittää siten HELCOMin suosituksen lentomää-
ristä. Ympäristövalvontaa tehdään erilaisten muiden merivartiotehtävien 
ohessa. Sen vuoksi ympäristövalvonnan laajuus ja siihen käytetyt lento-
tunnit määräytyvät ensi sijassa muiden merivartiotehtävien perusteella. 
Lennot suunnitellaan siten, että Euroopan meriturvallisuusviraston (EM-
SA) toimittamia Clean Sea Netin satelliittikuvia voidaan hyödyntää val-
vontalentoreitin valinnassa. Vuonna 2011 Suomen aluevesillä havaittiin 
alle kymmenen satelliitissa näkyvää öljypäästöä.  

Dornier-lentokoneet on varustettu ympäristövalvontalaitteilla, joihin on 
sijoitettu noin 11 miljoonaa euroa. Laitteet uusittiin vuonna 2009 viiden 
miljoonan euron määrärahalla. Esimerkiksi IR/UV-skannerin avulla voi-
daan tunnistaa öljypäästön paksuin kohta ja keskittää torjuntatoimet sii-
hen. Sivukulmatutkan avulla voidaan puolestaan tunnistaa öljypäästöjä 
laajalta alueelta. Laitteet on rahoitettu pääasiassa Suomen ympäristökes-
kuksen varoista ja öljysuojarahastosta.  
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KUVA 3. Rajavartiolaitoksen Dornier Do-228 valvontakoneen toimintamatka on 1 250 

kilometriä. © Rajavartiolaitos. 

Lentovalvonnan merkitys korostuu erityisesti suurta öljyvahinkoa pie-
nempien, tahallisten tai tahattomien öljypäästöjen valvonnassa. Samalla 
lentovalvonta mahdollistaa kustannusten perimisen öljypäästön aiheutta-
jalta hallinnollisen öljypäästömaksun avulla, joka on rangaistusluonteinen 
hallinnollinen seuraamus.60 Rajavartiolaitos määrää sen hallinnollisessa 
menettelyssä ja se on siten nopeampi ja tehokkaampi kuin rikosoikeudel-
linen rangaistus. Maksun suuruus määräytyy öljypäästön määrän ja aluk-
sen koon mukaisesti. Rajavartiolaitos voi myös pysäyttää tietyin edelly-
tyksin aluksen, jos se on perusteltua maksusaatavan turvaamiseksi. Vuon-
na 2012 Rajavartiolaitos aloitti öljypäästömaksututkinnan kahdessa tapa-
uksessa, mikä oli 11 tapausta vähemmän kuin esimerkiksi vuonna 2007. 

Vaikka lentovalvonta liittyy jo tapahtuneiden päästöjen tunnistamiseen, 
valvonnan tehostuminen on myötävaikuttanut siihen, että tahallisten öljy-
päästöjen määrä on vähentynyt Itämerellä. Vuonna 2012 Suomen viran-
omaiset havaitsivat 54 öljypäästöä, joista 47 Suomen merialueilla. Vielä 
vuosina 2007 ja 2008 päästöjä oli yli sata vuodessa. Myös päästöjen koko 
on pienentynyt: vuonna 2012 keskimääräisen öljypäästön tilavuus oli ar-

                                                      
60 Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun 
lain muuttamisesta (1163/2005).  
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violta 25 litraa, mutta vuonna 2008 se oli 170 litraa.61 Lentovalvonnan pa-
rissa työskentelevät pitivät vuonna 2005 tapahtunutta aluevesien laajen-
tumista talousvyöhykkeellä suurena muutoksena, sillä se toi lainkäyttöval-
lan myös talousvyöhykkeelle ja johti samalla tahallisten öljypäästöjen vä-
hentymiseen.  

Suomen ympäristökeskuksen näkökulmasta nykyiset valvontalentomää-
rät ovat riittäviä. Suomella on Itämeren alueella eniten lentotunteja Ruot-
sin jälkeen. Sekä keskuksen että Rajavartiolaitoksen mielestä heidän yh-
teistyönsä lentovalvonnassa sujuu erittäin hyvin.  

Lentovalvonnassa tehdään yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Viron kanssa. 
Jatkuva lentovalvonta ylläpitää sekä kansallista että kansainvälistä valmi-
utta käynnistää nopeasti ilmatiedustelu öljyvahingon torjunnassa. 

3.2.5 Torjuntasuunnitelmien valmistelua ja sisältöä on 
mahdollista kehittää 

Kansallinen alusöljyvahinkojen valmiussuunnitelma 

Ympäristölainsäädännössä ei ole säädöksiä, jotka velvoittavat laatimaan 
kansallisen alusöljyvahinkojen valmiussuunnitelman, vaikka se kuuluu 
HELCOMin suosituksiin.62 Vuonna 2005 valmistuneessa Itämeren maiden 
tarkastusvirastojen raportissa todettiinkin, että Suomella ei ollut kansallis-
ta suunnitelmaa.63 Valmiuslain (1552/2011, 12 §) mukaan viranomaisten 
tulee kuitenkin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen 
myös poikkeusoloissa, kuten vakavan suuronnettomuuden kohdatessa. 
Vahingon seurausten perusteella arvioituna suuronnettomuutena voidaan 
pitää Suomen lähialueella tapahtuvaa yli 5 000 tonnin suuruista alusöljy-
vahinkoa, mutta myös määrältään vähäisempi, esimerkiksi yli 500 tonnin 
öljyvahinko, saattaa täyttää suuronnettomuuden tunnusmerkistön.64 

Ympäristöhallinnon varautumista erityistilanteisiin johtaa, valvoo ja so-
vittaa yhteen ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö asetti vuonna 
2009 työryhmän laatimaan valmiussuunnitelman suurten ja pitkäkestois-

                                                      
61 Ympäristöministeriö (2013a). 
62 Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaan alusöljy- ja aluskemikaaliva-
hinkojen torjuntaviranomaisten tulee laatia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen johdolla suunnitelma yhteistoiminnasta alusöljy- ja aluskemikaalivahinko-
jen torjuntatyössä. Yhteistoimintasuunnitelmat on laadittu Suomenlahtea, Poh-
janlahtea, Saaristomerta ja Saimaata varten. 
63 Pollution from ships in the Baltic Sea (2005).  
64 Ympäristöministeriö (2011).  



   

57 

ten alusöljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä, johtamisesta ja viestin-
nästä. Ministeriö hyväksyi suunnitelman vuonna 2011. Suunnitelma sisäl-
tää kuvauksen isojen alusöljyvahinkojen torjunnan tavoitteista, riskienar-
vioinnin ja onnettomuusskenaariot, torjuntaan osallistuvat tahot ja niiden 
vastuulla olevat torjuntatoimet ja -resurssit, asiaan liittyvän keskeisen 
lainsäädännön ja sopimukset, päivystys- ja hälytysjärjestelmät, tiedonkul-
ku- ja viestintätoiminnan, esimerkkejä kustannuksista ja kustannusten 
korvaamisesta sekä kuvauksen suuronnettomuuden torjuntaoperaatiosta 
sen eri vaiheissa.  

Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että kaikki torjuntaan ja torjun-
nan tukemiseen osallistuvat tahot ovat sitoutuneita torjuntaa koskeviin yh-
teisiin tavoitteisiin, torjunnassa käytettäviin toimintamalleihin, johtamis-
järjestelyihin ja viestintäsuunnitelmaan. Suunnitelma toimii tarkastuksen 
perusteella käsikirjana torjuntaan varauduttaessa, mutta sen operationaali-
suutta voitaisiin parantaa esimerkiksi laittamalla vielä enemmän kuvauk-
sista liitteiksi. Tällaista sisällön mallia on käytetty esimerkiksi brittien 
kansallisessa öljyntorjunnan valmiussuunnitelmassa.65 

Suunnitelmassa kiinnittää huomiota se, että jälkitorjunta ja alusöljyjäte-
huolto, jotka ovat kunnan vastuulla, ovat vain kuvausta tilanteesta. Suun-
nitelmassa ei esitetä konkreettisesti sitä, mitä tulisi tehdä. Suunnitelman 
valmistelutyössä ei ollut mukana kuntien edustajaa. Tarkastuksen haastat-
teluissa Kuntaliiton edustajat katsoivat, että suunnitelmassa ei ole kiinni-
tetty myöskään huomiota siihen, miten kunnat saavat onnettomuustilan-
teessa informaatiota. 

Kun verrataan valmiussuunnitelmaa kansainvälisiin suunnitelman laa-
dinnan ohjeistuksiin,66 voidaan esittää joitain sisällöllisiä kehittämisnäkö-
kohtia. Suunnitelmassa ei esimerkiksi käsitellä alusöljyvahingon torjunta-
prosessin jälkiarviointia. Kokemuksista oppimisen näkökulmasta olisi kui-
tenkin tärkeä määritellä, kuka arvioi ja miten arvioidaan onnettomuuden 
jälkeen torjuntaprosessin onnistumista.  

Suunnitelmassa ei myöskään esitetä edes puitteita siitä, miten onnetto-
muuden seurauksia tultaisiin arvioimaan ja miten ympäristöseuranta jär-
jestettäisiin. Itämeren öljyvahinkojen meriekologisia vaikutuksia käsitte-
levä kansallinen toimintasuunnitelma on valmiussuunnitelman valmistu-
misen jälkeen vuonna 2012 kuitenkin luotu.67 Suunnitelmassa on määritel-
ty eri toimijoiden (esimerkiksi Suomen ympäristökeskus, Elintarviketur-
vallisuusvirasto ja Maailman luonnonsäätiön Suomen järjestö) tehtävät, 

                                                      
65 Maritime and Coastguard Agency (2006). 
66 ITOPF (2012b), IPIECA (2000), Australian maritime safety authority (2013). 
67 Rousi ja Kankaanpää (2012). 
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toiminnan kalusto ja raportointi. Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) 
toimiva ekologisten vahinkojen valmiusryhmä (EVA) käynnistää päästö-
jen aiheuttamien vaikutusten selvittämisen samaan aikaan, kun torjunta-
tehtävät käynnistetään. EVA-ryhmän vastuuhenkilö saa tiedon onnetto-
muudesta SYKEn ympäristövahinkopäivystäjältä. 

Valmiussuunnitelmassa esitetään öljyntorjuntalain (1673/2009) mukai-
sesti, että torjunnan johtaja päättää milloin torjuntatoimet lopetetaan. Kan-
sainvälisissä ohjeistoissa taas esitetään, että lopettamiskriteerit olisi hyvä 
sisällyttää jo edeltä käsin suunnitelmaan. Samoin ohjeistoissa esitetään, et-
tä suojeltavien kohteiden (taloudellisten ja ympäristöllisten) tärkeysjärjes-
tys (suojeluprioriteetti) olisi sisällytettävä suunnitelmaan. Suomen kansal-
lisessa suunnitelmassa torjuntajohtaja toimillaan ”päättää”, mitä suojel-
laan tilannekuvan perusteella. Vaikka tilannekuvan perustana ovat ennak-
koon arvioidut suojelukohteet, torjuntajohtaja voi joutua tekemään hanka-
lia arvopäätelmiä esimerkiksi siitä, suojellaanko taloudellisia vai ympäris-
töllisiä arvoja. 

Kansallisessa valmiussuunnitelmassa on muutamia asioita, joita olisi 
hyvä täsmentää. Suunnitelmassa on hyvin esitetty, miten valtion johtoa in-
formoidaan alusöljyvahingoissa. Kuitenkin epäselväksi jää, milloin kriisi-
johtamisen koordinaation kannalta tärkeät ministeriöiden kanslia- ja val-
miuspäällikkökokoukset kutsutaan koolle. Myös korvausprosessista voi-
taisiin esittää täsmällisempää tietoa kuin vain viitata kansainvälisiin kor-
vausmanuaaleihin. Avoimeksi jää esimerkiksi se, tulisiko SYKE toimi-
maan korvaushakemusten koordinoijana. SYKEn laatimassa alusöljyva-
hinkojen korvaus- ja kustannusselvitysohjeessa68 kuitenkin todetaan: 
”Muiden viranomaisten hakemusten tulisi olla sovitettavissa yhteen SY-
KEn hakemusmallin kanssa, koska se perii niille maksamansa korvaukset 
takaisin korvausvastuussa olevilta tai korvausrahastoista.” 

Valmiussuunnitelmaa ei ole harjoiteltu kokonaisuudessa. Kansainväli-
sen Balex Delta -torjuntaharjoituksen yhteydessä (30.8.2012) sitä kuiten-
kin sovellettiin ympäristöhallinnon puitteissa. Statukseltaan suunnitelma 
on ympäristöministeriön suunnitelma. 

Alueelliset alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat 

Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaan alueen pelastustoimella 
(so. pelastuslaitoksella) on oltava maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. 
Sillä on oltava myös alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jos se pai-
kalliset olosuhteet huomioon ottaen on tarpeellinen. Elinkeino-, liikenne- 

                                                      
68 Jolma (2010). 
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ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vahvistaa alueen pelastustoimen hyväk-
symän öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman. Vahvistettujen suunnitelmien 
perusteella pelastuslaitoksilla on oikeus saada kalusto- ja varautumiskus-
tannuksiin korvauksia öljysuojarahastolta (ÖSRA). Öljyvahinkojen torjun-
tasuunnitelmassa on oltava tiedot öljyvahinkojen torjunnan eri viranomai-
sista ja niiden tehtävistä, selvitys torjuntavalmiuden tasosta ja torjunnan 
järjestämisestä sekä tiedot öljyvahinkojen torjuntakalustosta. 

Alusöljyvahinkojen torjuntaviranomaisten tulee laatia ELY-keskuksen 
johdolla myös suunnitelma yhteistoiminnasta alusöljyvahinkojen torjunta-
työssä. Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö. Yhteistoimintasuun-
nitelmassa on oltava tiedot öljyvahinkojen torjunnan eri viranomaisista ja 
niiden tehtävistä, selvitys torjunnan palvelutasosta ja torjunnan järjestämi-
sestä sekä tiedot öljyvahinkojen torjuntakalustosta. 

Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaan valtioneuvoston ase-
tuksella annetaan tarkemmat säännökset öljyvahinkojen torjuntasuunni-
telman sisällöstä, laatimisesta, hyväksymisestä ja tarkistamisesta sekä 
suunnittelussa noudatettavasta aluejaosta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole 
voimassa olevaa asetusta: asetus öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta 
(636/1993) kumottiin uuden öljyntorjuntalain voimaantulon yhteydessä 
vuoden 2010 alussa. Nyt siis toimitaan hieman epäselvässä tilanteessa, 
kun asetus on kumoutunut eikä uusi ole voimassa. Ympäristöministeriötä 
voidaan näin moittia hitaudesta saada aikaan uusi öljyvahinkojen torjunta-
asetus. Asetuksen luonnoksia on kuitenkin esitelty esimerkiksi viran-
omaisten niin sanotuilla ympäristövahinkopäivillä, ja luonnos lähti lau-
sunnoille heinäkuussa 2013.  

Suomenlahden alueella (alus)öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat ovat 
laatineet Helsingin pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Kymen-
laakson pelastuslaitos ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.69 Suunnitelmat 
on tehty ja päivitetty eri aikoina. Öljysuojarahaston (ÖSRA) korvausten 
kannalta tärkeät kalustohankinta- ja kustannussuunnitelmat on tehty ajan-
jaksolle 2010–2014 (Itä- ja Länsi-Uusimaa) tai 2009–2013 (Helsinki ja 
Kymenlaakso). Torjuntasuunnitelmien sisältö on kumoutuneen asetuksen 
vaatimusten mukainen mutta hyvin yleispiirteinen. Kalusto, sen hankinta 
ja kustannukset on kuitenkin esitetty yksityiskohtaisesti, koska se on pe-
rusta, jonka mukaan ÖSRAlta saadaan korvauksia.  

                                                      
69 Helsingin kaupunki (2005) ja (2008), Itä-Uudenmaan pelastuslaitos (2011), 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (2006) ja (2010), Kymenlaakson pelastuslaitos 
(2010).  
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Torjuntasuunnitelmissa mainitaan pelastuslaitosten yhteistoiminta- ja 
torjunta-apu mutta tarkemmin niitä ei esitetä.70 Torjuntasuunnitelmia ei 
ole laadittu niin, että olisi voitu pohtia yhteisiä ja yhteen sovitettuja kalus-
tohankintoja. Tiiviimpi yhteistyö voisi auttaa öljyntorjuntakaluston koor-
dinoimisessa, mille on nähty tarvetta.71 Joidenkin pelastuslaitosten näke-
mysten mukaan kaluston yhteensopivuudessa on merkittäviä puutteita ja 
kaluston standardoimista toivotaan. Esimerkiksi puomikaluston huono yh-
teensopivuus vaikeuttaa yhteisiin operaatioihin osallistumista ja kaluston 
vaihtoa pelastuslaitosten kesken.72 Myös hallinnon tehokkuuden kannalta 
olisi voinut olla edullista, mikäli suunnitelmat olisit tehty koordinoidusti.  

Torjuntasuunnitelmissa mainitaan alusöljyjätteen käsittelylaitokset mut-
ta ei mahdollisia jätteiden välivarastointipaikkoja. Tarkastuksen haastatte-
lujen perusteella näitä ei esitetä, koska kansalaiset suhtautuvat niihin hy-
vin kriittisesti.  

Torjuntasuunnitelmat eivät toimi operatiivisena ohjeena, vaan pelastus-
laitoksilla on operatiivisesta toiminnasta omat ohjeensa.73  

Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaan kunnilla on vastuu jäl-
kitorjunnasta. Kymenlaakson öljyntorjuntasuunnitelman mukaan on kui-
tenkin sovittu, että pelastuslaitos huolehtii jälkitorjunnasta. Helsingin pe-
lastuslaitos voi torjuntasuunnitelmansa mukaan osallistua jälkitorjuntaan. 
Nykykäytäntö on sellainen, että kaupungin pelastuslaitos johtaa puhdis-
tusoperaatioita ja kaupungin virastoista, laitoksita ja vapaapalokunnista 
muodostetaan enimmillään 22 komppanian torjuntajoukot. Itä- ja Länsi-
Uudenmaan torjuntasuunnitelmissa ei ole mainintaa pelastuslaitoksen 
osallistumisesta jälkitorjuntaan. 

Suomenlahden alueen alusvahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunni-
telma on laadittu vuonna 2007.74 Sen jälkeen sitä ei ole päivitetty. Suunni-
telmassa todetaan, että se on voimassa toistaiseksi ja että se tarkastetaan 
pääsääntöisesti viiden vuoden välein tai muutoin niin tarvittaessa. Päivitys 
on viivästynyt uuden öljyntorjunta-asetuksen laatimisen hitauden takia.75 

Suunnitelman sisältö vastaa vanhan asetuksen vaatimuksia. Sen lisäksi 
liitteissä esitetään arviot pelastustoimien öljyntorjuntasuunnitelmissa han-

                                                      
70 Suomenlahden pelastuslaitoksilla on yhteistoimintaverkosto (kumppanuusver-
kosto) ja öljyntorjuntavastaavat kokoontuvat aika ajoin. 
71 Lampela (2008).  
72 Suomenlahden alueen pelastuslaitoksien kalustokokonaisuuksien eravuuksiin 
vaikuttavat myös toiminta-alueiden toisistaan eroavat saariston koko ja laajuus. 
73 Esimerkiksi Kymenlaakson pelastuslaitos (2011). 
74 Uudenmaan ympäristökeskus ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (2007). 
75 Ympäristöministeriö (2013b). 
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kittavaksi esitetystä puomikalustosta ja öljyntorjuntaveneistä sekä näiden 
kustannuksista. Tarkemmin kaluston tarvetta tai kustannuksia ei arvioida. 
Yhteistoimintasuunnitelmassa kuvataan yleisesti torjuntatoimintaa, osa-
puolien roolit ja tehtävät. Suunnitelma ei kuitenkaan ole alueellisen tor-
juntatoiminnan operatiivinen väline. Sitä voidaan luonnehtia alueellisen 
torjuntatoimen taustapaperiksi, jonka ohjausvaikutus on pieni: se ei ohjaa 
pelastuslaitosten öljyntorjunnan suunnittelua. Yhteistoimintasuunnitelmaa 
ei ole päivitetty, vaikka laadinnasta on kulunut viisi vuotta. 

3.2.6 SÖKÖ-hankkeilla on luotu toimintamallit 
rannikkotorjuntaan ja jätehuoltoon, mutta niitä ei 
ole harjoiteltu 

Vuonna 2007 valmistui Kymenlaakson pelastustoimen alueelle toiminta-
malli rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille itäisellä Suo-
menlahdella tapahtuvan merkittävän öljyonnettomuuden varalle. Toimin-
tamalli on kuvattu toimintamanuaalissa.76 Siinä käsitellään, miten suuren 
öljyonnettomuuden torjunnan rahoitus, henkilöstö, kuljetukset ja öljyisen 
jätteen välivarastointi organisoidaan. Toimintamallin mitoituksen lähtö-
kohtana oli tilanne, jossa 30 000 tonnin öljyvuotoa ei saada torjutuksi me-
rialueella vaan öljy ajautuu rantaan. 

Toimintamallin ja manuaalin laadinnasta vastasi Kymenlaakson ammat-
tikorkeakoulun SÖKÖ-hanke.77 Yhteistyökumppaneita olivat muun muas-
sa alueen pelastuslaitos, ympäristöministeriö, silloinen Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskus, Rajavartiolaitos, puolustusvoimat, alueen neljä kuntaa ja 
Maailman Luonnonsäätiön Suomen järjestö (WWF). Muita kumppaneita 
olivat alueen jätehuoltolaitokset ja vakuutuslaitokset. 

SÖKÖ-toimintaohjeiden kehittäminen sai jatkoa, kun SÖKÖ II -hanke 
toteutettiin vuosina 2007–2011. Hankkeen toteuttajana oli Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun merenkulun ja logistiikan osaamisala Kotkassa. Vi-
ranomaistyöryhmässä ovat olleet edustettuina Itä-Uudenmaan, Helsingin 
kaupungin, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Kymenlaakson pe-
lastuslaitokset, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset sekä Suomen ympäristökeskus.  

Toimintamallit toteutettiin 20 työpakettina. Selvitysten tulokset koottiin 
ja tarkennettiin toimintamanuaaliksi.78 Manuaali toimii käsikirjana rannat 

                                                      
76 Halonen (2007). 
77 Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin rannikon öljyn-
torjunnasta vastaaville viranomaisille. 
78 SÖKÖ II -mauaali (2011). 
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likaavassa öljyvahinkotilanteessa. Julkisen manuaalin lisäksi laadittiin pe-
lastustoimialuekohtaiset viranomaiskansiot, joissa on paikkatietoa. Manu-
aalin pohjalta työstettiin myös koulutusmateriaalia yhteistyössä alueellis-
ten pelastuslaitosten ja ELY-keskusten sekä muiden hankepartnereiden 
kuten HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ja WWF:n kanssa. 

SÖKÖ-toimintamallit täydentävät osaltaan Suomenlahden alusöljyva-
hinkojen yhteistoimintasuunnitelmaa ja pelastuslaitosten öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelmia. Mallit ovat yksityiskohtaisempia ja käytännönlähei-
sempiä kuin torjuntasuunnitelmat. Ohjeistus koskee rannikon öljyntorjun-
taorganisaation muodostamista, torjuntatyön rahoituksen ja hallinnon 
suunnittelua, tilannekuvan muodostamista ja ylläpitoa, keräyshenkilöstöä, 
työterveyttä ja -turvallisuutta, sisäistä ja ulkoista viestintää, öljyjätteen 
kuljetusta, välivarastointia sekä jätteiden käsittelymenetelmiä. Yksi SÖ-
KÖ II -manuaalin työpaketeista ohjeistaa toiminnan taloushallinnon jär-
jestämistä, jonka järjestelmällisyys ja sujuvuus ovat tärkeitä korvausten 
saamisen näkökulmasta. 

Huhtikuussa 2013 aloitettiin niin sanottu TalviSÖKÖ-projekti, jossa 
selvitetään alusöljyvahingon rantatorjunnan mahdollisuuksia talviolosuh-
teissa (jää-, lumi- ja pakkaskaudella) yhteistyössä viranomaisten ja asian-
tuntijoiden kanssa. Projektissa ovat mukana Suomenlahden rannikon öl-
jyntorjunnasta vastaavat viranomaiset: Kymenlaakson pelastuslaitos, Itä-
Uudenmaan pelastuslaitos, Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-
keskukset sekä Suomen ympäristökeskus. Projektin tuloksena vuoden 
2014 lopussa on tarkoitus syntyä raportti alusöljyvahingon rantatorjunnas-
ta talviolosuhteissa.  Rahoitusta on saatu Euroopan aluekehitysrahasto 
EAKR:lta (Päijät-Hämeen liitto) sekä pelastuslaitoksilta.  

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että SÖKÖ-manuaalit antavat 
monipuoliset, yksityiskohtaiset ja yhtenevät toimintaohjeet rannan öljyn-
torjuntaan ja jätehuoltoon. Ne on laadittu laajassa yhteistyössä, mikä on 
luonut keskustelufoorumin eri osapuolille. WWF on tehnyt yhteistyötä vi-
ranomaisten kanssa, ja puolustusvoimat on ottanut rantatiedustelun mu-
kaan koulutukseensa. Pelastuslaitokset tuntevat SÖKÖ-manuaalit, mutta 
tarkastuksessa ei ole voitu varmentua siitä, että toimintamallit olisi omak-
suttu ja ne olisi ”jalkautettu” – erityisemmin niitä ei ainakaan ole harjoi-
teltu. Erityisen tärkeä olisi, että kunnat perehtyisivät jätehuollon ja alusöl-
jyvahinkojen taloushallinnon ohjeistukseen, koska kunnilla on vastuu jäl-
kitorjunnasta ja alusöljyjätehuollosta. 
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3.2.7 Merellisten viranomaisten yhteistyö toimii, mutta 
valtionyhtiöiden ja viranomaisten välillä on kitkoja 

Merelliset viranomaistoimijat ovat tehneet yhteistyötä (METO) vuodesta 
1994 lähtien. Yhteistyö ei perustu lainsäädäntöön, vaan osapuolten keski-
näiseen sopimukseen. METO-toimintaan osallistuvat puolustusvoimat, 
Rajavartiolaitos, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Yhteis-
työssä on tehty yhteisiä investointeja esimerkiksi merikaapeliverkkoon, 
tiedonsiirtojärjestelmiin ja yhteisiin toimitiloihin. Suomen ympäristökes-
kus voidaan asiallisesti liittää METO-yhteistyöhön, sillä esimerkiksi uusi 
öljyntorjunta-alus luovutettiin valmistumisen jälkeen merivoimien operoi-
tavaksi.79 

Öljyntorjunnan näkökulmasta toisena yhteistyön kustannustehokkaana 
esimerkkinä ovat Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneet, jotka on varus-
tettu ympäristövalvontalaitteilla, jolloin valvontalennoilla voidaan tark-
kailla rajavalvonnan lisäksi öljypäästöjä.  

On esitetty, että METO-yhteistyö on tuonut investointisäästöjä 35–40 
miljoonaa euroa ja säästöjä ylläpitokustannuksissa 2,5 miljoonaa euroa 
vuodessa.80 Kansainvälisesti METO-yhteistyötä pidetään tarkastuksen 
haastattelujen perusteella poikkeuksellisena ja malliesimerkkinä myös Eu-
roopassa. Joissakin muissa maissa eri toimijoiden välejä voi leimata pi-
kemminkin kilpailu.  

Kaikki METO-toimintaan osallistuvat olivat yksimielisiä toiminnan on-
nistuneisuudesta. Tarkastuksen perusteella merellisten viranomaistoimi-
joiden välisen yhteistyön voi lukea parhaisiin käytäntöihin.  

Toimiva merellinen yhteistyö näyttäisi tarkastuksen perusteella rajoittu-
van kuitenkin vain METO-viranomaistoimijoihin. Merelliset valtion yhti-
öt, kuten Meritaito, Finnpilot ja Arctia Shipping, ovat METO-yhteistyön 
ulkopuolella ja selvästi tyytymättömiä asemaansa myös suhteessa öljyn-
torjuntayhteistyöhön. Finnpilotin edustaja kummasteli haastatteluissa sitä, 
että heitä ei ole pyydetty mukaan öljyntorjuntaharjoituksiin, vaikka luotsit 
operoivat jatkuvasti merellä. Finnpilot voisi näkemyksensä mukaan auttaa 
esimerkiksi puomituksissa. Luotsien valmius lähteä on myös kaikkein no-
pein, ja luotsit liikkuvat joka tapauksessa merellä kaikissa sääoloissa.  

Finnpilotin näkemyksen mukaan sen toiminta voitaisiin yhdistää VTS-
palveluihin ja yhtiöittää toiminta. Tämä voisi Finnpilotin mukaan tuoda 
miljoonan euron vuotuiset säästöt. Liikenne- ja viestintäministeriön mu-

                                                      
79 Muodollisesti liittyminen tulisi kuitenkin tapahtua kaikkien METO-yhtestyön 
osapuolten sopimuksella. 
80 Hassinen (2012).  
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kaan tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä VTS:llä on nykyisin paljon 
viranomaistehtäviä, kuten suojasatamapäätökset.   

Myös väylänhoitoa tekevä Meritaito Oy oli haastattelujen perusteella 
kiinnostunut lisäämään osuuttaan öljyntorjunnassa ja suhtautui kriittisesti 
siihen, miten öljyntorjunta on Suomessa järjestetty. Yritys kritisoi uusien 
alusten hankintoja, joita öljysuojarahasto (ÖSRA) rahoittaa ”rahoitusau-
tomaatin” tavoin. Meritaidon mielestä paljon kustannustehokkaampaa oli-
si varustaa olemassa olevia aluksia öljyntorjuntavalmiuksin.  

Meritaidon edustajat kritisoivat haastatteluissa myös sitä, että heille ei 
ole opetettu BORIS-tietojärjestelmän käyttöä (katso luku 3.3.8). Suomen 
ympäristökeskus kuitenkin toteaa, että Meritaidon henkilöstöä on osallis-
tunut keskuksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin, myös BORIS-
järjestelmää koskeviin.  

Meritaito näki ongelmaksi myös SYKEn öljyntorjuntalaitteiden kehitys-
työn, koska SYKE on lausunnonantaja öljysuojarahaston korvaamissa lai-
tehankinnoissa. SYKEn mukaan mekaanisten öljyntorjuntalaitteiden kehi-
tystyöhön on jouduttu siksi, koska laitteita ei ole ollut kaupallisesti saata-
villa. Keskuksen ja ”innovaattorien” yhteisistä kehitystoimista syntyneet 
laitteet ja järjestelmät ovat tuotekehityksessä löytäneet lopullisen muoton-
sa. Niiden tuotannosta ja myynnistä vastaavat alan laitetoimittajat. 

Meritaidon näkemyksen mukaan öljyntorjunnassa pitäisi keskittyä lait-
teiden hankinnan sijaan palvelujen ostoon. Lisäksi Meritaito katsoi, että 
sen näkemyksiä ei otettu huomioon esimerkiksi TOJO-raporttia81 laaditta-
essa. Öljyntorjuntatoiminnan ulkopuolelta Meritaito kritisoi sitä, että se ei 
voi tulkintansa mukaan merellä liikkuessa hoitaa muiden viranomaisten 
huoltotöitä kilpailuneutraliteetin vuoksi. Meritaidon laskelmien mukaan 
esimerkiksi kuljetuspalveluiden synergiahyödyt voisivat olla useita mil-
joonia euroja.   

Tarkastuksessa on tullut esille, että entisen Merenkulkulaitoksen yhtiöit-
tämisen myötä on voitu menettää synergiaetuja, kun merellä aktiivisesti 
liikkuvat yhtiötoimijat kokevat olevansa sivussa esimerkiksi öljyntorjunta-
työstä. Taustalla ovat liikennehallinnossa tapahtuneet muutokset, kun osa 
toiminnoista on yhtiöitetty. Lisäksi asiaan vaikuttavat hallinnon muutok-
set, kun esimerkiksi Liikenteen turvallisuusvirastoon koottiin eri liiken-
nemuodot.  

Positiivisena voi kuitenkin pitää sitä, että kun nykyisellään ilmailu- ja 
meriasiat ovat samassa yksikössä, merenkululla on mahdollisuus oppia 
ilmailuturvallisuudesta, sillä se on varsin korkealla tasolla merenkulkuun 
verrattuna. Kuitenkin Merenkulkulaitoksen jako Liikennevirastoon ja Lii-

                                                      
81 Ympäristöministeriö (2010). 
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kenteen turvallisuusvirastoon on haastateltujen mukaan aikaansaanut sen, 
että tietoa on nykyisin hankalampaa saada. Lisäksi tarkastuksessa havait-
tiin, että liikenne- ja viestintäministeriöstä oli vaikea saada selville, kuka 
tai ketkä vastaavat merenkulun turvallisuudesta alusöljyvahingoissa. 

Tarkastuksen haastatteluissa tuli esiin se, että merellisten viranomaisten 
yhteistyöhön olisi tärkeää kytkeä myös alueelliset pelastuslaitokset. Rat-
kaistava kysymys tällöin olisi se, mikä pelastuslaitos toimisi laitosten 
edustajana, koska laitosten käsitykset öljyntorjunnan operationaalisista ta-
voitteista ja toiminnasta eroavat toisistaan. 

3.2.8 Öljyntorjuntakoulutusta järjestetään ja kehitetään 

Vuoden 2009 öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009) säädettiin en-
simmäistä kertaa velvollisuudesta järjestää ja kehittää öljy- ja aluskemi-
kaalivahinkojen ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Koulutus 
määriteltiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tehtäväksi. SYKE jär-
jesti jo tätä ennen jonkin verran koulutusta. Hallituksen esityksen mukaan 
SYKEn tehtävä olisi ohjata asiantuntijaviranomaisena palveluntuottajien 
riittävän ja laadukkaan koulutuksen järjestämisessä. 

Öljyntorjunnan peruskoulutus hankitaan Pelastusopiston, merivoimien 
tai Raja- ja merivartiokoulun kursseilla. Pelastusopiston tutkintoon johta-
villa kursseilla ei ole kuitenkaan erillistä öljyntorjunnan opintojaksoa. Pe-
lastajakurssilla öljyntorjuntakoulutus sisältyy vaarallisten aineiden opinto-
jaksoon, joka on kuuden opintopisteen mittainen. Alusöljyvahinkojen 
osalta Pelastusopisto ostaa yhden päivän koulutuksen Pohjois-Savon pe-
lastuslaitokselta.  

SYKEn koulutuksen asiakkaita ovat merivoimien, Rajavartiolaitoksen ja 
Meritaito Oy:n öljyntorjunta-alusten henkilökunta, merivoimien ja Raja-
vartiolaitoksen kemikaalitorjuntakykyisten alusten henkilökunta, pelastus-
toimen alueiden pääkouluttajat, ELY-keskusten öljyntorjunnan vastuu-
henkilöt sekä Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueen miehistöt. Pelastus-
opiston näkemyksen mukaan yhteistyön lisääminen SYKEn ja Pelastus-
opiston välillä on paikallaan. Myös vuonna 2012 toteutetun kyselyn vas-
tauksissa pelastuslaitosten edustajat toivovat lisää öljyntorjuntakoulutus-
ta.82 

SYKE on suunnitellut ja sisällöllisesti määritellyt koulutuspaketteja tor-
junta-aluksille, pelastustoimelle, ELY-keskuksille ja vartiolentueelle. Li-
säksi koulutusta järjestetään tarvittaessa erikseen räätälöityjen seminaarien 
ja kurssien muodossa. Koulutusmateriaaleina voidaan käyttää erilaisia op-
                                                      
82 Kujala, L.C. (2012).  
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paita, ohjeita ja suunnitelmia, joita on laadittu niin Suomessa kuin esimer-
kiksi IMOn toimesta.83  

Torjunta-alusten miehistön koulutusta ostetaan myös laitteistovalmista-
jilta. SYKEn esityksestä alusten miehistön edustajia voidaan lähettää 
kursseille ulkomaille. SYKEn mukaan ympäristövahinkojen torjunnan 
koulutuksessa harjoituksilla on suuri merkitys.84 Pelastusopiston näke-
myksen mukaan SYKEn keskeinen rooli kouluttajana on perustelua erityi-
sesti näissä harjoituksissa, joissa käytetään isoja öljyntorjunta-aluksia.   

SYKE on tilannut konsulttityönä alan ammatillisen jatko- ja täydennys-
koulutuksen materiaalin, jota on jatkotyöstetty. Varsinaista öljyntorjunnan 
koulutusohjelmaa ei ole vielä laadittu mutta ohjelmasta on valmisteltu 
luonnos. 

3.3 Ensivaiheen öljyntorjunta 

3.3.1 Suomen öljyntorjuntastrategia perustuu 
avomeritorjunnan ensisijaisuuteen 

Suomen öljyntorjuntavalmiutta alettiin kehittää vuoden 1969 jälkeen, jol-
loin tankkeri Palva ajoi karille Utössä. Tämän jälkeen perustettiin ensim-
mäinen öljyntorjuntakaluston varasto. Vuonna 1974 perustettiin öljysuoja-
rahasto, vuonna 1981 valmistui ensimmäinen öljyntorjunta-alus Hylje ja 
vuonna 1987 monitoimialus Halli. Vuonna 1983 öljyntorjuntavastuu siir-
tyi Merenkulkuhallitukselta ympäristöministeriölle ja sittemmin Suomen 
ympäristökeskukselle.85 Öljyntorjunnan heikkouksiin havahduttiin vuonna 
1987, kun tankkeri Antonio Gramsci ajoi jäissä karille Porvoon Kilpilah-
teen johtavalla väylällä. Samana vuonna otettiin käyttöön ympäristöva-
hinkopäivystys, ja Suomi teki ehdotuksen IMOlle kaksoispohjien pakolli-
suudesta öljynkuljetuksessa. 

Itämeren suojelukomissio (HELCOM) oli vuonna 1980 hyväksynyt suo-
situksen, jonka mukaan kansallisen öljyntorjuntavalmiuden tavoitetaso tu-
lisi olla 10 000 tonnin öljyvuodon torjuminen 10 vuorokauden kuluessa.86 
Vuonna 1988 Suomen viranomaiset totesivat, että tällainen valmiustaso 
vaatisi uusia alushankintoja.  
                                                      
83 Jolma (2012).  
84 Katso myös Kujala, L.C. (2012).  
85 Lahtonen (2004).  
86 Lahtonen (2004). Nykyään HELCOMin tavoitetaso on 1 000–5 000 tonnin öl-
jypäästön torjuminen kolmessa vuorokaudessa. 
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Suomi saavutti 1990-luvulla Lahtosen (2004) esittämän historiikin mu-
kaan varsin hyvän öljyntorjuntakyvyn ja -kapasiteetin avomerellä – var-
sinkin verrattuna naapurimaihin. Suomen öljyntorjuntakalusto näytti lei-
jonankyntensä Tallinnan edustalla vuonna 1993 tilanteessa, jossa Virolla 
itsellään ei ollut öljyntorjuntakalustoa eikä meripuomia. 2000-luvulle tul-
taessa nousi esille kysymys, onko koko Suomenlahden öljyntorjuntakyky 
pelkästään Suomen hartioilla.  

Suomen öljyntorjuntastrategia on muotoiltu varsinaisesti 2000-luvulla. 
Vuonna 1999 laadittiin 10-vuotissuunnitelma ympäristövahinkojen tor-
junnasta.87 Suunnitelman mukaan torjunta tulee ensisijaisesti suorittaa 
avomerellä ja öljy on kerättävä talteen mekaanisesti.  

Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2003 laatimassa muistiossa88 kiin-
nitetään huomiota Suomenlahden lisääntyneeseen liikenteeseen. Muistion 
mukaan yli 10 000 tonnin öljyvahingon torjumiseen eivät riittäisi edes 
Itämeren valtioiden yhteiset voimat. Lisäksi todettiin, että yhteentörmäyk-
sessä mereen voisi joutua kahden lastitankin sisältö, jolloin noin 30 000 
tonnin öljyvuoto olisi mahdollinen.  

30 000 tonnin öljyvahinko, joka voisi aiheutua tankkialuksen ja muun 
aluksen yhteentörmäyksestä, määriteltiin ”suurimman realistisesti mah-
dollisen vahingon määräksi” vuonna 2007, kun ÖTVA-työryhmä selvitti 
riittävän öljyntorjuntavalmiuden tavoitetasoa erityisesti torjunta-alusten ja 
-kaluston osalta.89 Raportin mukaan Suomen öljyntorjuntavalmiuden tuli 
perustua pääasiassa valtion eri toimijoiden kanssa tapahtuvaan yhteistyö-
hön ja monikäyttöisiin aluksiin.  

Työryhmä teki kehittämisehdotuksen, jonka perustana oli torjuntakapa-
siteetin (laivojen keräystankkikapasiteetin) vajauden pienentäminen Suo-
menlahdella vuoteen 2015 mennessä 2000–3500 kuutiometriin. Ehdotuk-
sen kustannusvaikutus vuosina 2008–2017 olisi 110–140 miljoonaa euroa. 
Rahoituksesta työryhmä totesi, että torjunnan tavoitetasoon pääsemiseksi 
laadittu ohjelma tulisi rahoittaa valtion budjetin kautta. Osasta kustannuk-
sia valtiolla voi olla mahdollisuus saada harkinnanvarainen korvaus öl-
jysuojarahaston varoista. Samalla hahmoteltiin lopullisesti suomalainen 
öljyntorjuntastrategia, joka perustuu avomeritorjuntaan, monitoimialuksiin 
ja alusten öljynkeräystankkikapasiteetin lisäämiseen. Avomeritorjunnan 
tärkeys perusteltiin sillä, että öljyntorjunnan kustannukset ovat avomerellä 
halvemmat kuin silloin, jos öljy pääsee saaristoon ja rannoille.90 Myö-

                                                      
87 Jolma (1999). 
88 Jolma (2003). 
89 Hietala ja Lampela (2007). 
90 Esimerkiksi Jolma (2009). 
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hemmin 30 000 tonnin torjuntatavoite vahvistettiin poliittisesti Sisäisen 
turvallisuuden ohjelmassa ja valtioneuvoston Itämeri-selonteossa vuonna 
2009.91  

Seuraava askel suomalaisessa öljyntorjuntapolitiikassa otettiin SRÖT-
VA-työryhmän toimesta92 vuonna 2008. Työryhmä esitti Suomenlahden 
rannikon öljyntorjuntavalmiuden tehostamista. Rahoituksesta todettiin, et-
tä pelastuslaitoksille93 tarvittavaa öljyntorjuntakalustoa on hankittava 80 
miljoonalla eurolla. Valmiuden ylläpitoon ja koulutukseen on saatava ra-
hoitusta 20 miljoonaa euroa seuraavan kymmenen vuoden ajalle jo ole-
massa olevan rahoituksen lisäksi. Valtion rahoitusta tarvittaisiin Suomen-
lahden rannikon torjuntavalmiuteen 10 miljoonaa euroa, ja kokonaistarve 
on 100 miljoonaa euroa vuosina 2008–2018. Näin pelastuslaitokset kyt-
kettiin öljyntorjuntaan ja samalla asetettiin rahoitusreunaehdot tehokkaalle 
rannikkotorjunnalle.  

Suomenlahden öljykuljetusten yhä lisäännyttyä laadittiin vuonna 2009 
kokonaisselvitys94 valtion ja kuntien öljyntorjuntavalmiuden kehittämises-
tä. Kokonaisselvityksessä käytettiin matemaattista öljyn leviämismallia 
(Spillmod). Mikäli öljyn etenemistä ei saataisi pysäytettyä avomeri-
puomein ja keräysaluksin esimerkiksi liian vaikeiden sääolosuhteiden 
vuoksi, öljyn etenemisen pysäyttäminen syvemmälle sisäsaaristoon ja 
rannikolle jäisi pääasiassa pelastuslaitosten tehtäväksi. Selvityksessä mää-
riteltiin myös, millaisia keräyslaitteita ja varastointikapasiteettia alueelli-
silla pelastusyksiköillä tulisi olla ja miten valtion kalustoa olisi tarpeen 
täydentää.  

Suunniteltujen alusten hankintojen ja korjaamisten kustannukset vuosina 
2009–2015 olisivat 112–132 miljoonaa euroa. Valtion öljyntorjuntakalus-
tovarastojen täydentäminen maksaisi 7 miljoonaa euroa vuonna 2010. Li-
säksi tarvittaisiin yhtiöiden mahdollisten uusien öljyntorjunta-alusten 
käyttömaksuja varten vuodesta 2010 alkaen miljoona euroa sekä 2013 al-
kaen tähän 0,4 miljoonan euron tasokorotus. Kokonaisuudessa valtion 
kustannukset alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiudesta 
olisivat kahdeksana vuotena 2009–2016 yhteensä noin 206 miljoonaa eu-
roa. Pelastuslaitosten vastaavat kustannukset olisivat noin 100 miljoonaa 

                                                      
91 Ruotsin öljyntorjuntatavoite on 10 000 tonnia (Räddningsverket (2004)). Par-
haillaan maassa valmistellaan uutta öljyntorjuntastrategiaa. 
92 Haaga Helia (2008). 
93 Alueelliset pelastuslaitokset olivat aloittaneet toimintansa vuonna 2004 ja niille 
siirtyivät alusöljyvahinkoihin liittyvät tehtävät kunnilta. Kuntien tehtäväksi jäi 
kuitenkin jälkitorjunta. 
94 Jolma (2009). 
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euroa. Jos vielä otaksutaan, että vuosien 2017 ja 2018 kustannukset olisi-
vat suunnilleen samat kuin aikaisemmin eli valtiolla noin 26 miljoonaa eu-
roa vuodessa ja pelastuslaitoksilla noin 12,5 miljoonaa euroa vuodessa, 
vuosien 2009–2018 öljyntorjuntavalmiuden hinnaksi tulisi noin 382 mil-
joonaa euroa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen öljyntorjuntastrategia perus-
tuu avomeritorjunnan ensisijaisuuteen, ja se edellyttää laivaluokan öljyn-
torjunta-alusten hankkimista. Taloudellisena perusteena tälle on torjunnan 
suhteellinen edullisuus verrattuna rannalle ajautuneen öljyn puhdistuskus-
tannuksiin. Strategian toteuttaminen onkin vauhdittanut avomerikelpoisten 
alusten hankintaa.  

Muita öljyvahinkojen torjunnan järjestämisen piirteitä Suomessa ovat 
seuraavat:  
− Toiminta tapahtuu ympäristöviranomaisten johdolla. 
− Päävastuu toiminnasta kuuluu valtion ja kuntien viranomaisille. 
− Torjunnan tavoitetaso on asetettu (Suomenlahdella 30 000 tonnia 

kolmessa vuorokaudessa, joka on huomattavasti HELCOMin mini-
misuositusta korkeampi).  

− Toiminta perustuu yhteistyöhön sekä henkilöstön ja kaluston moni-
käyttöisyyteen. 

− Kaikki merellä toimivat viranomaiset ovat velvollisia osallistumaan ja 
avustamaan tarvittaessa. 

− Kalustohankintojen ja torjuntatoimien rahoitusta varten on erityinen 
rahasto. 

− Torjunta tehdään mekaanisesti. (Itämeren herkkyyden vuoksi esimer-
kiksi HELCOM suosittelee öljyn mekaanisia keräysmuotoja, eikä ke-
mikaaleja tai polttamista käytetä torjunnassa.95 Öljyntorjuntalaki 
(1673/2009) kuitenkin sallii poikkeustapauksissa kemikaalien käytön 
torjunnasta. Päätöksen tästä tekee Suomen ympäristökeskus.) 

3.3.2 Avomeritorjunnassa on merkitystä myös Viron, 
Venäjän ja EMSAn valmiuksilla 

Suomen öljyntorjuntatavoite Suomenlahdella perustuu periaatteessa myös 
naapurimaiden öljyntorjuntavalmiuteen ja mahdollisuuksiin. Vuonna 1990 
solmittiin sopimus Neuvostoliiton ja vuonna 1995 Viron kanssa Itämerellä 
tapahtuvien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjumisesta. Pohjoismaiden vä-
lillä on voimassa sopimus yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten ainei-
den aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa. Kuitenkin Ruotsista 
                                                      
95 HELCOM (2001).  
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saatava torjunta-apu kestäisi 2–3 vuorokautta, ennen kuin se olisi käytet-
tävissä. 

Vuosina 2009–2012 toteutettiin Itämeren maiden yhteinen BRISK-
projekti (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the 
Baltic Sea), jossa selvitettiin koko Itämeren alueen alusonnettomuuksista 
aiheutuvia ympäristöriskejä ja niiden vähentämismahdollisuuksia. Yhtenä 
ajatuksena oli laatia yhteinen investointisuunnitelma, jonka perusteella 
kustannuksia olisi voitu jakaa eri maiden välillä.96  

Suomenlahtea koskevaa investointisuunnitelmaa ei kuitenkaan saatu ai-
kaiseksi, koska sen katsottiin vaativan enemmän valmisteluaikaa ja se 
edellyttäisi korkean tason päättäjien mukana oloa. Valtioneuvoston EU-
sihteeristön laatimasta Itämeren selonteon seurantaraportista (2011) käy 
kuitenkin ilmi, että Venäjä on ilmoittanut virallisesti suunnitelmistaan 
hankkia 42 öljyntorjunta- ja meripelastusalusta, joista kolme tulisi Itäme-
relle vuoden 2015 loppuun mennessä. Viro on hankkimassa yhden uuden 
öljyntorjunta-aluksen Suomesta, ja se valmistui vuonna 2012.  

Suomen asettaman Suomenlahden öljyntorjunnan tavoitetason (30 000 
tonnin öljypäästön torjunta) saavuttamiseen vaikuttaa myös Euroopan me-
riturvallisuusviraston EMSAn Itämeren öljyntorjuntavalmius. Vuonna 
2010 valtionyhtiö Arctia Shipping Oy:n jäänmurtaja Kontio sai öljyntor-
juntavarustuksen, jonka meriturvallisuusvirasto maksoi. EMSA rahtasi 
Kontion vuonna 2010 kolmeksi vuodeksi ja edelleen vuonna 2013 kol-
meksi vuodeksi pohjoiselle Itämerelle öljyntorjuntavalmiuteen. Normaa-
listi laiva toimii talvella jäänmurrossa ja kesäisin alus on lähtövalmiudessa 
Helsingin Katajanokalla. Kontion varustamisen myötä Itämeren talviöl-
jyntorjuntakyky voimistui selvästi, sillä sen öljynkeräyskapasiteetti on yli 
2 000 m³. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
96 Brisk (2012). 
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KUVA 4. Jäänmurtaja Kontio on varustettu öljyntorjuntalaitteilla. © Markku Turtiainen. 

3.3.3 Hankintojen painopiste on siirtymässä kohti 
saariston ja avomeren väliin jäävän alueen 
kalustoa 

Vuonna 2011 Suomessa valmistui 71-metrinen öljyn- ja kemikaalitorjun-
ta-alus Louhi. Hankinta perustui vuoden 2003 hallitusohjelmaan, mutta 
ohjelmasta poiketen ei hankittu monitoimimurtajaa vaan Suomen ympä-
ristökeskuksen (SYKE) laatimien vaihtoehtovertailujen perusteella meri-
voimien ja SYKEn käyttöön öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan va-
rustettu monitoimialus.97 Louhen kyky liikkua jäissä on hyvä, ja sen öl-
jynkeräyksen tankkitilavuus on 1 200 m³. Louhen öljyntorjunta perustuu 
suomalaisen Lamorin kehittämään harjateknologiaan. Lisäksi siinä on 
SYKEn kehittämät jääharjat. Aluksen hinta oli 48 miljoonaa euroa. 

 

                                                      
97 Öljy- ja kemikaalitorjunnan lisäksi Louhea käytetään tukilaivana laivaston ve-
denalaisissa toiminnoissa. Sitä voidaan käyttää myös merikaapelin asettamiseen. 
Kriisiaikoina se voi kuljettaa 1 000 tonnia polttoainetta ja 100 tonnia kuljetus-
painoa. Laiva voidaan aseistaa päätykillä, konekivääreillä ja merimiinoilla. Sitä 
voidaan käyttää myös saarilinnoitusten ja sotalaivojen varusteluun. 
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KUVA 5. Öljyntorjunta-alus Louhi on varustettu myös kemikaalivahinkojen torjuntaka-

lustolla. © Rajavartiolaitos. 

Valtiolla on tällä hetkellä 16 öljyntorjuntalaivaa (kun UVL10/Turva ote-
taan lukuun).98 Näistä kolme on merivoimien hallussa, neljä Rajavartiolai-
toksella ja yhdeksän valtion Meritaito Oy:llä. Laivojen yhteenlaskettu öl-
jynkeräyskapasiteetti on 5 456 m³. Kapasiteetista Hallin, Hylkeen, Louhen 
ja ULV10:n/Turvan osuus on noin 80 prosenttia. Kun otetaan huomioon 
EMSA:n rahtaama jäänmurtaja Kontio, nousee öljynkeräyskapasiteetti 7 
489 m³:een. Suomella on siten varsin suuri öljyntorjuntalaivasto Viroon ja 
Venäjään verrattuna. 

Suomen kokonaistorjuntakapasiteettia nostaa tulevaisuudessa valmistu-
va uusi öljyntorjuntaan kykenevä jäänmurtaja. Talviöljyntorjunta on myös 
kehittynyt tehokkaammaksi, koska SYKE on kehittänyt jääolosuhteissa 
toimivan harjakerääjän. 

Ympäristöministeriö ja SYKE arvioivat vuonna 2012 aiemman öljyntor-
junnan kokonaisselvityksen tavoitteiden saavuttamista ja öljyntorjunnan 
rahoitustarvetta vuoteen 2018.99 Tilannearviossa todetaan, että öljy- ja 
aluskemikaalivahinkojen torjuntaa erityisesti Suomenlahdella on edelleen 
tehostettava. Tavoitevalmiuden saavuttamiseksi esitetään tarvittavan vielä 

                                                      
98 Lisäksi Ahvenanmaan maakuntaitsehallinnolla on öljyntorjunta-alus Svärtan, 
jonka tankkitilavuus on 52 m³. 
99 Pajukallio ym. (2012). 
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muun muassa yksi suomalainen öljyn- ja kemikaalientorjuntaan vaikeissa 
tuuli- sekä jääolosuhteissa kykenevä monikäyttöalus, vähintään kymme-
nen kilometriä lisää raskasta avomeripuomia, välivarastosäiliöitä ja öljyn 
havaintolaitteita aluksille. Tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on 
myös se, että Venäjä ja Viro hankkivat yhteensä neljä avomeritorjuntaan 
kykenevää alusta. 

KUVA 6. Viron vuonna 2012 valmistunut öljyntorjunta-alus Kindral Kurvits. © Viron 

Politsein. 

Valtioneuvoston Itämeri-politiikassa vuodelta 2009 linjataan, että vuoteen 
2015 mennessä hankitaan kaksi uutta suurehkoa avomerellä ja jäissä toi-
mintakelpoista monitoimialusta.  

Kokonaisselvityksen tilannearviossa ei käsitelty pelastuslaitosten kalus-
toa, mutta todettiin, että laitosten torjuntakyvyn parantamiseksi tarvitaan 
yhteensä kymmenen suuren niin kutsutun I-luokan öljyntorjuntaveneen100 
hankinta Suomenlahden ja Saaristomeren alueille valtion viranomaisten ja 
pelastuslaitosten yhteishankintoina. Edelleen lisää kapasiteettia katsotaan 
tarvittavan kerätyn öljyn välivarastointiin merellä ja rannikolla. Tämä 
kaikki vaatii paitsi hankintoja myös puuttuvien menetelmien kehittämistä 

                                                      
100 Avomerikelpoinen työalus meripuomien kuljetusta ja levittämistä varten. 
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erityisolosuhteisiimme. Suomenlahdella ja Itämeren alueella ei ole myös-
kään riittävää hätähinaus- ja aluspalojen sammutuskapasiteettia. On suun-
niteltu seuraavia torjuntakykyä parantavia hankkeita:  
− jääolosuhteisiin soveltuvat öljynkeräyslaitteet isoihin ulkovartiolai-

voihin sekä kolmeen pienenpään alukseen ja mahdolliseen uuteen 
monitoimialuksen  

− hinattavat välivarastosäiliöt (100–200 m³/varastosäiliö) 12 alukseen  
− öljyn pimeähavaintolaitteet kahdeksaan alukseen.101 

KUVA 7. Avomerellä ja saaristossa välivarastoina voidaan käyttää hinattavia säiliöitä 

(”valaita”), joiden tilavuus on 100 m³ tai 200 m³. © Jouko Pirttijärvi. 

Valtioneuvoston Itämeri-politiikan seurannan (3.5.2011) mukaan ”Valtion 
öljyntorjuntakaluston jo päätettyjen hankintojen kustannukset ovat 144 
miljoonaa euroa ja näistä esitetään ÖSRAlle vuosina 2010–2014 korvaus-
esityksiä 64,9 miljoonaa euroa. Sen sijaan valtion talousarvio vuodelle 
2011 sisältää vain 0,8 milj. euroa avomeripuomien hankintaa varten, kun 
SYKEn vuonna 2009 tekemän kokonaisselvityksen toteutuminen olisi edel-
lyttänyt tänä vuonna 2 milj. euroa tähän tarkoitukseen.”  

                                                      
101 Pimeätyöskentelyn parantaminen lisää BRISK-projektin mukaan huomattavas-
ti torjuntakykyä.  
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Tarkastuksen perusteella näyttäisi siltä, että jos varsinkin Venäjä lisäisi 
Suomenlahdella öljyntorjuntakapasiteettiaan, riittäisi Suomelle ehkä vain 
yhden uuden Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivan tai vastaavan öljyntor-
junta-alusratkaisun hankkiminen. Kun harkitaan tätä torjunta-
alushankintaa, tulisi ottaa huomioon myös valtioyhtiö Arctia Shippingin 
monitoimimurtajien mahdollinen muuttaminen öljyntorjunta-aluksiksi. 
Tarkastuksen haastatteluissa Arctian edustajat esittivät, että tätä mahdolli-
suutta ei ole riittävästi otettu huomioon tehdyissä öljyntorjuntaratkaisuis-
sa.102 Arctia on valmis omalla kustannuksellaan (5–10 miljoonaa euroa 
riippuen laivasta) muokkaamaan monitoimimurtajistaan öljyntorjuntamur-
tajia. Toiminta öljyntorjunnassa edellyttäisi, että yrityksen kanssa solmit-
taisiin palvelusopimus.103    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 8. Tehdaskumista valmistettua 1,5 metriä korkea tanskalaista ilmatäytteistä ras-

kasta RO-BOOM -avomeripuomia ilta-auringossa. © Jouko Pirttijärvi. 

                                                      
102 SYKE ja Arctia ovat kuitenkin yhdessä selvittäneet asiaa. 
103 Palvelusopimuksilla määritellään tuotettavien palvelujen (esimerkiksi laivojen 
käyttömahdollisuus) laatu, määrä, ajankohta ja hinta. 
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Öljyntorjunnan kehittämisen painopiste on tarkastuksen perusteella siir-
tymässä laivaluokan aluksista muun avomerikaluston kehittämiseen ja 
hankkimiseen sekä ulkosaariston öljyntorjuntavalmiuden parantamiseen. 
Suomenlahden alueella on avomeripuomia (yhteensä 15,4 kilometriä) ja 
rannikkopuomia (yhteensä 4,3 kilometriä). Suomen ympäristökeskuksen 
asiantuntijoiden mukaan optimaalinen määrä avomeripuomia olisi 30 ki-
lometriä. Tarkastuksen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että avomeri-
puomin hankinnan merkitystä ei olisi suunnitelmallisesti otettu huomioon. 
Avomeripuomien käyttämiseen tarvittaisiin sopimuksia joko yksityisten 
hinaajayritysten tai merivoimien kanssa niin sanotuista Pansio-luokan 
miinalautoista.104 Myös käytettävissä olevaa avomerivälivarastointikapasi-
teettia olisi lisättävä.105 

Painopisteen muutos tarkoittaisi myös sitä, että tulisi kehittää avomeri-
torjunnan ja pelastuslaitosten torjunta-alueen väliin jäävän alueen torjun-
taa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on esittänyt, että Suomenlahdelle 
ja Saaristomerelle tulisi hankkia kymmenen niin sanottua I-luokan venet-
tä. Veneiden yksikkökustannus olisi 2–3,5 miljoonaa euroa. Pelastuslai-
tosten välillä on eroa siinä, miten ne suhtautuvat I-veneiden hankinnan 
tarkoituksenmukaisuuteen. SYKEn näkökulmasta näitä veneitä tarvittai-
siin, sillä ne pystyvät operoimaan myös avoimilla selillä. Tarkastuksessa 
on tullut esille yksi tähän liittyvä rajoite: pelastuslaitoksissa ei ole riittä-
västi näiden veneiden päteviä kuljettajia. Lisäksi öljyvahinkojen torjunta-
lain (1673/2009) mukaan pelastuslaitoksille ei varsinaisesti kuulu toiminta 
avomerellä. Suomesta puuttuu siten strateginen, yhdessä sovittu näkemys 
venehankintojen tarkoituksenmukaisuudesta erityisesti ulkosaariston ja 
avomeren välissä. Mikäli näitä veneitä hankitaan, tulisi varmistaa niiden 
tehokas monikäyttö myös esimerkiksi meripelastukseen, saariston siisti-
miseen ja kuljetuksiin.  

Suomenlahdella öljyntorjuntavarastoja on Hangossa, Kirkkonummella, 
Helsingissä, Porvoossa ja Kotkassa. Tarkastuksen aikana vierailtiin kah-
dessa varastossa ja todettiin ne asianmukaisiksi ja siisteiksi. Varastoissa 
on puomien lisäksi puomien pesulaitteita, imeytyspitkoja ja -mattoja, 
skimmereitä sekä öljynkeräyssäiliöitä. 

                                                      
104 Merivoimien Pansio-luokan miinalauttojen kuljetuskyky on 100 tonnia ja niis-
sä on 15 tonnin nosturi. 
105 Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) 20 §:n mukaan kaupallisia aluksia 
voidaan ottaa torjuntaviranomaisen käyttöön poikkeusvaltuuksin merellisiksi vä-
livarastoiksi vakavissa öljyvahingoissa. Aluksien kanssa voidaan tehdä myös va-
paaehtoisia sopimuksia välivarastointikäytöstä onnettomuustilanteissa. 
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3.3.4 Uuden öljyntorjunta-aluksen hankkiminen ei ole 
aina kustannustehokkain vaihtoehto 

Suomen öljyntorjuntapolitiikka on nojannut avomeritorjuntaan monitoimi-
torjunta-aluksilla. Esitettäessä alushankintoja ei poikkihallinnollisesti ole 
tarkasteltu sitä, olisiko torjuntaan liittyviä hankintoja edullisempaa sijoit-
taa resursseja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. 

Helsingin yliopiston tutkimusryhmän hankkeessa laadittiin alusonnet-
tomuuksien ja näistä aiheutuneiden öljyvuotojen suuruuksien todennäköi-
syyksiin perustuva kustannus-hyötyanalyysimalli, jolla voitiin verrata au-
tomaattisen VTS-hälytysjärjestelmän ja uuden öljyntorjunta-aluksen kus-
tannuksia niiden tehokkuuteen vähentää öljymäärää rannikolla.106  Mo-
lemmilla vaihtoehdoilla oli lisäksi kaksi vaihtoehtoista tilaa: VTS-
hälytysjärjestelmä tai se, että uusi alus joko otetaan tai ei oteta käyttöön.  

Tutkimuksen tuloksena malli suositteli taloudellisesti perustellumpana 
ratkaisuna automaattista VTS-hälytysjärjestelmää. Mikäli kansalaisten 
maksuhalukkuuden katsotaan kuvaavan öljyyntymisen estämisen kaikkia 
taloudellisia hyötyjä, öljyntorjuntalaivaston edelleen kasvattaminen ei ole 
mallin mukaan kannattavaa.  

Malli soveltuu käsittelemään öljyonnettomuuksia Suomenlahdella maa-
liskuusta marraskuuhun. Jääpeitteisenä aikana öljyn keruutehokkuutta ja 
öljyn käyttäytymistä ei olemassa olevilla todennäköisyysmalleilla pystytä 
vielä arvioimaan. Toinen tärkeä rajaus on se, että mallissa tarkastellaan 
vain tankkerionnettomuuksista johtuvia lastitankkivuotoja ja onnetto-
muustyypit ovat alusten yhteentörmäykset ja karilleajot. Muiden alusten ja 
onnettomuustyyppien öljyvahingot eivät siis ole mukana tarkastelussa.  

Tulosten luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös se, että 
automaattista VTS-hälytysjärjestelmä ei ole vielä käytössä ja sen todellisia 
kustannuksia ei tiedetä. Tutkimuksen mukaan kuitenkin kustannusarvi-
oinnin (0,3–0,5 miljoonaa euroa) epävarmuuden huomioon ottamisen jäl-
keenkin VTS-järjestelmän käyttöönotto olisi kustannustehokkaampaa kuin 
öljyntorjunta-aluksen hankinta.  

Mallissa hyötyjä kuvataan muuttujalla, joka perustuu suomalaisten mak-
suhalukkuuteen Suomenlahden öljyntorjuntavalmiuden parantamisesta. 
Maksuhalukkuusarvioihin liittyy kuitenkin useita teoreettisia ja käytännöl-
lisiä ongelmia, joten niiden tuloksiin tulee suhtautua varauksella. Mallissa 
ei myöskään ilmeisesti oteta huomioon menetyksiä elinkeinoille.  

Merkittävin mallin tuloksiin vaikuttava tekijä on se, että uuden torjunta-
aluksen koko hankintakustannus on otettu osaksi öljyntorjunnan kustan-

                                                      
106 Hyytiäinen ja Ollikainen (2012). 
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nuksia. Suomen öljyntorjunta-alushankinnat nojaavat monitoimisuuden 
periaatteeseen – uusi torjunta-alus suorittaisi siten myös muita tehtäviä 
kuin ainoastaan öljyntorjuntaa (esimerkiksi rajojen valvontaa). Tarkastuk-
sen aikana keskusteltiin mallin rakentajien kanssa tästä kysymyksestä 
mutta saatujen tietojen mukaan mallilla ei ole suoritettu aluskustannusten 
suhteen herkkyysanalyysejä eli arvioita siitä, muuttuisiko tulos, jos oletet-
taisiin jokin muu hankintakustannussuhde (esimerkiksi 50 prosenttia).  

Tutkimuksen asetelma ja tulokset tuovat kuitenkin esiin tarkastuksen 
kannalta tärkeitä asioita: 
1. Tulisi etsiä uusia, kustannustehokkaita, keinoja onnettomuuksien eh-

käisemiseksi ennakolta. 
2. Suomessa ei ole poikkihallinnollista foorumia arvioida ja vertailla 

alusonnettomuuksia ehkäisevän toiminnan ja öljyntorjunnan keinojen 
kustannustehokkuutta hankintapäätösten perustaksi. 

3.3.5 Monitoimialusten nykyistä sijoitusta ei ole 
perusteltua muuttaa 

Tarkastuksen haastatteluissa esitettiin, että öljyntorjunta-alusten sijoitus 
Suomenlahdella ei ole optimaalinen vaan ne on sijoitettu liian läntisesti. 
Tutkijat ovat tarkastelleet alusten optimaalista sijoitusta. Arvioinnin läh-
tökohtana oli todennäköisyyksiin liittyvä tarkastelutapa.107 Tutkimuksen 
tulokset on esitetty taulukossa 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
107 Lehikoinen ym. (2013).  
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TAULUKKO 2.  Öljyntorjunta-alusten sijainti suhteessa optimaaliseen. 

 

Aluksen nimi Nykyinen sijaintisatama Optimaalinen sijainti-
satama 

Louhi Kirkkonummi Kotka 

Halli Turku Kotka 

Hylje Kirkkonummi Kotka 

Merikarhu Helsinki Kotka 

Tursas Turku Kotka 

Uisko Turku Kotka 

Seili Helsinki Helsinki 

Oili I Helsinki Helsinki 

Oili II Turku Helsinki 

Oili III Kotka Helsinki 

Öljyntorjuntatehokkuuden 
hyödyn odotusarvo 

76,6 77,2 

Taulukosta voisi helposti tehdä sen tulkinnan, että torjunta-alukset on to-
dellakin sijoitettu torjuntatehon kannalta väärin: kuusi alusta tulisi siirtää 
Kotkan satamaan. Myös Helsinkiin tulisi sijoittaa enemmän aluksia. Täy-
sin optimaalisessa tilanteessa alusten painopiste tulisi siis siirtää itään 
päin. 

Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että alusten sijoittuminen ei näytä 
olevan keskeinen tekijä avomeritorjunnan tehokkuudessa (so. hyödyn 
odotusarvot eivät juuri eroa toisistaan). Alusten sijoittumisen sijaan ihmis-
toiminnasta riippumattomat tekijät kuten, öljyn tyyppi, aallonkorkeus, 
kulkeutumisvauhti, haihtuminen ja päästön koko, ovat tutkimuksen mu-
kaan toiminnan tehokkuuden kannalta olennaisempia tekijöitä. Tulokset 
ovat yhteneväiset verrattuina kansainvälisiin tutkimuksiin. Esimerkiksi 
kevyen öljyn kerääminen torjunta-aluksilla on tehotonta toimintaa. Tuuli-
olosuhteissa vain torjunta-alus Louhi pystyy öljyntorjuntaan yli 2 metrin 
merkitsevässä aallonkorkeudessa ja yli 3 metrin aallonkorkeudessa torjun-
taan ei pysty yksikään alus. Myös öljyn kulkeutumisnopeus (stranding ti-
me) vaikuttaa alusten mahdollisuuteen torjua sitä. Lisäksi öljypäästön 
määrä vaikuttaa torjunnan tehokkuuteen, koska suurissa onnettomuuksissa 
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aikaa kuluu myös torjunta-alusten tyhjentämiseen satamissa tai merellä 
oleviin ”välivarastoihin” (esimerkiksi säiliöt, tankkialus).108  

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että vaikka torjunta-alusten si-
jainti ei ole torjunnan tehokkuuden kannalta optimaalinen, ei niiden uudel-
leen sijoittumisella olisi merkitystä torjunnan tehokkuuteen ja näin siir-
roille ei ole perusteita. Johtopäätöksissä todetaan myös, että avomeriöljyn-
torjunnan onnistumiseen liittyy epävarmuuksia ja siksi olisi tärkeää kehit-
tää myös onnettomuuksien ehkäisemistä sekä tarkastella ehkäisemisen ja 
torjunnan kehittämisen kustannustehokkuutta yhdessä. 

3.3.6 Öljyonnettomuuksien torjuntaa harjoitellaan 
säännöllisesti 

Öljyntorjuntaa harjoitellaan vuosittain useissa harjoituksissa. Itämeren 
suojelukomissio (HELCOM) järjestää vuosittain kansainvälisen Balex 
Delta -harjoituksen, jonka toimintatapoja ohjaa komission torjuntamanu-
aali. Vuosittain Suomessa järjestetään myös kansallisia harjoituksia ja 
osallistutaan muun muassa Viron tai Ruotsin järjestämiin harjoituksiin. 
Lisäksi lähes kuukausittain harjoitellaan aluskohtaisten öljyntorjuntaka-
lustojen käyttöä. Myös talviolosuhteiden torjuntavälineitä on testattu eri 
aluksilla. 

Säännöllinen harjoittelu on perusteltua, sillä harjoituksissa voidaan tes-
tata viestiliikenteen toimivuutta, yhteistyön sujuvuutta ja esimerkiksi oi-
keiden yhteyspuhelinnumeroiden löytymistä.109 Näissä asioissa havaittiin 
kehittämismahdollisuuksia elokuussa vuonna 2012 Helsingin edustalla 
järjestetyssä Balex Delta -harjoituksessa. Harjoitusten ansiona voi erityi-
sesti pitää sitä, että ne pakottavat suunnittelemaan ja testaamaan torjunnan 
johtosuhteita, jotka vaikuttavat torjuntaorganisaation tehokkaaseen toi-
mintaan.110  

Tarkastusviraston edustajat osallistuivat Balex Delta -harjoitukseen 
tarkkailijoina. Havaintoina voidaan esittää, että esimerkiksi Suomen ym-
päristökeskuksessa (SYKE) toimiva kriisiryhmä oli miehitetty etupäässä 
uusilla ihmisillä, ja tätä voi pitää hyvänä, jotta kokemusta saadaan levitet-
tyä mahdollisimman monelle henkilölle. Ryhmän toimintatavoissa oli il-
meisesti tästä syystä paikoin pientä haparointia. SYKEssä havainnoitiin 
myös BORIS II -järjestelmän toimivuutta. Järjestelmä toimi hyvin, mutta 
yhdellä aluksella oli vaikeuksia toimittaa tietoja huonojen puhelinyhteyk-
                                                      
108 Lehikoinen ym. (2013).  
109 Rytkönen (2012).  
110 ITOPF (2002c). 
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sien vuoksi. Tietojärjestelmän päivityksen keskeinen heikkous näyttää si-
ten liittyvän viestiliikenneyhteyksiin. SYKE käyttää päivystyksessä taval-
lisia matkapuhelimia eikä esimerkiksi viranomaisverkko Virveä.   

Balex Delta -harjoituksessa aiheutui jonkin verran hämmennystä riittä-
mättömästä kommunikoinnista Helsingissä sijaitsevan pääkomentokes-
kuksen (main command centre) ja merellä sijaitsevan komentokeskuksen 
välillä. Merellä toimivat yksiköt eivät aina tienneet tilanteesta. Alueellis-
ten pelastuslaitosten välinen tiedonkulku ei ollut systemaattista ja sisälsi 
viiveitä.111 Paikalliset komentokeskukset (on-site command centres) koor-
dinoivat sen sijaan tehtävät hyvin ja menestyksellisesti.  

Kommunikointiongelmien lisäksi tuli esille avomerivälivarastointisäili-
öiden vähäisyys ja pienuus. HELCOMin vuoden 2012 Balex Delta -
harjoituksen arvioinnissa todetaan, että tehokas merellinen torjunta on 
riippuvaista siitä, miten alukset saavat tyhjennettyä keräämäänsä öljyä tai 
öljyn ja veden seosta. Arvion mukaan jäi epäselväksi, olisiko tällaista ke-
räyskapasiteettia riittävästi todellisessa onnettomuustilanteessa.112 Yhdek-
si torjuntatyön pullonkaulaksi näyttääkin Suomenlahdella tarkastuksen pe-
rusteella muodostuvan tankkikapasiteetti, jonne merestä kerättyä öljyä 
voidaan välivarastoida. 

Kokonaisuutena Balex Delta -harjoitus oli onnistunut varsinkin siksi, et-
tä se toi esiin toiminnan kehittämisnäkökohtia. HELCOMin arvion113 mu-
kaan aikaan saatiin hyvä tulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
111 Rytkönen (2012).  
112 HELCOM (2012b), Rytkönen (2012).  
113 HELCOM (2012b). 
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KUVA 9. Öljyn nuottausta. Aputyöveneet hinaavat öljyntorjuntapuomia perässään ja 

niiden jäljessä ajava öljynkeräysvene kuorii hinattavan puomin pohjukkaan kertyvän 

öljyn pohjukassa olevan aukon kautta. © Jouko Pirttijärvi. 

3.3.7 Öljyntorjunnan organisointi ja johtaminen on 
toimivaa; SYKEn henkilöstöresurssit ovat kuitenkin 
niukat 

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Suomessa on esitetty näkemyk-
siä ja tehty ehdotuksia siitä, että öljyntorjunnan yleinen ohjaus ja kehittä-
minen tulisi siirtää sisäministeriöön ja Rajavartiolaitoksen (RVL) tulisi 
johtaa öljyntorjuntaa. Esimerkiksi vuonna 1992 Suomenlahden merivar-
tioston komentaja esitti öljyntorjunnan johtosuhteiden muuttamista. Hä-
nen mukaansa öljyntorjunta oli annettu organisaatiolle, jolla ei ollut riittä-
viä toimintaresursseja. Torjunnan johto pitäisi olla puolustusvoimilla tai 
merivartiostolla, sillä niillä oli hälytys- ja toimintavalmius komentajan 
mukaan vuorokauden ympäri. Torjuntakalusto tulisi myös siirtää näiden 
viranomaisten alaisuuteen.114 

Öljyntorjunnan järjestelyt nousivat parlamentaarisella tasolla esiin, kun 
hallitus teki vuonna 1994 esityksen eduskunnalle öljyvahinkojen torjuntaa 
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi115 siten, että 

                                                      
114 Lahtonen (2004). 
115 HE 334/1994. 
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− sekä alusöljyvahinkojen että maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen-
torjuntatoimen ylin johto ja valvonta siirtyisivät ympäristöministeriöl-
tä sisäministeriölle 

− vastuu öljyvahinkojen torjunnan yleisestä järjestämisestä ja kehittämi-
sestä siirtyisi vesi- ja ympäristöhallitukselta sisäministeriölle 

− öljyn ja muiden haitallisten aineiden aiheuttamien pilaantumisvahin-
kojen torjuntaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesta ke-
hittämisestä ja yhteensovittamisesta vastaisi sisäministeriö, ja se olisi 
myös sopimusten tarkoittama kansallinen toimivaltainen viranomai-
nen. 

Öljyvahinkojen torjuntatehtävien siirtämisellä sisäministeriölle oli tarkoi-
tus edistää valtion pelastushallinnon yhtenäistämistä ja kokoamista yhdel-
le hallinnonalalle. Ympäristöhallinnolle kuuluvat öljyvahinkojen torjunta-
tehtävät siirrettäisiin palo- ja pelastustoimen yhteyteen, keskushallinnossa 
sisäministeriöön ja aluehallinnossa (silloisille) lääninhallituksille. Lisäksi 
kuntien öljyntorjunnan ohjaus siirrettäisiin lääninhallituksille. Siirron jäl-
keen ympäristöhallinnolle jäisi edelleen öljy- ja muiden ympäristövahin-
kojen torjunnan asiantuntijavastuu ja -tehtävät. Hallinnon asiantuntijat 
toimisivat käytännön torjuntatilanteessa torjuntatöiden johtajan neuvonan-
tajina. Suomen ympäristökeskus vastaisi isojen öljyvahinkojen ympäristö-
vaikutusten tutkimusten järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta. 

Öljyvahinkojen torjunnan siirtämistä koskevan asian valmistelun yhtey-
dessä neuvoteltiin valtion yhteistoimintalain mukaisesti ympäristöhallin-
non henkilöstön edustajien kanssa. Kaikki henkilöstöjärjestöt vastustivat 
siirtoa, koska se järjestöjen mukaan aiheuttaisi henkilöstövoimavarojen 
epätehokasta käyttöä ja lisäisi henkilöstömenoja useilla miljoonilla mar-
koilla. Järjestöt katsoivat myös, että öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta 
vaatii sellaista tieteellistä erikoisosaamista, jota vesi- ja ympäristöhallin-
nolla on mutta pelastushallinnolla ei ole. 

Ympäristövaliokunta antoi mietintönsä hallituksen esityksestä.116 Tässä 
todettiin, että öljyvahinkojen torjunnan järjestelmässä sinänsä ei ole il-
mennyt puutteita tai ongelmia vaan torjuntajärjestelmä on toiminut hyvin. 
Edelleen todettiin, että epäselväksi jää, miten öljyntorjunnan osaaminen 
turvattaisiin jatkossa, koska siirron edellyttämää henkilöstön kouluttamis-
ta ja perehdyttämistä ei ollut selvitetty.  

Selvittämättä olivat myös tarvittavien tietojärjestelmien yms. tukijärjes-
telmien siirrot, siirron edellyttämät muutokset päivystys- ja johtamisjärjes-

                                                      
116 YmVM 17/1994 vp. 
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telmiin sekä torjuntakaluston ja alusten siirtoon liittyvät asiat ottaen huo-
mioon, että kalustoa saadaan tasapuolisesti koko maahan.  

Ympäristövaliokunta katsoi, että hallituksen esittämällä öljyntorjunta-
tehtävien siirrolla pystytään kyllä rationalisoimaan öljyntorjunnan hallin-
nollista ja operatiivista puolta. Sitä vastoin varmuutta ei ole siitä, kyet-
täisiinkö uudistuksella turvaamaan öljyntorjunnan hyvä taso ja mitkä ovat 
uudistuksen taloudelliset vaikutukset. Saadun selvityksen perusteella va-
liokunta epäili kustannusten kasvavan ja torjunnan tason heikkenevän. 
Valiokunta piti myös tärkeänä, että asiaa pohdittaessa öljyntorjunta näh-
dään osana muuta ympäristövahinkojen torjuntaa. Ympäristövaliokunta 
esitti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hylättäisiin. 
Eduskunta äänesti hallituksen esityksestä. Äänin 93–76 esitys hylättiin.  

Sisäministeriö toi viime hallitusneuvotteluihin esityksen uudesta vas-
tuunjaosta öljyntorjunnassa. Ministeriö on suunnitellut myös tekevänsä 
hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) yhteydessä 
ydintoimintoanalyysin (YTA) ympäristövahinkojen torjuntatehtävien uu-
delleen organisoinnista. Myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) harkitsi 
ydintoiminta-analyysin tekemistä asiasta. SYKEn johto teetti vuoden 
2011–2012 taitteessa konsultilla haastatteluihin perustuvan sidosryh-
mäselvityksen öljyntorjunnan järjestämisestä ja kehittämismahdollisuuk-
sista Suomessa.117 SYKE on toteuttanut selvityksen itsenäisesti ilman 
ympäristöministeriön ohjausta. Selvityksen tilaamisen taustalla näyttää 
olevan ympäristökeskuksen halu profiloitua entistä selvemmin tutkimus-
laitokseksi, mutta tähän öljyntorjunnan viranomaistehtävät sopivat huo-
nosti. Tarkastuksen aikana öljyntorjuntatehtävistä vastaava ympäristöva-
hinkoryhmä siirrettiin Merikeskuksesta Vesikeskukseen, joka hoitaa eri-
laisia varautumistehtäviä. Tarkastuksen perusteella ryhmän jäsenet ovat 
tyytyväisiä siirtoon ”varautumisympäristöön”. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto pyysi Rajavartiolaitoksen (RVL) kan-
nanottoa ja perusteluja, kenen pitäisi johtaa öljyntorjuntaa. Rajavartiolai-
toksen näkemyksen mukaan öljyntorjunnan vastuusuhteita voitaisiin 
muuttaa siten, että operatiivinen avomeritorjunta ja sen johto siirrettäisiin 
laitokselle. Perusteluina esitettiin, että SYKEllä ei ole rutiiniluonteisia 
operatiivisia johtamistehtäviä merialueilla ja että Rajavartiolaitoksen ja 
rannikon öljyntorjunnasta vastaavien alueellisten pelastuslaitosten yhteis-
työ on vakiintunutta meripelastuksessa. Näin kaikki öljyntorjunnan toimet 
olisivat yhden ministeriön alaisten organisaatioiden vastuulla. Rajavartio-
laitos katsoi myös, että sillä on paremmat viestiyhteydet, johtamistilat, re-
aaliaikainen meritilannekuva sekä enemmän henkilöstöä torjunnan johta-

                                                      
117 Rytkölä (2012). 
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miseen kuin Suomen ympäristökeskuksella. Tarkastuksessa ei ole voitu 
arvioida sitä, minkälaisia vaikutuksia RVL:n sopeutumisohjelmalla voisi 
tulevaisuudessa olla tehtävien hoitamiseen.118 Seuraavassa tuodaan esiin 
niitä näkökulmia ja kysymyksiä, jotka liittyvät mahdolliseen öljyntorjun-
tavastuun siirtämiseen ympäristöministeriöltä ja SYKEltä sisäministeriölle 
ja RVL:lle.  

Suomen ympäristökeskuksella on öljyntorjunnan johtamistehtävän li-
säksi monia öljyntorjuntatehtäviä, kuten ympäristövahinkopäivystys 
(24/7), öljy- ja aluskemikaalivahinkojen ammatillisen jatko- ja täydennys-
koulutuksen järjestäminen, torjuntavalmiuden hankkiminen ja ylläpito, 
kansainväliset avunpyynnöt, tilannekuvan ylläpito, kansainväliseen yh-
teistyöhön osallistuminen, harjoitusten järjestäminen sekä toiminnan ke-
hittäminen ja torjuntakustannusten kirjanpito ja periminen. Öljyntorjunta-
lain (1673/2004) mukaan SYKE voi pelastustoimen alueella (käytännössä 
rannikolla, rannoilla ja maalla) ottaa tapahtuvan torjunnan vastuulleen, 
mikäli kyse on useamman pelastustoimen alueesta, suuresta vaarasta tai 
pitkällisistä torjuntatoimista.  

Laajassa tehtävien siirrossa Suomen ympäristökeskukselta sisäministe-
riölle (SM) (sen hallinnonalalle) siirtyisi ympäristövahinkojen torjunnan 
yleinen järjestäminen ja kehittäminen sekä torjuntakaluston kehittäminen 
ja ylläpito (varastointi, hoito), torjunnan yleisjohto, kansainväliset häly-
tykset ja avunpyynnöt sekä torjunta-alusten yhteiskäyttösopimukset. Myös 
tilannekuvajärjestelmä (ympäristöhallinnon BORIS II) ja sen kehittäminen 
sekä ylläpito tulisi siirtää SM:n hallinnonalalle. Sisäministeriön hallin-
nonalan tulisi ottaa vastatakseen niin ikään SYKElle kuuluvat koulutus-
tehtävät. Tällaisen ”tietovirran ja -osaamisen” siirto veisi aikaa, ellei sitten 
SYKEn ympäristövahinkoryhmää siirrettäisi suoraan RVL:een.  

Vaikka varsinaiset öljyntorjuntatehtävät siirrettäisiin sisäministeriön 
hallinnonalalle, jäisi SYKElle kuitenkin öljyntorjuntaa tukevia ja kehittä-
viä asiantuntijatehtäviä, kuten mallinnus, luontotiedon tuottaminen torjun-
nan avuksi ja vahinkojen ympäristövaikutusten tutkiminen ja arviointi se-
kä öljyyntyneiden eläinten huolehtimiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi ym-
päristövahinkopäivystystä ei voitaisi lopettaa. Ympäristöhallinnon näkö-
kulmasta öljyntorjuntatehtävien siirtämisestä ei synny kovin paljon resurs-
sisäästöä hallinnonalalle.  

Mikäli öljyntorjuntavastuu siirrettäisiin sisäministeriön hallinnonalalle, 
nimitettäisiin Rajavartiolaitos öljyntorjunnan avomeritorjunnan johtajaksi. 
Laitos on johtava meripelastusviranomainen. Alusonnettomuuden tapah-

                                                      
118 Sopeutumisohjelma merkitsee 26 miljoonan euron määrärahojen vähentämistä 
RVL:lla. 
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duttua ensimmäinen ja tärkein tehtävä on ihmishenkien pelastaminen. 
Myös monialaonnettomuudessa, jossa vaara uhkaa sekä ihmishenkiä että 
ympäristöä, huolehdittaisiin ensin ihmishenkien pelastamisesta. Kiireelli-
sen henkilöpelastuksen takia aikaa ei ehkä riittäisi ympäristönäkökohtien 
huomioon ottamiseen ajoissa, jos sama taho kantaisi päävastuun molem-
mista tehtävistä. Nykyjärjestelmässä ympäristötehtävät (torjunta, tilanne-
kuva ja viestintä) voivat alkaa SYKEn johdolla samanaikaisesti meripelas-
tusvaiheen kanssa sille kuitenkin alisteisina.119  

Suurissa alusöljy- tai aluskemikaalivahingossa on useita vaiheita: avo-
meri- ja rannikkotorjunta sekä rantojen puhdistus. Vaiheet voivat olla pe-
räkkäisiä mutta toiminnan tehokkuus edellyttää, että ne ovat yleensä suu-
relta osin samanaikaisia. Rajavartiolaitoksen rooli ja pätevyys kytkeytyvät 
selkeästi vain avomeritorjunnan johtamiseen. Tästä näkökulmasta nousee 
esiin kysymys, perustettaisiinko sisäministeriön pelastusosaston alaisuu-
teen ympäristövahinkojen torjuntaan erikoistunut yksikkö ja miten sen re-
surssit sekä henkilöstö järjestettäisiin.  

Sisäministeriöllä öljyntorjuntavastaavana ei olisi SYKEn kaltaista tut-
kimus- ja asiantuntijalaitosta, jolle voitaisiin osoittaa öljyntorjunta-
asiantuntijatehtäviä. Ilman erityisjärjestelyjä, joilla SYKEn asiantunte-
musta voitaisiin käyttää tällaisessa tilanteessa, saattaa käydä niin, että ym-
päristöhallinnon ympäristövahinko-osaamista ei osattaisi käyttää riittäväs-
ti. Tämä voisi johtaa asiantuntijuuden vähenemiseen. Näin myös pelastus-
toimen tuki SYKEltä saattaisi vähentyä. Tässä tilanteessa myöskään kun-
nat eivät saisi riittävää tukea SYKEltä jälkitorjuntatehtävässään.  

Ympäristöministeriölle kuuluu öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjun-
nan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen sekä torjuntaa koskeva lain-
säädäntö. Öljyntorjunnan resurssien rahoituksen kannalta olennainen öl-
jysuojarahasto on ympäristöministeriön hoidossa. Myös ELY-keskusten 
ympäristövastuualueella on ympäristövahinkoon liittyviä viranomais- ja 
asiantuntijatehtäviä. Mikäli öljyntorjuntavastuu siirrettäisiin sisäministeri-
öön, tulisi myös pohtia näiden toimintojen järjestämistä. Jos ympäristöva-
hinkojen torjunnan ylin johto siirrettäisiin ympäristöministeriöstä sisä-
asianministeriöön, tulisi ministeriön myös ottaa vastatakseen torjuntaa kos-
kevan lainsäädännön kehittäminen ja kansainväliset torjuntasopimukset. Öl-
jysuojarahasto tulisi siirtää sisäasianministeriön hoitoon. Ministeriö vahvis-
taisi öljyntorjunnan yhteistoimintasuunnitelmat. Myös alueellisten öljyntor-

                                                      
119 Muodollisesti monialaonnettomuudessa, jossa vaara uhkaa sekä ihmishenkiä 
että ympäristöä, vastaa Rajavartiolaitos toiminnan yleisjohtamisesta ja ilmoittaa, 
milloin ihmishenkien pelastamisvaihe päättyy ja johtovastuu siirtyy avomerellä 
SYKEn asettamalle torjuntatöiden johtajalle. 
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juntasuunnitelmien vahvistaminen tulisi siirtää ELY-keskuksilta sisäminis-
teriön hallinnonalalle. Ympäristöministeriölle jäisi tällöinkin öljyntorjun-
taan, lähinnä ympäristövahinkolainsäädäntöön sekä ennallistamiseen ja 
kunnostamiseen, liittyviä tehtäviä. Järjestelmä olisi siten nykyistä monimut-
kaisempi. 

Lainsäädännöllisesti öljyntorjuntavastuun laaja siirto edellyttäisi muu-
toksia muun muassa öljyvahinkojen torjuntasäädöksissä, öljysuojarahastoa 
koskevissa säädöksissä sekä ministeriöiden ja laitoksien (SYKE, RVL ja 
ELY-keskus) toimintaa koskevissa säädöksissä ja työjärjestyksissä. Ym-
päristöministeriön ja muiden viranomaisten ja tahojen kahdenväliset so-
pimukset pitäisi siirtää sisäasianministeriölle.  

Vaikka öljyntorjunnan vastuu kokonaisuudessaan siirrettäisiin sisämi-
nisteriön hallinnonalalle, ei torjuntatyö tulosohjauksen näkökulmasta olisi 
”yksissä käsissä”. Alueellinen pelastustoimi ei ole ministeriön tulosohja-
uksessa, koska kyse on kuntien yhteenliittymistä. On myös kyseenalaista, 
toisiko öljyntorjuntavastuun siirtäminen sisäministeriön hallinnonalalle 
merkittävää valtiontaloudellista säästöä, koska ministeriö ja sen alainen 
Rajavartiolaitos tarvitsisivat joka tapauksessa uudenlaisia resursseja sub-
stanssiosaamisen kehittämiseksi. Lisäksi tällaisessa järjestelyssä yleisen 
turvallisuuden varmistamisessa pelastustoiminta ja ympäristövahinkojen 
torjunta voisivat joutua intressikilpailuun niukoista voimavaroista, ja näin 
toiminta sekä uskottavuus ympäristötehtävissä voisivat kärsiä. Taloudel-
lista laskelmaa laajan siirron eduista ei ole tehty.  

Nykykäytännön mukaan SYKEn tehtäviin kuuluu torjuntakaluston han-
kinta. Kaluston hankinnan tulee nimenomaisesti vaikuttaa öljyntorjunta-
kykyyn. Kun kysymys on kymmenien miljoonien arvoisten monitoi-
mialusten hankinnasta, voidaan pitää tärkeänä, että toimintaa hallinnoi sel-
lainen taho, jolla ei ole asiassa suoria omia taloudellisia intressejä ja jolla 
on vankka ympäristö- ja öljyntorjuntaosaaminen.  

Tarkastuksen perusteella nykyinen torjuntaorganisaatio on toiminut 
yleisesti ottaen hyvin. Se on myös hyvin harjoitettu. Voidaan kuitenkin 
todeta, että SYKEn ympäristövahinkoryhmän resurssit ovat viime vuosina 
jossain määrin vähentyneet, ja osaamispohja on muuttunut asiantuntija-
vaihdosten myötä. SYKEllä on tällä hetkellä kolme omaa asiantuntijaa, 
jotka voidaan nimetä torjuntatöiden johtajaksi. Nämä resurssit eivät riitä 
tulevaisuudessa torjuntatöiden johtamiseen, jos niitä ei täydennetä.  

Laajan tehtävien siirron vaihtoehtona olisi tehostaa öljyntorjuntatoimin-
taa siten, että ainoastaan avomeritorjunnan operatiivinen johtaminen siir-
tyisi RVL:lle. Rajavartiolaitos johtaisi torjuntalaivastoa. Tilanteen yleis-
johto säilyisi edelleen SYKEllä, ja se asettaisi koko torjunnan johtajan. 
Tämä ei muuttaisi paljoakaan nykytilannetta. Käytännössä avomeritorjun-
nan johtaminen on jo usein osoitettu kokeneimmalle torjunta-aluksen 
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päällikölle. Muutoksen myötä tehtävä olisi lähtökohtaisesti Rajavartiolai-
toksella. Ympäristövahinkojen torjunnan ylin johto jäisi ympäristöminis-
teriöön, ja SYKElle jäisi pääosa sen nykyisistä torjuntatehtävistä. Tällai-
sessa mallissa RVL:n johtamisosaamista voidaan hyödyntää, samoin myös 
viestintäyhteyksiä. Lainsäädännölliset muutokset olisivat pienet.  

Malliin liittyy kuitenkin joitain mahdollisia ongelmia. Meripelastus- ja 
rajavalvontatehtävän vuoksi RVL:n alukset eivät ehkä voi jäädä vahinko-
paikalle pitkäksi aikaa. Näin avomeritorjunnan johtaminen sitoisi nykyistä 
enemmän Rajavartiolaitoksen resursseja ja toimintaa. Toinen mahdollinen 
ongelma liittyy torjunnan johtamisen osaamisen jatkuvuuteen. Laivojen 
päälliköiden urakierron (so. siirtyminen toisiin tehtäviin) takia saatetaan 
menettää torjunnan johtamisosaamista, ellei tämän osaamisen siirtämistä 
varmenneta. 

3.3.8 BORIS-tilannekuvajärjestelmä on kehitetty 
torjunnan tueksi 

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt öljyntorjunnan tueksi karttapoh-
jaisen tilannekuvajärjestelmän. Tämän BORIS-järjestelmän (Baltic Oil 
Response Information System) tarkoitus on helpottaa yhteisen tilanneku-
van muodostamista ja jakamista (katso kuvio 3, liite 2). Järjestelmä on 
paikkatietopohjainen, ja sen avulla eri viranomaiset voivat saada havain-
nollista tietoa ja syöttää järjestelmään itse tietoja esimerkiksi likaantuneis-
ta alueista ja torjuntasuunnitelmista. BORIS-järjestelmän avulla voidaan 
esittää myös öljyn kulkeutumisennusteita. Ympäristöhallinnon paikkatie-
toaineistojen ja tietokantojen lisäksi BORIS hyödyntää muiden viran-
omaisten järjestelmiä rajapintojen kautta. Siten käytössä ovat tiedot niin 
öljyvahingoille herkistä alueista kuin sää- tai jäähavainnoista. 

BORIS-järjestelmää on kehitetty useassa vaiheessa käyttäjäpalautetta 
kuunnellen. Järjestelmän toista vaihetta testattiin syksyllä 2012 Balex Del-
ta -harjoituksessa ja järjestelmä otettiin virallisesti käyttöön 2013. Järjes-
telmän kehittäminen on maksanut 700 000 euroa, ja sitä ovat rahoittaneet 
Suomen ympäristökeskus ja öljysuojarahasto. Tarkastuksen perusteella 
sekä ELY-keskukset että pelastuslaitokset pitivät järjestelmää toimivana. 
Pelastuslaitosten näkökulmasta kritiikkiä on kuitenkin kohdistettu erilais-
ten tietojärjestelmien runsauteen ja kysymykseen niiden välisistä yhteyk-
sistä. Liikennevirasto katsoo, että järjestelmässä tulisi käyttää merikartto-
ja, jotka antavat, yleiskarttapohjaa paremman, todellisen kuvan vesialu-
eesta, sen pohjasta ja väylästöstä. 

Mahdollisuudet käyttää järjestelmää tehokkaasti riippuvat tietoliiken-
neyhteyksistä. Esimerkiksi Balex Delta -harjoituksessa todettiin, että BO-
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RIS 2 -järjestelmän testaukseen liittyi joitakin tietoliikenneongelmia lai-
vojen ja rannikon välillä.120 

3.3.9 Alusöljyvahinkojen riskienhallinnan tutkimustieto ei 
välity tehokkaasti päätöksentekijöille 

Alusöljyvahinkojen riskien hallintaan ja öljyntorjuntaan liittyvää tutki-
musta on viime vuosina tehty erityisesti Meriturvallisuuden ja -liikenteen 
tutkimuskeskuksen Merikotkan puitteissa, jonka yhteistyökumppani myös 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on.  Merikotkan tarkoituksena on tuot-
taa korkeatasoista Suomenlahden olosuhteisiin sovellettua tutkimusta yh-
teistyöyliopistojen, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Tutki-
muksen tavoitteina on parantaa meriliikenteen turvallisuutta, onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyä ja meriympäristön suojelun edellytyksiä Suo-
menlahden ja koko Itämeren alueella. Merikotkan erityispiirre ja vahvuus 
on poikkitieteellisen tutkimuksen synnyttäminen. Merikotka muodostaa 
nykyisellään noin 45 hengen tutkijaverkoston. Tavoitteena on, että verkos-
to kasvaa lähivuosina. 

Merenkulun ja talvimerenkulun turvallisuuden tutkimusryhmä keskittyy 
merenkulun riskienhallintaan ja talvimerenkulun turvallisuuteen. Meriym-
päristön ryhmän tutkimus liittyy merenkulun ympäristövaikutuksiin (öljy-
onnettomuuden ja vaarallisten aineiden vaikutukset, vaikutukset kalastuk-
selle, uhanalaisille lajeille ja virkistyskäyttöön, liikenteen päästöt) ja me-
riympäristöön (rehevöityminen, monitieteiset riskitutkimukset). 

Pääosa tutkimusrahoituksesta on tullut EU:n Itämeri-ohjelmasta. Myös 
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), SYKE ja Neste Oil Oyj ovat rahoit-
taneet tutkimuksia. Sen sijaan Teknologian ja innovaatioiden kehittämis-
keskuksen (Tekes) rahoitus on ollut vähäistä.  Tilanne voi kuitenkin olla 
muuttumassa, koska Tekes valmistelee Merien uudistuva liiketoiminta -
ohjelmaa meriteollisuuden ja arktisen osaamisen hyödyntämiseksi. Oh-
jelman tavoitteena on edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä me-
renkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen 
kestävässä hyödyntämisessä. Ohjelman keskeisiä liiketoiminta-alueita 
ovat laiva- ja meriteollisuus, arktinen ja muu meriliikenne, offshoreteolli-
suus sekä ympäristöteknologia. 

Merikotka-keskuksen tutkimushankkeita on ollut esimerkiksi SAGOF 
(Evaluation of traffic increase in the Gulf of Finland 2007–2015 and the 
effect of the increase on the environment and traffic chain activities), jossa 
tarkasteltiin Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymiä 2007–2015 sekä 
                                                      
120 HELCOM (2012), Rytkönen (2012).  
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kasvun vaikutuksia ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan. Hank-
keessa tehtyä monitieteellistä tutkimusta meriliikenteen onnettomuusris-
keistä ja vaikutuksista ympäristölle jatkaa MIMIC-hanke (Minimizing 
risks of maritime oil transport by holistic safety strategies), joka on käyn-
nissä 1.5.2011–31.12.2013 ja jota rahoittaa Central Baltic INTERREG IV 
A -ohjelma. Hankkeessa tavoitteena on yhdistää kasvavat liikennemäärät, 
tekninen riskianalyysi (karilleajo- ja yhteentörmäystodennäköisyys, ml. 
inhimillinen tekijä) sekä mahdollisen onnettomuuden ympäristövaikutuk-
set kokonaisvaltaiseksi riski- ja päätösanalyysityökaluksi, jonka avulla 
voidaan tarkastella merenkulun ja erityisesti öljykuljetusten riskienhallin-
takeinoja niin alan yritysten kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Tällai-
nen malli on ainutlaatuinen maailmassa. 

Merikotkan koordinoimassa OILRISK-tutkimushankkeessa (2009–
2013) on arvioitu Suomenlahden ja Saaristomeren luontoarvoihin ja uhan-
alaisiin lajeihin liittyvää tietoa. Tiedot on integroitu osaksi öljyntorjunnan 
tilannekuvajärjestelmää BORISta. Öljyn kulkeutumisen ja herkkien luon-
toarvojen yhdistäminen karttatyökaluun auttaa öljyntorjuntahenkilöstöä 
tekemään päätöksiä siitä, minkälaiset öljyntorjuntaratkaisut avomerellä 
edesauttavat luontoarvojen suojelua ja miten rantatorjunta tulisi järjestää 
luontoarvot huomioon ottaen. Merikotkan hankkeissa on arvioitu myös 
muun muassa alusonnettomuuteen liittyviä taustatekijöitä, merenkulun 
turvallisuusjohtamista sekä vertailtu ennakoivien toimenpiteiden ja öljyn-
torjunta-alusten kustannustehokkuutta.  

Suomen ympäristökeskus on laatinut erilaisia ohjeistuksia öljyntorjun-
nan osa-alueille (esimerkiksi öljyntorjuntaveneen hankintaohje) sekä laa-
tinut selvityksiä öljyntorjuntavalmiudesta ja alusöljyjätehuollon kapasitee-
tista. Suomi on osallistunut yhteistyössä muiden Itämeren maiden kanssa 
BRISK-projektiin (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substan-
ces in the Baltic Sea), jossa selvitettiin koko Itämeren alueen alusonnet-
tomuuksista aiheutuvia ympäristöriskejä ja niiden vähentämismahdolli-
suuksia. Suomen kansallisesta osuudesta vastasi SYKE. 

Tarkastuksessa haastateltujen Merikotka-verkoston tutkijoiden mukaan 
tietotarpeita on varsinkin öljyntorjunnan talviolosuhteista. Myös talvime-
renkulun koulutusta tulisi kehittää. Tutkijat eivät pitäneet ongelmana niin-
kään tutkimusrahoituksen saantia vaan sitä, miten tutkimustieto saataisiin 
välitettyä päätöksentekijöille ja myös IMOssa huomioon otettavaksi – siis 
meriliikenteen ja öljyntorjunnan normeista vastaaville. Haastateltujen nä-
kemyksen mukaan meriliikenteeseen tulisi soveltaa enemmän automatiik-
kaa ja älyjärjestelmiä. Liikenteenohjauksen tulisi vastata lentoliikenteen 
ohjausta eli olla nykyistä huomattavasti määräävämpää. 
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3.3.10 Talviolosuhteiden torjuntateknologiaa tarvitaan 

Globaalisti toimiva ja maailmanmarkkinoilla merkittävä suomalainen La-
mor-yritys on kehittänyt paljon käytännönläheistä öljyntorjuntateknologi-
aa. Lamor on kehittänyt arktisia keräimiä ja öljynkeräimiä jäänalaisen öl-
jyn keräämiseen yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. 
Yksi näistä on Lamorin öljykauha (LRB 150–300). Lamor tarjoaa paitsi 
yksittäisiä öljyntorjuntalaitteita, kuten keräimiä, puomeja ja pumppuja, 
niin myös kokonaisia öljyntorjuntajärjestelmiä, kuten uuden sukupolven 
siirrettävää keräysjärjestelmää. Lisäksi Lamor on hyväksytty kansainväli-
sen koulutuksen tarjoaja vuodesta 2004. Lamorin hätävalmiustiimi (LRT 
– Lamor Response Team) on puuttunut moniin öljyvuotoihin ympäri maa-
ilmaa kaikenlaisissa ympäristöissä, kuten arktisissa oloissa. 

Kansainvälisesti mahdollisina ja tehokkaina öljyntorjuntakeinoina on 
nähty öljyn polttaminen ja öljynhajottajakemikaalit.121 Näiden keinojen 
käytölle on kuitenkin rajoitteita Itämerellä. Suomen ympäristökeskuksen 
asiantuntijat korostavat toisenlaista lähestymistapaa, sillä Suomessa usko-
taan mekaaniseen öljyn poistamiseen harjateknologialla myös jääoloissa.  

Suomessa on käytössä neljä erilaista laitetta, joilla voidaan kerätä öljyä 
jäissä.122 Laitteista vanhin on aluksen keulaan kiinnitettävä jääkeula, johon 
yhdistetyt liikkuvat harjat puhdistavat jääkappaleet ja keräävät öljyn. Jää-
keula on hankala ottaa käyttöön, mutta se toimii monissa eri jääoloissa. 
Toinen laite, öljyntorjuntakauha, kehitettiin alun perin rantojen puhdista-
miseen, mutta aluksen nosturiin asennettuna se toimii myös meren jäissä. 
Kauhassa on lakaisukonetta muistuttava pyörivä harja, joka puhdistaa jäi-
tä. Laite on käytössä kuudella öljyntorjunta-aluksella. Se on kuitenkin 
pieni laaja-alaiseen öljyn keräykseen merellä. 

 

                                                      
121 The Economist (2012).  
122 Jolma (2013). 
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KUVA 10. Öljyntorjunta-alus Hallin keulanosturiin kiinnitetyllä harjakeräimellä kerä-

tään öljyä jään päältä. © Jouko Pirttijärvi. 

Kolmas laite – öljyjääerotin – kiinnitetään sisäisellä keräyslaitteistolla va-
rustetun öljyntorjunta-aluksen laitaan. Tärytettävää kaltevaa säleikköä aje-
taan puhdistettavien jäiden yli, jolloin öljy erottuu jäistä ja se voidaan ke-
rätä talteen. Laitteet asennettiin vuonna 2004 Seiliin, 2005 Tursakseen ja 
vuonna 2006 Uiskoon. Sama laitteisto on hankittu myös virolaiseen EVA 
316 -alukseen.  

Neljäs ja uusin laite on SYKEn ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kehit-
tämä, aluksen perään asennettava suuri, neljä metriä leveä pyörivä harja, 
jota käytetään aluksen peruuttaessa jäissä. Tätä on testattu Louhessa.123 
On huomattava, että vaikeissa jääolosuhteissa öljyä pystytään keräämään 
vain jäänmurtokykyiseen laivaan kytketyillä laitteilla.  

 
 

                                                      
123 Testeissä erityisesti aluksen operoinnin ja ohjailun suuri vaikutus keräilyn te-
hokkuuteen tuli ilmi. Kokeissa harjakeräilijä puhdisti tehokkaasti jääpalat puh-
taiksi ja toimi luotettavasti. Myös tarttuvuus paksuihin pitkiin harjoihin oli hyvä. 
Kampa puhdisti harjat kohtalaisen hyvin kiristyksen jälkeen, mutta se vaatii edel-
leen kehittelyä (ILS Oy (2007)).  
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KUVA 11. Öljyntorjunta-alus Louheen kytketyt Suomen ympäristökeskuksen kehittä-

mät jääöljyntorjuntaharjat. © Jouko Pirttijärvi. 

Öljynkeräys on mahdollista myös kiintojäissä. Öljyä siirretään paineilman 
avulla jään alla ja nostetaan railoista jään päälle tai ohjataan väylälle ja sii-
tä öljyä kerätään aluksiin asennetuilla laitteilla. Jään alla oleva öljy voi-
daan paikallistaa sukellusrobottien ja niiden kameroiden avulla. Myös 
jään sahaukseen on kehitetty koneita, ja jään päälle saatua öljyä voi kerätä 
eri tavoin.124 

Suomen ympäristökeskus osallistui vuonna 2013 Lamorin ja Aker Arc-
ticin kanssa kansainväliseen selvitykseen öljyntorjunnan kehittämiseksi 
jääolosuhteissa. Tilaajakonsortio, Oil and Gaz Producers Association, tila-
si kolme selvitystä aihepiireistä. Näitä olivat mekaaninen öljyntorjunta, öl-
jyn ja jään erottaminen toisistaan haveripaikalla sekä uudet aluskonseptit 
jääolosuhteissa. Vuosina 2013–2014 ovat SYKE, Ilmatieteenlaitos ja 
VVT ulkoministeriön toimeksiannosta miettineet uusia palvelukonsepteja 
kotimaisen osaamisen ja innovaatioteknologian kilpailukyvyn parantami-

                                                      
124 Tarkastuksen perusteella näyttää siltä, että erityisesti talviolosuhteisiin liitty-
välle öljyntorjuntateknologian kehittämiselle ja tutkimukselle on kysyntää, kun 
kansainvälinen kiinnostus arktisia alueita kohtaan on lisääntynyt. Esimerkiksi 
Suomen uudessa arktisessa strategiassa todetaan, että Arktisen neuvoston öljyn-
torjuntasopimuksen toimeenpano tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää suomalaista 
osaamista öljyntorjunnassa ja että suomalaisyritykset ovat kansainvälistä kärkeä 
jääolosuhteiden mekaanisessa öljyntorjunnassa (Valtioneuvoston periaatepäätös 
(2013)). 
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seksi. SYKE katsookin, että sillä on T&K-mielessä mahdollisuuksia yh-
teistyössä kotimaisen sekä myös ulkomaisen teollisuuden kanssa kehittää 
uusia palvelukonsepteja ja tuotteita, jolla edistetään suomalaista kilpailu-
kykyä esimerkiksi arktisilla alueilla.  

Valtionyhtiö Meritaito on kehittänyt liiketoimintakonseptin nimeltään 
SeaHow. Tämän perustana on ajatus siitä, että Suomen öljyntorjunta-
alukset eivät pysty toimimaan avomeren ja laivaväylien ulkopuolella ka-
rikkoisissa vesissä ja saaristossa. On mahdollista, että avomerellä tapahtu-
vassa öljyonnettomuudessa merkittävä osa mereen päässeestä öljystä kul-
keutuu tuulen mukana saaristoon ja rannikolle.  

KUVA 12. MiniBagger sopii asennettavaksi kaikkiin yli 6 metriä pitkiin työveneisiin, 

kuvassa Satakunnan pelastuslaitoksen uusin vene. © Meritaito Oy. 

Meritaidon uusien SeaHow-öljyntorjuntatuotteiden tarkoituksena on mah-
dollistaa öljyn kerääminen saariston matalissa vesissä, ennen kuin öljy 
saapuu rannoille. Idea on se, että SeaHow MiniBagger- ja MaxiBagger-
sivukeräimet voidaan helposti asentaa olemassa oleviin työ-, meripelas-
tus-, palontorjunta- ja väylänhoitoveneisiin. Näin ne mahdollistavat öljyn-
torjuntakapasiteetin merkittävän lisäämisen ilman uusia investointeja ve-
nekalustoon. Keräystä ei myöskään tarvitse keskeyttää keräystankin täyt-
tymisen vuoksi, koska kerätty öljy säkitetään ja säkit vapautetaan takaisin 
mereen ja jälkikäteen nostetaan (catch and release-periaate).  Tämä ratkai-
su mahdollistaa sen, että myös kiinteän keräystankin omaava vene tai alus 
voi jatkaa keskeyttämättä torjuntatyötä sen jälkeenkin, kun keräystankki 
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on täynnä. Esimerkiksi kahdella Maxibagger-sivukeräimellä varustettu 
työvene pystyy keräämään öljyä 40 m³ tunnissa. 

3.4 Jälkitorjunta 

3.4.1 Kuntien resurssit jälkitorjuntaan ovat heikot 

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleessa öljyvahinkojen torjuntalaissa 
(1673/2009) määriteltiin kunnille kuuluva jälkitorjunta, mitä aiemmin ei 
ollut tehty. Jälkitorjunnalla tarkoitetaan niitä öljyvahingon torjuntatoimia, 
jotka tehdään sen jälkeen, kun öljyn maaperässä, pohjavedessä, pintave-
sissä ja rannoilla tapahtuva leviäminen on estetty. Torjunnan ensimmäisen 
vaiheen kiireellisten tehtävien jälkeen torjunnassa siis siirrytään jälkitor-
juntavaiheeseen, joka ei edellytä nopeita toimenpiteitä ja voi jatkua pit-
käänkin. 

Torjuntatöiden johtaja arvioi ja päättää, milloin tilanteen hoitamisessa 
siirrytään jälkitorjuntavaiheeseen. Hallituksen esityksen (248/2009) mu-
kaan hänen on nimenomaisesti varmistuttava ennen päätöksentekoa siitä, 
että kunnan viranomaisilla on riittävät valmiudet huolehtia kyseisen va-
hingon jälkitorjunnasta.  

Tarkastuksessa on tullut esiin, ettei pienillä kunnilla ole valmiuksia ja 
mahdollisuuksia huolehtia jälkitorjunnasta, eikä kaikissa öljyntorjunta-
suunnitelmissa ole sovittu sitä, että alueellinen pelastuslaitos huolehtisi 
myös jälkitorjunnasta. Tarkastuksen haastatteluissa tuotiin esiin, että jälki-
torjunnasta huolehtiminen sitoisi pelastuslaitoksen resursseja pitkäksi ai-
kaa ja näin ne olisivat poissa varsinaisesta pelastustoimesta.  

Tarkastuksessa on saatu myös käsitys, että kunnat eivät ole täysin tie-
dostaneet jälkitorjuntavastuun vaatimuksia ja merkitystä. Kun monet kun-
nat ovat järjestäneet rakentamis- ja kunnossapitopalvelunsa ostopalvelujen 
kautta, kasvaa mahdollisuus, että vahingon torjumisen loppuun saattami-
sesta ei tällaisessa tapauksessa todellisuudessa huolehdi kukaan. 

Jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen kunnan määräämä viranomainen. Jos 
ison öljyvahingon jälkitorjuntaa suoritetaan usean eri kunnan alueella, 
toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä olisi 
ohjata ja sovittaa puhdistustöitä yhteen siten, että ne tulevat suoritettua yh-
tenäisten periaatteiden mukaisesti koko vahinkoalueella. Tällaista toimin-
taa ohjaavaa suunnitelmaa ei ole laadittu. Vuoden 2007 alusöljyvahinko-
jen yhteistoimintasuunnitelmassa esitettyä lukua Jälkitorjunta, rantojen 
puhdistaminen ja vahinkojätehuolto ei voida pitää operationaalisena 
suunnitelmana, koska luvussa vain viitataan SYKEn rantavyöhykkeen öl-
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jyntorjuntaoppaaseen ja SÖKÖ-hankkeeseen. Sekä kumoutuneessa että 
uudessa (lausunnoilla olevassa) öljyntorjunta-asetuksessa edellytetään, et-
tä yhteistoimintasuunnitelmassa esitetään suunnitelma jälkitorjunnasta tai 
torjunnan järjestämisestä rannoilla. Tarkastuksessa on tullut esille myös 
se, että ELYjen öljyntorjunta-asioiden henkilöstöresurssit ovat niukat. 

3.4.2 Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara 

Suuren öljyonnettomuuden sattuessa ja uutiskuvien levittäessä tietoa öl-
jyyn tahriintuneista linnuista, kansalaiset voivat haluta auttaa käytännön 
torjuntatöissä. Koordinoimaton vapaaehtoisten osallistuminen voi kuiten-
kin olla haitallista torjuntatöiden etenemisen kannalta ja vaarallista osallis-
tujille itselleen. Joissakin kansainvälisissä onnettomuuksissa suuret va-
paaehtoismassat ovat aiheuttaneet pikemminkin haittaa torjuntatöille ja li-
säksi aikaansaaneet terveyshaittoja vapaaehtoisille esimerkiksi öljyhöyry-
jen hengittämisen takia tai liukasteltaessa öljyn tahrimilla rantakallioilla. 
Jälkitorjunnan yksi haaste onkin vapaaehtoisten avustajien hallinta. 

Suomeen perustettiin Maailman luonnonsäätiön (WWF) koordinoimat 
öljyntorjuntajoukot vuonna 2003. Joukkoihin on rekisteröitynyt 6 500 
suomalaista, joista 1 300 on koulutettu.125 Öljyntorjuntajoukot toimivat vi-
ranomaisen kutsusta apuna rantojen puhdistuksessa sekä öljyyntyneiden 
eläinten hoidossa. WWF:n ensijoukko on paikalla onnettomuutta seuraa-
vana päivänä, ja täysi vahvuus (100–150 henkilöä) saavutetaan 1–3 päi-
vässä.  

Myös jotkin muut vapaaehtoisjärjestöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 
osallistua öljyvahinkojen torjuntaan ja torjuntavalmiuden kehittämi-
seen.126 Tämän vuoksi ympäristöministeriö on pohtinut vapaaehtoisjärjes-
töjen osallistumista ja teettänyt aiheesta kyselyn järjestöille. Ministeriön 

                                                      
125 Peruskoulutukset ovat ryhmänjohtajakoulutus, joukkueenjohtajakoulutus sekä 
öljyyntyneiden lintujen käsittely- ja hoitokoulutus. Joukoilla on käytössään varus-
tekontti (WWF:n ja Haminan sataman yhteishankinta vuonna 2008). Kontti toimii 
maastossa vapaaehtoisten tukikohtana, kirjauspisteenä, sääsuojana ja varusteva-
rastona. Lisäksi WWF:llä on kolme Muuttopalvelu Niemi Oy:n rahoittamaa sa-
manlaista varustekonttia. WWF:llä on varusteita noin sadalle rantatorjujalle. 
Näillä varusteilla rantatorjuntatyö pääsee alkuun. Varusteisiin kuuluvat hen-
kilökohtaiset suojavarusteet sekä työvälineet. 
126 Maanpuolustusjärjestöt ovat uusi ja kasvava voimavara öljyntorjunnassa. SY-
KE toteuttaa järjestöjen kanssa erilaisia koulutusjaksoja. Reserviläiset olivat 
esimerkiksi Balex Delta -harjoituksessa mukana avustamassa logistisia järjestely-
jä. 
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muistiossa jäsennetään vapaaehtoisjärjestöille sopivia tehtäviä, joita voisi-
vat olla 
− rantojen puhdistukseen osallistuminen 
− lintujen hoito (karkottaminen, kiinni ottaminen, puhdistaminen tai lo-

pettaminen) 
− varusteiden vartiointi 
− kuljetusten avustaminen 
− ympäristövahinkojen seuranta (esimerkiksi näytteenotto).127 

KUVA 13. WWF:n vapaaehtoisia harjoittelemassa öljyisen rannan puhdistusta.  © An-

na-Stiina Lundqvist, WWF Suomi. 

Muistiossa korostetaan, että vapaaehtoisjärjestöt ovat tärkeä lisäresurssi, 
mutta se tulee kuitenkin hyödyntää sellaisella tavalla, joka ei aiheuta lisä-
kuormitusta torjuntaoperaation johdolle. Tämä edellyttää yhteistyöhön 
valmistautumista etukäteen. Muistion johtopäätöksissä todetaan, että va-
paaehtoisjärjestöille mahdollisesti uskotut tehtävät tulee ottaa huomioon 
torjuntasuunnitelmissa, eri vapaaehtoisjärjestöt voisivat toimia yhdessä 
koulutus- ja harjoitustoiminnassa, korvauskäytäntöjä ja työsuojelua tulisi 
yhtenäistää sekä olisi määriteltävä vahinko- ja vastuuvakuutusjärjeste-
lyt.128  

                                                      
127 Nyström (2012).  
128 Nyström (2012).  
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Öljypäästöjen lentovalvonnassa on kokeiltu vapaaehtoista yhteistyötä 
harrastelentäjien kanssa niin sanotussa Lentävä merenneito -hankkeessa. 
Toiminta on kuitenkin hiipunut ja yhtenä keskeisenä ongelmana on riski 
väärien havaintojen suureen määrään, kun esimerkiksi leväpäästöt sekoite-
taan helposti öljypäästöihin ja koulutusta öljyhavaintoihin ei ole saatu. 

Ympäristöministeriön muistiossa käsitellään myös vapaaehtoistyön ra-
hoitusta, sillä öljyntorjuntalain (1673/2009) mukaan alueen pelastustoi-
men, Suomen ympäristökeskuksen tai kunnan varoista tulee maksaa koh-
tuullinen palkkio henkilölle, joka on torjuntaviranomaisen hyväksymänä 
osallistunut vapaaehtoisena öljyvahingon torjuntaan. Näitä kuluja on 
mahdollista periä jälkikäteen kansainvälisiltä korvausrahastoilta. Vapaa-
ehtoisjärjestöillä on mahdollisuus hakea öljysuojarahastolta harkinnanva-
raista avustusta torjuntaan varautumiseen. Esimerkiksi WWF on saanut 
öljysuojarahastolta tällaista avustusta.  

Vapaaehtoistyön korvaaminen edesauttaa torjuntaan osallistuvien mu-
kaantuloa järjestäytyneiden tahojen kautta ja parantaa työsuojelullisia nä-
kökohtia sekä korvausten takaisinperintää kansainvälisiltä korvausrahas-
toilta. Koska kyse on kuitenkin vapaaehtoistyöstä, korvausmäärien ei ole 
syytä olla kohtuullista korkeampia.  

Tarkastuksen perusteella pelastuslaitosten suhtautuminen vapaaehtoisiin 
vaihtelee. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on mahdollisuus käyttää 
omaa henkilöstöä öljyntorjunnassa ja mahdolliset vapaaehtoiset otettaisiin 
työsuhteeseen. Tarkastuksen kuluessa useat viranomaistahot suhtautuivat 
vapaaehtoisiin skeptisesti ja epäilivät, saadaanko vapaaehtoisia töihin, 
varsinkin jos onnettomuus tapahtuu kylmään vuodenaikaan. Joitain viran-
omaisia tuntui myös harmittavan joukkojen saama positiivinen julkisuus – 
ikään kuin viranomainen ei toimisi onnettomuustilanteessa tehokkaasti.  

Vapaaehtoistoimintaa tulisi tarkastella myös yhteiskunnallisesta näkö-
kulmasta. Suuri öljyonnettomuus ja sen myötä rantojen likaantuminen se-
kä eläinten öljyyntyminen herättävät ihmisissä ahdistusta ja auttamishalua. 
Etukäteen järjestäytyneet ja koulutetut joukot voivat tehokkaasti kanavoi-
da ihmisten auttamishalua sellaisella tavalla, joka hyödyttää pelastustöitä 
ja suitsii samalla omaehtoista, terveydelle vaarallista ja mahdollisesti tor-
juntatöitä haittaavaa aktiivisuutta. Lisäksi vapaaehtoisjoukot luovat ihmi-
sille mahdollisuuden osallistua, mikä voi vähentää turhautumisen ja voi-
mattomuuden tunteita onnettomuuden sattuessa. Myös tällaisilla ”peh-
meillä” tekijöillä on välillisiä valtiontaloudellisia vaikutuksia, ja ne vai-
kuttavat ihmisten tuntemaan luottamukseen julkista valtaa kohtaan. Tä-
män vuoksi WWF:n vapaaehtoistyötä voidaan pitää tarkastuksen perus-
teella hyvänä käytäntönä. Se on myös maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen 
aloite, joka on herättänyt kiinnostusta myös muissa maissa. On kuitenkin 
selvää, että jokaisen torjuntaan osallistuvan terveydellinen turvallisuus ja 
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hyvinvointi tulee aina turvata. Torjuntaan osallistuvien tulee olla täysi-
ikäisiä ja vapaaehtoisten toiminta tapahtuu torjuntaviranomaisen johtama-
na. 

3.5 Alusöljyjätteen jätehuolto 

3.5.1 Suuressa alusöljyonnettomuudessa syntyy paljon 
jätettä 

Aineen tai materiaalin määrittelyllä jätteeksi ja vaaralliseksi129 jätteeksi on 
sekä oikeudellista että taloudellista merkitystä. Jätteen määrittely vaaralli-
seksi jätteeksi merkitsee sitä, että on noudatettava näiden jätteiden kulje-
tuksiin, varastointiin, käsittelyyn ja hävittämiseen liittyviä erityissäännök-
siä, jotka ovat tiukempia kuin muita jätteitä koskeva sääntely. Vaarallisten 
jätteiden käsittely on myös normaalien jätteiden käsittelyä kalliimpaa. Öl-
jyisten jätteiden luokittelussa tulee tarkastella öljy-yhdisteiden määrän ja 
pitoisuuksien lisäksi myös muiden vaarallisten aineiden pitoisuuksia. 
Esimerkiksi venäläinen raaka-öljy sisältää suhteellisen korkeita eloho-
peapitoisuuksia, mikä puolestaan vaikuttaa myös niiden käsittelymene-
telmiin. 

Rantojen puhdistuksessa syntyy runsaasti öljyistä maa-ainesta. Tämä 
luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos lainsäädännössä määritellyt vaaral-
lisen aineen pitoisuudet ylittyvät. Öljypitoisuus maa-aineksessa voi olla 
huomattavan suuri keräyksen alkuvaiheessa, mutta rantojen puhdistustyön 
edetessä öljypitoisuus yleensä pienenee.  

Öljyntorjunnan yhteydessä syntyy myös öljyistä sekajätettä (esimerkiksi 
öljyn tahraamat vaatteet, öljyn imeytysmateriaali). Tämä on vaarallista jä-
tettä, ja se tulee aina polttaa ympäristöluvan mukaisessa vaarallisten jät-
teiden käsittelylaitoksessa.  

Öljyyntyneet eläinruhot ja siirrettävissä lintukonteissa muodostunut jäte 
ovat riskijätettä. Tämä siksi, että linnut sisältävät usein monia haitallisia 
bakteereja, viruksia ja muita mahdollisia taudinaiheuttajia. Riskijäte tulee 
pitää mahdollisimman hyvin erillään muista jätejakeista ja polttaa vaaral-
listen jätteiden käsittelylaitoksessa. 

Öljy-vesiseosta syntyy rannalla pieniä määriä kerättäessä öljyä harjake-
räimillä ja imuletkuilla. Suurin osa seoksesta syntyy onnettomuuspaikalla 
merellä. Vesi kyetään erottamaan öljystä painovoimaisesti erityisissä lai-

                                                      
129 Aiemmin käytettiin nimitystä ongelmajäte. 
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toksissa. Öljy voidaan tämän jälkeen käyttää polttoaineena polttolaitoksis-
sa. Erotusprosessissa syntyy ajan myötä öljyistä lietettä, joka tulee käsitel-
lä vaarallisten jätteiden laitoksessa. 

Syntyvän öljyvahinkojätteen määrästä ja laadusta on vaikea tehdä yleis-
pätevää arviota, koska siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Suomessa on 
tehty vain kaksi arviota alusonnettomuuksissa syntyvän öljyjätteen mää-
rästä. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman laadinnan yhteydessä ar-
vioitiin, miten paljon alusöljyjätettä syntyisi, jos 30 000 tonnin öljypääs-
töä130 ei saataisi torjuttua avomerellä ja öljy ajautuisi rantaan. Tulos oli 
542 500 tonnia öljyvahinkojätettä, jos öljy leviäisi 400 kilometrin ranta-
alueelle.131 Syntyneen jätteen määrä olisi siten 18-kertainen mereen pääs-
seeseen öljyyn verrattuna.   

Esitetty arvio saattaa kuitenkin olla varovainen. SÖKÖ-hankkeen (2007) 
yhteydessä on arvioitu öljyvahinkojätteen määrän nousevan 30 000 tonnin 
alusonnettomuuden jälkeen jopa 3,45 miljoonaan kuutiometriin.132 Las-
kennan lähtökohtana oli tilanne, jossa öljy leviää rannikkoalueella huo-
mattavasti edellisessä esimerkkilaskelmassa esitettyä laajemmalle ja jäte-
määrässä ovat mukana kaikki teoreettisesti puhdistusta tarvitsevat maa-
ainekset.133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
130 Laskelmassa oletettiin, että noin 6 000 tonnia öljyä haihtuisi tai uppoisi merel-
lä. 
131 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (2009). 
132 Raskaan polttoöljyn tiheys vaihtelee 0,9 ja 1,0 kg/dm3:n välillä. Näin 3,45 mil-
joonaa kuutiometriä raskasta polttoöljyä painaa 3,45–3,11 miljoonaa tonnia. 
133 Laskelmat eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta tulokset eivät myöskään ole 
toisiaan kumoavia. 
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KUVA 14. Öljyn likaamaa rantaa. © Jouko Pirttijärvi. 

3.5.2 Jätehuollon vastuusuhteista epätietoisuutta 

Öljyjätteiden käsittely tapahtuu pääasiassa ensivaiheen torjunnan jälkeen, 
jolloin myös jätelainsäädäntö tulee sovellettavaksi ja rantaan ajautunut 
alusöljyvahinkojäte saa jätestatuksen. Jätelain (646/2011) 28 §:n pääsään-
nön mukaan jätehuollon järjestämisestä vastaa jätteen haltija, jolla lain 6.1  
§:n 5 kohdassa tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, 
jonka hallussa jäte fyysisesti on. Kun öljyjätettä siirretään jätteen käsitte-
lyketjussa eteenpäin, tulee jätteen vastaanottajasta samalla myös jätteen 
haltija ja vastuu jätteistä siirtyy vastaanottajalle. Koska öljyntorjunta me-
rialueilla on Suomessa viranomaisten toimintavastuulla, voidaan loogises-
ti päätellä, että viranomaisilla on myös vastuu alusöljyvahingon ja torjun-
tatoimien yhteydessä syntyneiden jätteiden käsittelystä.134 Niinpä jälkitor-
juntaviranomaisen asemasta seuraa kunnan vastuu alusöljyvahinkojätteen 
hallinnoinnista ja jätehuollon järjestämisestä. Alusöljyvahinkojätteen vii-
mesijainen haltija on näin ollen pääsääntöisesti kunta eikä esimerkiksi 
alueen haltija. Näin on myös niissä tilanteissa, kun jätettä tilapäisesti väli-

                                                      
134 Tanskanen (2007). 
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varastoidaan sen myöhempää käsittelyä varten. Tämä on sikäli perustel-
tua, että välivarasto voidaan perustaa torjuntatöiden johtajan päätöksellä 
ilman sijoituspaikan kiinteistön haltijan suostumusta öljyntorjuntalain 
(1673/2009) 23 §:n nojalla, jolloin kiinteistön haltijan suostumukseen pe-
rustuva toissijainen jätehuoltovastuu ei aktualisoidu.135 

Tarkastuksen haastatteluissa Kuntaliitto näki kuitenkin asian niin, että 
kunta ei missään vaiheessa tule jätteen haltijaksi. Lain mukaan aluksesta 
peräisin oleva öljy muuttuu kuitenkin maihin päädyttyään jätteeksi ja kun-
ta vastaa sen pois viemisestä ja käsittelystä. Näyttääkin siltä, että alusöljy-
jätehuollon vastuusuhteita olisi käytännössä syytä selventää, vaikka ne 
lainsäädännössä on jokseenkin hyvin määritelty. 

3.5.3 Alusöljyjätteiden kuljettamisesta ei ole tehty 
konkreettisia suunnitelmia 

Alusöljyonnettomuudessa muodostuneiden öljyvahinkojätteiden kuljetta-
miseen rannikon keräysalueilta välivarastoon, suoraan käsittelyyn tai väli-
varastosta käsittelyyn tarvitaan runsaasti kuljetuskapasiteettia. On arvioi-
tu, että 100 000 tonnin jäte-erän kuljettamistarve on 7000–12 000 kuorma-
auton lavallista jätteen tilavuuspainon mukaan.136 Koska 30 000 tonnin 
alusöljypäästössä voi syntyä öljyjätettä yli 500 000 tonnia, voi tarvittava 
kuljetustarve olla jopa 60 000 kuorma-auton lavallista. Tämä tietäisi mel-
koista ”rekkarallia” vahinkoalueilla. 

Öljyisten jätteiden kuljetus vaatii erityisvaatimuksia autojen lavojen tii-
veydeltä, koska lavalle kasatun jätteen öljypitoisuus voi olla niin suuri, et-
tä öljy valuu maa-aineksen läpi. Öljyisten jätteiden kuljetuksissa tulee 
noudattaa lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) sekä valtio-
neuvoston asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002).  

Kuljetettavasta jätteestä tai vaarallisesta jätteestä edellytetään asianmu-
kaiset jätettä koskevat siirtoasiakirjat, joilla varmistetaan jätteen päätymi-
nen asianmukaiseen käsittelyyn.137 Autonkuljettajilta vaaditaan ADR-
ajolupa (European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road).138 Se oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia ainei-

                                                      
135 Särkkä ja Tuomainen (2013).  
136 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (2009).  
137 Jätteiden kuljetuksen urakoitsijan tulee toiminnassaan täyttää normaa-
lit vaarallisen jätteen tai pilaantuneen maan kuljetuksen vaatimukset, 
muun muassa ilmoittautumisen ympäristöhallinnon jätetiedostoon.  
138 Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (401/2011). 
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ta yli sallitun vähimmäismäärän.139 Ajoluvan saaminen edellyttää koulu-
tusta sekä hyväksytysti suoritettua ajolupakoetta. Ajolupa on voimassa 
viisi vuotta, ja sen uusiminen edellyttää hyväksytysti suoritettua täyden-
nyskurssikoetta. Vuoden 2012 keväällä Suomessa oli noin 32 000 ADR-
luvan haltijaa.140  

Maantiekuljetukset ovat vain yksi osa alusöljyjätteen kuljetusketjua. 
Suomenlahden rannikon rikkonaisuus, erilaiset maastotyypit ja erityisesti 
kaupunkialueiden ulkopuolisen tieverkoston puutteet asettavat omat vaa-
timuksensa jätelogistiikalle. Tarkastuksessa on tullut myös esiin, että öljy-
jätettä voidaan joutua varastoimaan väliaikaisesti saariin ja näiden jäte-
erien kuljettaminen mantereelle vaatii vesistökuljetuksia. Myös työkonei-
den, torjuntahenkilöstön sekä tarkkailijoiden ja median kuljetukset vaati-
vat suunnittelua. Alusöljyvahingossa logistiikan järjestämiseen kuuluvat 
muun muassa myös huoltokuljetukset (varaosa- ja polttoainehuolto, tar-
vikkeet, muona) maitse ja meritse, henkilöstönhuolto (majoitus, muonitus, 
ensiapu, saniteetti), lastaus- ja purkaustoiminnot, eri varastointimuodot ja 
varastoinnin valvonta.  

Alusöljyvahinkotilanteessa logistiikan järjestämisessä tarvitaan osaavaa 
henkilöstöä. Henkilöstöresursseina tulisi olla141 
− logistiikkapäällikkö  
− huoltopäällikkö  
− merikuljetusten ajojärjestelijä  
− maakuljetusten ajojärjestelijä  
− tarvittaessa ilmakuljetusten ajojärjestelijä (lentotoiminnan koordinaat-

tori)  
− lastaus- ja purkausasiantuntija, omat vastuuhenkilöt saaristoon ja 

mantereelle  
− työmaavalvoja  
− hallintohenkilöstöä (kuljetuspyyntöjen vastaanotto ja välittäminen, 

huoltotilausten vastaanotto ja välittäminen)  
− kuljettajia (maa, meri, ilma). 

                                                      
139 Vapaarajan ylittävissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa ajoneuvossa on ol-
tava rahtikirja, joka on asianmukaisesti täytetty, kirjalliset turvallisuusohjeet, 
ADR-hyväksymistodistus ja jokaisella miehistön jäsenellä kuvalla varustettu hen-
kilöllisyystodistus. Lisäksi jokaisella miehistön jäsenellä on oltava varoitusliivi, 
irrallinen valaisin, suojakäsineet ja silmäsuojaimet. Kuljetusyksikkö on merkittä-
vä oranssikilvillä edestä ja takaa. 
140 Liikenne- ja viestintäministeriö (2012), Herrala (2012). 
141 SÖKÖ-manuaali 10 (2011). 
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Ilman toimivaa ja etukäteen suunniteltua logistista järjestelmää torjunta-
työt voivat hidastua tai jopa keskeytyä. Tarkastuksen perusteella voidaan 
todeta, että Suomessa ei ole ennakkoon tehty konkreettisia suunnitelmia 
alusöljyjätteen kuljetusten ja logistiikan järjestämiseksi.142 Länsi-
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan öljyntorjuntasuunnitelmissa ei käsitellä ol-
lenkaan öljyjätteen kuljetuksia. Kymenlaakson suunnitelmassa mainitaan, 
että kuljetukset toteutetaan SÖKÖ-toimintamallin mukaisesti, mutta konk-
reettista suunnitelmaa ei esitetä. Helsingin torjuntasuunnitelmassakaan ei 
ole varsinaista kuljetussuunnitelmaa, mutta siinä on kuitenkin listattu öl-
jyvahinkojen kuljetusyritykset ja vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset 
kartalla. Suomenlahden alueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen tor-
junnan yhteistoimintasuunnitelmassa ei ole mainintoja alusöljyjätteen kul-
jettamisesta. 

On huomattava, että alusöljyjätehuolto on kuntien vastuulla. Tarkastuk-
sessa ei ole tullut esille, että kunnissa olisi laadittu konkreettisia alusöljy-
jätteen kuljetussuunnitelmia. 

3.5.4 Öljyjätteen välivarastointia ei ole riittävästi 
suunniteltu 

Muodostuvat alusöljyvahinkojätteet kuljetetaan mahdollisuuksien mukaan 
ensisijaisesti heti ympäristöluvan mukaisiin vastaanottopaikkoihin käsitel-
täviksi tai välivarastoitavaksi.143 Suuren öljyalusonnettomuuden jälkeen 
öljyvahinkojätettä syntyy kuitenkin niin paljon, että olemassa olevien vas-
taanottopaikkojen kapasiteetti täyttyy nopeasti. Sellaiselle öljyvahinkojät-
teelle, jota ei pystytä toimittamaan käsittelyyn tai luvalliseen välivaras-
toon, tuleekin järjestää muu välivarasto. 

Välivarastoinnin tavoitteena on varastoida öljyvahinkojäte siten, ettei 
siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Hyvin toteutettu-
na välivarastointi antaa jätteen käsittelystä vastuussa oleville tahoille aikaa 
päättää tehokkaista ja turvallisista öljyvahinkojätteen käsittelymenetelmis-
tä. 

Öljyvahinkojätteiden välivarastojen sijoittamisesta ja käytettävistä ra-
kenteista ei ole olemassa yhtenäistä käytäntöä tai ohjeistusta. Suomenlah-
den merialuetta koskevissa öljyntorjuntasuunnitelmissa ja yhteistoiminta-
suunnitelmassa on vain yleisesti esitetty, että öljyvahinkojätteiden väliva-
rastot sijoitettaisiin ensisijaisesti kunnallisten ja yksityisten jätteenkäsitte-

                                                      
142 SÖKÖ-hankkeessa on kuitenkin luotu malli alusöljyjätteen kuljetuksille ja lo-
gistiikalle. 
143 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (2009). 
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lylaitosten alueelle. Toissijaisesti välivarastot sijoitettaisiin muutoin maas-
tollisesti ja logistisesti soveliaille paikoille. Tarkastuksessa on saatu käsi-
tys, että kunnat eivät ole riittävässä määrin suunnitelleet maankäytössään 
öljyisten jätteiden välivarastointeja, joilla voitaisiin varautua suureen 
alusöljyvahinkoon. Tämä saattaa aiheuttaa jätehuoltotoiminnan ”pullon-
kaulan” ja lisätä kustannuksia, kun nopeassa aikataulussa joudutaan to-
teuttamaan välivarastoja alusonnettomuuden sattuessa.  

Välivarastojen suunnittelemiseksi Huoltovarmuuskeskus, Rakennuspoo-
li ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttivat pilottihankkeen (katso 
kuvio 4, liite 3), jossa suunniteltiin välivaraston rakenteet, sijaintipaikan 
kriteerit ja liikennejärjestelyt.144 Pilotissa pyrittiin arvioimaan myös raken-
tamisen aikataulu. Kokeilun tuloksena todettiin, että kahden 5000 m³:n al-
taan toteuttaminen kevättalvella noin yhden hehtaarin kokoiselle alueelle 
alle kahdessa viikossa tulisi maksamaan 700 000–800 000 euroa. Pilotin 
tietojen perusteella voidaan siis arvioida, että 100 000 m³:n alusöljyjätteen 
välivarastoaltaiden rakentamiskustannukset olisivat, olettaen ettei mitään 
mittakaavaetuja saada, 7–8 miljoonaa euroa. Näin esimerkiksi 500 000 
tonnin alusöljyjätteen välivarastojen rakentamiskustannukset voisivat olla 
lähes 40 miljoonaa euroa. 

3.5.5 Öljyjätteen käsittely olisi nopeinta siirrettävillä 
termodesorptiolaitteistoilla 

Jätteenkäsittelyjärjestelmät ja -kapasiteetti on yleensä suunniteltu yhteis-
kunnan normaalioloissa muodostuvien jätteiden käsittelyä varten. Poikke-
uksellisessa tilanteessa jätemäärien käsittelykapasiteetti voi olla riittämä-
tön. Ilman etukäteissuunnitelmaa suuren poikkeuksellisen jätemäärän, 
esimerkiksi alusonnettomuudessa syntyvän öljyjätteen, loppukäsittely voi 
olla vaikeasti ratkaistava asia. 

Alusöljyjätteen käsittelymenetelmä riippuu jätejakeen laadusta. Esimer-
kiksi biologisessa kompostointimenetelmässä hyödynnetään mikrobien 
kykyä hajottaa maaperän orgaanisia haitta-aineita. Kompostointi onnistuu 
vain silloin, kun maa-ainesten öljypitoisuus on alle kaksi prosenttia. Öljy-
vahinkojätteen öljypitoisuus voi kuitenkin vaihdella öljyllä nuhraantu-
neesta maa-aineksesta lähes pelkkään öljyyn. Voimakkaasti öljyisten jät-
teiden käsittelyyn soveltuvat sellaiset käsittelymenetelmät, joilla haitta-
aine eli öljy pystytään tuhoamaan mahdollisimman nopeasti ja turvallises-
ti. Olemassa olevista käsittelymenetelmistä ainoastaan termiset menetel-
mät (polttaminen) täyttävät nämä ehdot. Menetelminä voidaan käyttää 
                                                      
144 Saarinen (2013).  
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voimalaitosten leijupetikattilapolttoa, jätteenkäsittelylaitoksen arinakatti-
laa tai termodesorptiota. Termodesorptiomenetelmää voidaan käyttää 
myös siirrettävissä laitoksissa. Ne koostuvat erillisistä yksiköistä, joista 
kootaan tapauskohtaisesti käsiteltävän haitta-aineen poistoon soveltuva 
kokonaisuus. Termodesorptiolaitteisto voidaan pystyttää käsiteltävien jät-
teiden tai pilaantuneiden maiden välivaraston läheisyyteen, joten maa-
ainesten käsittely siirrettävällä termodesorptiolaitteistolla vähentää masso-
jen kuljetustarvetta. Suomessa oli vuoden 2010 lopussa kolme yksityistä 
siirrettävää laitteistoa.145 Tarkastuksessa saadun uuden tiedon mukaan il-
meisesti nykyään vain yksi yritys, jolla on kaksi laitteistoa, tarjoaa tällais-
ta jätehuoltopalvelua. 

Yhdysvalloissa myydään esimerkiksi Astecin siirrettävää termodesorp-
tiolaitteistoa (Astec Portable Direct-Fired Thermal Treatment Plant), jon-
ka käsittelykapasiteetti on 30 tonnia tunnissa, hintaan 4,4 miljoonaa dolla-
ria (noin 3,3 miljoonaa euroa). Yhdysvalloista peräisin olevien laitteisto-
jen ilmapäästöjen käsittely ei kuitenkaan tarkastuksessa saatujen tietojen 
perusteella välttämättä täytä EU:n lainsäädännön vaatimuksia ilman täy-
dennyksiä. Suomalaisen asiantuntija-arvion mukaan asianmukaisen siirret-
tävän termodesorptiolaitteiston suunnittelun ja rakentamisen hankinta-
hinta olisi noin 6,5 miljoonaa euroa. Laitteiston rakentamiseen menisi 
noin 6 kuukautta. 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvitti Huoltovarmuuskeskuksen yh-
teydessä toimivan jätealan huoltovarmuustoimikunnan toimeksiannosta 
vuonna 2011 öljyalusonnettomuuden seurauksena syntyvän öljyisen maa-
aineksen termisiä käsittelymahdollisuuksia Suomessa.146 Tarkastelu öljy-
jätteen määränä oli Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman yhteydessä 
tehty arvio 542 500 tonnia.  

Selvästi suurin öljyisten maa-ainesten käsittelykapasiteetti on siirrettä-
villä termodesorptiolaitteistoilla, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on 
puhdistaa maa-aineksia. Niiden käyttö on mahdollista keskitalvea lukuun 
ottamatta noin 8 kuukautta vuodessa, ja arviot suurten laitteistojen vuosit-
taisesta kapasiteetista ovat 115 000–350 000 tonnia laitteistoa kohden 
(käyttötuntiarvio 4 560 h/vuosi). Termodesorptiolaitteistojen etuna on nii-
den siirrettävyys, mikä mahdollistaa maa-aineksen käsittelyn varastointi-
paikan läheisyydessä. Terminen käsittely siirrettävällä laitteistolla edellyt-
tää käsittelypaikalle myönnettyä ympäristölupaa ja ilmoitusta käsittelyn 

                                                      
145 Tarkastuksessa ei ole selvitetty, ovatko laitteistot tällä hetkellä Suomessa. 
146 Saarinen ja Suoheimo (2011). 
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aloittamisesta. Öljyisen maa-aineksen käsittelyyn siirrettävillä laitoksilla 
oli myönnetty lupa kahdeksan jätekeskuksen alueelle.147 

 

KUVA 15. Siirrettävä termodesorptiolaitteisto. © Savaterra Oy. 

Jatkuvasti Suomessa toiminnassa olevista teollisuuslaitoksista kahden se-
menttitehtaan jätekapasiteetti on merkittävä, arviolta 45 000 ton-
nia/laitos/vuosi, jos jäte syötetään kiertouuniin muun polttoaineen ohella. 
Jos öljyinen maa-aines voidaan syöttää muiden raaka-aineiden ohessa, yk-
sittäinen sementtitehdas voisi käsitellä öljyisiä maa-aineksia noin 90 000 
tonnia vuodessa raakajauhatusprosessin kautta. Kevytsoratehtaan kapasi-
teetti on noin 12 000 tonnia vuodessa, mutta vaatimukset prosessissa käy-
tettävän materiaalin partikkelikoolle ovat suuret.  Teollisuusprosessien 
etuna on, että käsiteltävä maa-aines voitaisiin hyödyntää kokonaisuudes-
saan tuotteen osana. 

Vaarallisten jätteiden käsittelyä varten on tällä hetkellä käytössä kaksi 
korkealämpötilapolttouunia, joista toinen on täyskäytössä teollisuuden 
normaalista toiminnasta syntyvien jätteiden käsittelemiseksi. Vuoden 
2012 alusta lähtien toinen korkealämpötilapolttouuneista poistuu aktiivi-
käytöstä. Uunin kapasiteetti vuositasolla on 100 000 tonnia. 

Varsinaisten jätteenpolttolaitosten kapasiteetti käsitellä öljyisiä maa-
aineksia on vuodessa 3 000–8 500 tonnia/laitos. Kolmen toiminnassa ole-
                                                      
147 Saarinen ja Suoheimo (2011). 
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van laitoksen yhteenlaskettu kapasiteetti olisi arviolta 20 000 tonnia vuo-
dessa. Jätteenpolttolaitosten ympäristöluvissa ei ole kuitenkaan otettu 
huomioon öljyisen maa-aineksen käsittelyä. 

SYKEn selvityksen148 mukaan jätteenpolttolaitosten lukumäärä on 
muuttumassa vuoteen 2015 mennessä. Nykyisistä laitoksista yhden (Tur-
ku) toiminta loppuu. Uusia laitoksia ollaan rakentamassa neljä (Vaa-
sa/Mustasaari, Oulu, Vantaa, Riihimäki). Näin ollen kapasiteetti kasvaisi 
arvioidusta 20 000 tonnista kolminkertaiseksi. Tarkastuksessa on voitu to-
deta, että kaksi uutta polttolaitosta on avattu ja yksi suunnitteilla. Käsitte-
lykapasiteetti olisi 24 000 tonnia/vuodessa enemmän kuin SYKEn selvi-
tyksessä.149  

Rinnakkaispolttolaitosten tekniset mahdollisuudet käsitellä pelkästään 
maa-aineksia ovat varsin rajalliset, sillä niiden käsittelykapasiteetti on 
noin 700–8 000 tonnia/vuodessa. Rinnakkaispolttolaitoksilla ei ole ympä-
ristölupaa öljyisen maa-aineksen käsittelyyn.  

Suomessa olisi myös joitakin voimalaitoksia, joissa olisi teknisesti mah-
dollista käsitellä pieniä määriä öljyisiä maa-aineksia. Näillä ei kuitenkaan 
ole ympäristölupaa jätteen polttoon. Ympäristöluvan saanti edellyttää mo-
nissa tapauksissa ympäristövaikutusten arviointilain (468/1994) mukaista 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Jo tämän menettelyn 
kesto normaaliolosuhteissa vuosien 1995–2008 keskiarvona on ollut jäte-
huoltohankkeissa yli 10 kuukautta.150  

Maantieteellisesti öljyisen jätteen käsittelykapasiteettia on merkittävissä 
määrin lounaisrannikolla ja maan kaakkoisosissa.  

Päätelmänä voidaan todeta, että 30 000 tonnin alusöljypäästön aiheut-
tama rantojen alusöljyjäte (542 500 tonnia) voitaisiin nopeimmin hoitaa 
kahdella yksityisellä siirrettävällä termodesorptiolaitteistolla 8–9 kuukau-
den aikana. Kun huomioidaan talven käsittelyä rajoittava vaikutus, on va-
rauduttava vähintään kahden vuoden käsittelyaikaan.  

Siirrettävien termodesorptiolaitteistojen käsittelykapasiteetti on suuri, 
mutta niiden saatavissaolo riippuu laitteiston sen hetken sijainnista ja 
käyttökohteesta.151  Laitteistoilla tapahtuva käsittely on mahdollista useal-
la paikkakunnalla jätteenkäsittelykeskuksille myönnettyjen ympäristölupi-
en perusteella. Niiden lisäksi lupa on valmiina ongelmajätelaitoksilla. Sen 
sijaan voimalaitoksissa ja teollisuuden prosessiuuneissa tapahtuva käsitte-

                                                      
148 Saarinen ja Suoheimo (2011). 
149 Myllymaa (2013). 
150 Jantunen ja Hokkanen (2010). 
151 Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa on noin 20 laitteistoa (Saa-
rinen ja Suoheimo (2011)).  
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ly vaatisi useimmissa tapauksissa ympäristöluvan muuttamista, mikä veisi 
aikaa. Ympäristönsuojelulain 62–64 §:ien mukainen ilmoitus ja sen mu-
kainen viranomaisen (ELY-keskus) päätös antaisivat mahdollisuuden 
aloittaa poikkeuksellinen alusöljyjätteen käsittely ilman ympäristölupaa, 
mutta tämän lainkohdan käytettävyydestä alusöljyvahinkojätteiden käsit-
telyn hyväksymiseen ei ole yksimielistä tulkintaa. 

3.5.6 Alusöljyjätteen lajittelutapa vaikuttaa kustannuksiin   

Alueelliseen jätesuunnitteluun sovelletaan lakia suunnitelmien ja ohjelmi-
en vaikutusten arvioimisesta (200/2005). Etelä- ja Länsi-Suomen jäte-
suunnitelman laadinnan yhteydessä arvioitiin kerättävien alusöljyvahinko-
jätteiden välivarastointi- ja käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksia. Yhtenä 
vaikutustyyppinä arvioitiin myös taloudellisia vaikutuksia, mutta tarkaste-
lu oli varsin yleispiirteistä eikä rahamääräisiä laskelmia esitetty.152 

Erilaisista alusöljyjätehuoltovaihtoehtojen kokonaiskustannuksista153 on 
opinnäytteenä tehty arvio.154 Lähtökohtana oli tilanne, jossa puhdistetta-
van ranta-alueen laajuus oli 200 kilometriä Kymenlaakson alueella ja öljy-
jätteen määrä 269 500 tonnia.  

Mikäli öljyjäte käsiteltäisiin lajittelemattomana Riihimäen Ekokem 
Oy:n ongelmajätelaitoksella, olisivat kokonaiskustannukset noin 120 mil-
joonaa euroa. Kustannukset olisivat samat, vaikka öljyjäte lajiteltaisiin.155 
Tutkimuksessa käytettyjen tietojen perusteella voidaan laskea, että 
542 500 tonnin alusöljyjätteen156 pelkät käsittelykustannukset157 olisivat 
lähes 185 miljoonaa euroa. Jos koko laitoksen kapasiteetti keskitettäisiin 
käsittelemään alusöljyjätettä, kestäisi se seitsemän ja puoli vuotta. 

Siirrettävällä termodesorptiolaitoksella, jonka jätteenkäsittelykapasiteet-
ti on 100 000 tonnia, lajittelemattoman öljyjätteen kokonaiskustannukset 
olisivat noin 81 miljoonaa euroa. Lajitellun jätteen kustannukset olisivat 
selvästi pienemmät, 67 miljoonaa euroa. Siirrettävän termodesorptiolait-
teen Ekokem-vaihtoehtoa pienemmät kustannukset selittyvät sillä, että 

                                                      
152 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (2009). 
153 Keräys-, henkilöstö-, varuste-, astia-, suojapussi-, välivarastointi-, kuljetus- ja 
käsittelykustannukset. 
154 Partila (2010).  
155 Tämä johtui siitä, että lajittelun ei oletettu hidastavan keräystyötä, joten kerä-
yskustannukset olivat samat kuin lajittelemattomassa vaihtoehdossa. 
156 Jos siis 30 000 tonnin öljypäästö merellä pääsee rantaan. 
157 Tämä siis on vain osa kokonaiskustannuksista. 
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laitteistoa käytetään lähellä rantaa, jolloin kuljetuskustannukset ovat pie-
nemmät.  

Jätehuoltovaihtoehdoista edullisimmaksi tehdyssä tarkastelussa osoittau-
tui yhdistelmä, jossa lajiteltu öljyjäte käsiteltäisiin Kotkan hyötyvoimalai-
toksella ja siirrettävällä termodesorptiolaitoksella. Kokonaiskustannukset 
olivat tällöin noin 64 miljoonaa euroa. Käytännössä ongelmaksi muodos-
tuisi se, että Kotkan laitoksella ei ole kaikkien öljyjätejakeiden käsittelyn 
mahdollistavaa ympäristölupaa. 

Tutkimuksen mukaan käsittelyn kannalta olisi kustannustehokasta jakaa 
alusonnettomuudessa syntyvät öljyjätteet keräyksessä kolmeen jakeeseen 
(riskijätteen lisäksi): öljy-vesiseos, öljyinen maa-aines ja öljyinen sekajä-
te. Vastaavaa suositusta esitti myös SÖKÖ-hanke.158 Keräystoiminta pitäi-
si rantojen puhdistamisessa suunnitella ennakkoon. 

3.5.7 Ympäristön puhdistamis- ja 
kunnostamismenettelyjen välinen raja ei ole 
säädöksissä täysin selvä 

Jälkitorjuntaviranomaisena toimii kunta, jos muuta ei ole sovittu. Jälkitor-
junta käsittää öljyn ja vahinkojätteen poiston, jätteiden käsittelyn sekä va-
hinkopaikan kunnostamisen ja muut lopputoimenpiteet sen jälkeen, kun 
öljyn leviäminen on estetty.159 Jälkitorjuntaan siirrytään öljyvahinkojen 
torjuntalain (1673/2009) mukaan sen jälkeen, kun öljystä ei aiheudu enää 
lisävahingon vaaraa. Yhtenä öljyvahinkojen torjuntalain tavoitteena (1 §) 
on korjata vahingot niin, että ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle jää-
vät 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. Myös 
laissa oleva jälkitorjunnan määritelmä pitää sisällään erilaiset ympäristön 
kunnostamistoimenpiteet.  Jälkitorjuntaan kuuluu näin ollen yhtenä osana 
ympäristön palauttaminen mahdollisuuksien mukaan vastaamaan alusöl-
jyvahinkoa edeltänyttä tilaa. 

On kuitenkin epäselvää, milloin jälkitorjunta loppuu ja siirrytään ympä-
ristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen pilaantuneiden maa-alueiden kun-

                                                      
158 Saarinen ja Suoheimo (2011) toteavat, että alusöljyjätteet tulisi lajitella sen 
mukaan, minkätyyppiseen laitokseen ne ohjataan käsiteltäviksi. Esimerkiksi se-
menttitehtaiden prosesseihin soveltuu öljyinen sekajäte. Termodesorptiolaitteisiin 
soveltuvat parhaiten epäorgaaniset maa-ainekset. 
159 SÖKÖ II 8 (2011). 
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nostamiseen.160 Joissain tilanteissa pilaantuminen voi olla niin vakavaa tai 
laaja-alaista tai torjuntaolosuhteet ovat niin vaikeat, ettei päästä ympäris-
tön kunnostamisen kannalta hyvään lopputulokseen, vaikka öljyn leviämi-
nen sinänsä pystyttäisiinkin estämään. Kunnan jälkitorjuntaviranomainen 
joutuu tällöin lopettamaan torjunnan rajoitettuaan vahingon seuraukset, 
vaikka kaikkea öljyä ei ole kerätty. Tämän jälkeen kunnostamistoimet jat-
kuvat ympäristönsuojelulain maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvolli-
suutta koskevien säännösten nojalla. Samoin käy, jos alusöljyvahingon 
yhteydessä havaitaan jälkiä jo vanhemmasta vahingosta.161  

Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostamisesta vastaa ympäristön-
suojelulain 75 §:n nojalla ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttanut toimin-
nanharjoittaja. Toissijaisesti puhdistamisvastuu on pilaantuneen alueen 
haltijalla ja viimesijaisesti kunnalla. Ensisijainen vastuu ympäristön kun-
nostamisesta on sen sijaan öljyvahinkolain mukaisessa menettelyssä jälki-
torjuntaviranomaisella, siis kunnalla. Lisäksi näiden lakien mukaan puh-
distamiselle asetettu tavoitetaso poikkeaa toisistaan. Koska ensisijaiset 
vastuutahot poikkeavat näissä tilanteissa toisistaan, olisi tarkastuksessa ti-
latun asiantuntijaselvityksen mukaan paikallaan selkeyttää oikeustilaa 
määrittelemällä lainsäädännössä, mitä kunnostamisella jälkitorjunnan yh-
teydessä ja sen jälkeen tarkoitetaan.162 

3.6 Öljysuojarahasto 

3.6.1 Rahasto on taannut öljyntorjunnan 
kalustohankintoja ja torjuntavalmiuden ylläpitoa 

Suomeen perustettiin öljysuojarahasto (ÖSRA) vuonna 1974. Rahaston 
turvin kunnat ja nykyisin alueelliset pelastuslaitokset ovat pystyneet 
hankkimaan öljyntorjuntakalustoa ja -materiaaleja. Vuoden 1985 lainmuu-
toksella myös valtiolle tuli mahdollisuus saada korvausta ÖSRAsta öljyn-
torjunta-alusten ja tarvikkeiden kustannuksiin. ÖSRA on kansainvälisesti 
harvinaislaatuinen rahasto sen takia, että se voi vahingonkorvausten ohella 
rahoittaa öljyntorjuntakaluston hankintaa ja valmiuden ylläpitoa.163  
                                                      
160 Partila (2010). 
161 HE (248/2009). 
162 Särkkä ja Tuomainen (2013). 
163 Kanadan SOPF-rahastoon (Ship-source Oil Pollution Fund) kerätään varoja 
öljy-yhtiöiltä ja raskaalta teollisuudelta, joka tuo tai vie yli 300 tonnia öljyä meri-
teitse vuodessa. Rahaston pääoma on noin 380 miljoonaa dollaria (noin 280 mil-
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Alueen pelastustoimella on oikeus saada ÖSRAlta korvauksia elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman öljyntorjuntasuunni-
telman mukaiseen kaluston hankintaan ja torjuntavalmiuden ylläpitoon. 
Rahastosta voidaan myös harkinnanvaraisesti korvata valtiolle alusöljyva-
hinkojen torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta 
aiheutuneita kustannuksia. Viime vuosina valtiolle on korvattu kalustosta 
ja valmiudesta euromääräisesti paljon enemmän kuin pelastustoimelle 
(Taulukko 3.). Korvaussuhde on vielä suurempi, jos verrataan vain kalus-
tohankintakustannusten korvauksia (Taulukko 4.). 

Tarkastuksessa on käynyt ilmi, että pelastuslaitokset eivät ole pitäneet 
tätä pelastuslaitos-valtio-korvaussuhdetta ongelmana, koska laitokset ovat 
saaneet hakemansa korvaukset.  Korvaussuhde on perustunut ajatukseen 
avomeritorjunnan tärkeydestä, ja korvaussuhde muuttunee tulevaisuudes-
sa. Näin ÖSRA on paitsi voinut taata pelastuslaitosten kaluston ja valmiu-
den kehittymisen niin myös tukenut valtion öljyntorjuntakalustohankintoja 
ja torjuntavalmiutta. 

                                                                                                                         
joonaa euroa). Rahaston saastuttaja maksaa -periaatteen perusteella maksetut 
korvaukset pyritään perimään takaisin saastuttajalta. Rahasto suojaa myös siltä 
varalta, että saastuttajaa ei tiedetä. Rahaston maksimikorvausvastuu on runsaat 
110 miljoonaa euroa onnettomuutta kohden. Korvauksia voidaan myöntää, jos 
kansainväinen IOPCF-rahasto ei tarjoa riittävää kompensaatiota. Kansainväli-
sestä korvausrahastosta poiketen SOPF korvaa öljytankkerionnettomuuksien li-
säksi myös muiden alusten öljyvahinkoja.  
Yhdysvalloissa öljyntorjuntavastuurahasto (Oil Spill Liability Trust Fund) perus-
tettiin vuonna 1986. Rahaston perusosa rahoittaa kolmansiin osapuoliin ja luon-
nonvaroihin liittyviä korvausvaatimuksia, valtiolle koituvia puhdistuskustannuk-
sia ja rannikkovartioston vuotuisia menoja. Hätärahastossa on varattu 50 mil-
joonaa dollaria vuodessa öljyntorjuntaan. Nämä varat voidaan tarvittaessa nos-
taa 100 miljoonaan dollariin. Rahaston tulokertymä koostuu pääosin öljybarrelia 
kohden määrätystä öljytuotteiden verosta (0,05 dollaria/barreli). Veroa kanne-
taan maassa tai maahan tuoduista öljytuotteista. Vero nostettiin vuonna 2008 
0,08 dollariin barrelilta. Rahaston pääomakertymä on noin 1,6 miljardia dollaria 
(noin 1,2 miljardia euroa.) Vuonna 2010 rahaston maksimikorvaus onnettomuut-
ta kohden on miljardi dollaria. USA:n ylin ulkoinen tarkastusvirasto GAO kiinnit-
ti vuonna 2007 huomiota öljyrahaston vastuurajan suuruuteen. Vuoden 2010 
Deepwater Horizon -onnettomuuden jälkeen tarkastusvirasto nosti esiin rahaston 
korvausten maksimimäärän onnettomuuden aiheuttamien taloudellisten kustan-
nusten puhdistuskulujen ylitettyä miljardin. Virasto katsoi, että rahaston pää-
omakantaa tulisi nostaa.  
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TAULUKKO 3.  ÖSRAN pelastustoimelle ja valtiolle maksamat kaluston hankinnan ja 

valmiuden kustannukset (miljoonaa euroa).164 

 

Vuosi Alueellinen pelastustoimi Valtio 

2009 3,76 5,00 

2010 3,56 3,31 

2011 5,51 19,20 

2012 7,94 10,95 

  

TAULUKKO 4. ÖSRAn kalustokorvaukset (miljoonaa euroa).165 

 

Vuosi Alueen pelastustoimi Valtio 

2009 1,67  5,00 

2010 2,24 3,26 

2011 3,94 19,20 

2012 6,79 9,00 

 

                                                      
164 ÖSRAn tilinpäätökset 2009–2012. Näiden korvausten lisäksi ÖSRA on rahoittanut pe-
lastuslaitosten koulutusta vuosina 2009–2012 yhteensä 1,88 miljoonalla eurolla. 
165 ÖSRAn tilinpäätökset 2009–2012. 
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KUVA 16. Helsingin pelastuslaitoksen sisäänrakennetuin öljynkeräysjärjestelmin va-

rustettu F-luokan öljyntorjuntavene. © Jouko Pirttijärvi. 

3.6.2 Öljysuojarahaston rahoituspohjan laajentamista on 
pohdittu mutta ei riittävästi 

Öljysuojamaksu on luonteeltaan rahoitusvero, jolla hankitaan varoja öl-
jysuojarahastolle (ÖSRA). Maksu peritään maahantuodusta ja Suomen 
kautta kuljetetusta öljystä. Rahaston varoilla voidaan korvata sekä öljyva-
hinkojen aiheuttamia että öljyntorjunnan valmiuden ja varautumisen kus-
tannuksia. Viime vuosina ÖSRAsta on korvattu lähinnä varautumisen kus-
tannuksia. Harkinnanvaraisia valtion varautumisen kustannuksia on kor-
vattu euromääräisesti enemmän kuin pelastuslaitosten varautumisen kus-
tannuksia. Öljyntorjuntamaksun korottamista on perusteltu sillä, että sen 
avulla voidaan osin turvata valtion torjuntavalmiuden kehittyminen öljy-
onnettomuusriskien kasvaessa Suomenlahdella. Riskin kasvu johtuu Ve-
näjän lisääntyneistä öljykuljetuksista. 

ÖRSAn öljysuojamaksujen kertymä vuosina 2010–2012 on ollut vuosit-
tain 20–25 miljoonaa euroa.166 Tarkastuksen perusteella rahaston varojen 
                                                      
166 Rahaston taseen loppusumma oli 23,3 miljoonaa euroa vuonna 2012. Kassa-
varat 31.12.2012 olivat noin 17 miljoonaa euroa. 
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kartuttamisesta vastaa lähes yksinomaan Neste Oil Oyj, minkä lisäksi sitä 
rasittaa myös yrityksen yhden prosentin maksuosuus kansainvälisessä öl-
jyvahinkojenkorvausrahastossa (IOPCF). Nestekonsernin tilikauden voitto 
on noin 160 miljoonaa euroa (vuosina 2011 ja 2012),167 joten sen noin 20 
miljoonan euron öljysuojamaksu on voittoon nähden varsin suuri. Tämä 
vaikuttaa yrityksen kilpailutilanteeseen. Tarkastuksen perusteella öljyala 
hyväksyy öljysuojamaksun vanhan ”perusmaksutason” (50 senttiä/tonni) 
ja pitää sitä aiheuttamisperiaatteen mukaisena. Korotettua maksua (1,5 eu-
roa/tonni) öljyala pitää periaatteen vastaisena, sillä Suomenlahden lisään-
tynyt öljytankkeriliikenteen riski johtuu Venäjän uusien öljysatamien li-
säämästä liikenteestä. Suomalainen öljyala katsoo, että se joutuu kantamaa 
vastuuta sellaisesta riskistä, jota se ei itse ole aiheuttanut.  

Hallituksen esityksessä (HE 120/2012) öljysuojamaksun korottamisesta 
todetaan, että määräaikaista korotusta ei tulla esittämään enää vuoden 
2015 jälkeen. Eduskunta edellytti 7.12.2009 hyväksyessään hallituksen 
esityksen laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta, että halli-
tus selvittää mahdollisuuksia laajentaa öljysuojarahaston rahoituspohjaa. 
Ympäristöministeriö kartoitti tätä mahdollisuutta. Rahoituspohjan laajen-
tamiseksi ei tällöin kuitenkaan löydetty toimivaa ja taloudellisesti merkit-
tävää ratkaisua.  

Ympäristövaliokunta katsoi mietinnössään (YmVM 7/2012), että ny-
kyistä järjestelmää, ja myös korotettua öljysuojamaksua, voidaan ”sinän-
sä pitää pääosin aiheuttamisperiaatteen mukaisena, vaikka maksu öljyn 
maahantuontiin perustuvana rasittaa käytännössä lähes yksinomaan yhtä 
yhtiötä.” Näin siis riskinaiheuttajaksi katsottiin yksi kuljetusyritys. Toi-
saalta valiokunta kuitenkin korosti, että ”tarvetta kaikkien Itämeren ran-
tavaltioiden varautumiseen mahdollisen öljyonnettomuuden muodosta-
maan ympäristövahinkoriskiin ja sen torjuntaan tulee korostaa ja pyrkiä 
edistämään kansainvälisiä malleja torjuntavalmiuden parantamiseksi.” 

Kuitenkin kun ensimmäisen kerran vuonna 2009 korotettiin öljysuoja-
maksua, katsoi silloinen ympäristövaliokunta, että pääasiassa Venäjän 
kasvaneesta alusliikenteestä aiheutuvaan uhkaan varautumisesta aiheutu-
via kustannuksia ei tule sälyttää kokonaan suomalaisille öljyn maahan-
tuojille. Valiokunnan näkemyksen mukaan ”riittävän rahoituksen ylläpi-
tämisen turvaaminen pääasiassa öljyn maahantuojilta perittävin maksuin 
on aiheuttamisperiaatteen kannalta kyseenalaista.” 

Öljyntorjuntaan varautumisessa on aina kysymys siitä, minkälaisen ris-
kin yhteiskunta hyväksyy. Suomessa varustautumisen riskiä kuvaa poliit-
tisesti hyväksytty 30 000 tonnin alusöljypäästöön varautuminen. Hyväksy-

                                                      
167 Neste Oil (2013). 
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tyn riskitason perusteella määrittyvät onnettomuuksia ehkäisemään pyrki-
vien toimien ja varsinaisten torjuntatoimien välineiden tarve sekä niiden 
kustannukset. Esimerkiksi jos Suomen varautumisen taso alusöljyonnet-
tomuudessa ei olisikaan 30 000 tonnin öljypäästö vaan 10 000 tonnia, oli-
sivat varautumisen kustannukset pienemmät. Näin myös riskinaiheuttajilta 
perittävät maksut olisivat pienemmät. 

Periaatteessa kaikki varautumiskustannukset olisi kohdistettava riskin 
aiheuttajille, kuten ydinvoimaloiden osalta tehdään. Alusöljyvahinkojen 
tapauksessa näin ei kuitenkaan käytännössä pystytä menettelemään. Suo-
men rannikolle ja merialueelle kohdistuvan öljyriskin aiheuttajat ovat suu-
reksi osaksi ulkomaisia toimijoita, eikä näiltä ole mahdollista, tai ainakaan 
helppoa, periä suomalaisia varautumiskustannuksia. Tästä näkökulmasta 
Suomi kohtaa ulkoisen uhan, johon valtion tulisi varautua. Onnettomuus-
riski on siis olemassa, vaikka Suomeen ei tuotaisi lainkaan öljyä. 

Ei myöskään ole aivan selvää, voidaanko kotimaisista toimijoista aino-
astaan merikuljettajia pitää riskin aiheuttajina vai aiheuttavatko esimer-
kiksi öljytuotteiden loppukäyttäjät osaltaan riskiä. Tällaisten syiden vuok-
si voi olla perusteltua, että varautumiskustannuksista ainakin osa katetaan 
myös verovaroin tai laajentamalla maksajien piiriä. Yksiselitteistä ratkai-
sua verovaroin katettavan osuuden suuruuteen on varmasti vaikea tehdä. 
Olisi kuitenkin tärkeää, että asetelmaan periaatteellisesti ja käytännöllises-
ti vaikuttavat näkökohdat olisi mahdollisimman selkeästi tuotu esiin, jol-
loin avoimiin perusteisiin tukeutuva poliittinen päätöksenteko olisi mah-
dollista. 

Öljyalan keskusliitto on ehdottanut, että öljysuojamaksun maksuperus-
tetta muutettaisiin siten, että se kohdistuisi Suomessa kulutukseen luovu-
tettuihin polttoaineisiin, ja se kannettaisiin kotimaan valmisteverotuksen 
yhteydessä. Valtiovarainministeriö on kuitenkin todennut öljysuojamak-
sun korottamista koskevassa lausunnossaan,168 että nykyinen öljysuoja-
maksun perintätapa on toimiva ja että valmisteverot ovat yleiskatteellisia 
tuloja. Budjettiperiaatteiden mukaisesti näitä ei ole tarkoituksenmukaista 
”korvamerkitä” valtion talousarviossa öljyntorjuntaan.  

Suomessa on kuitenkin käytössä valmisteverotyyppinen maksu, joka 
koskee huoltovarmuutta.169 Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toi-
meentulolle, maan talouselämälle ja maanpuolustukselle välttämättömien 
taloudellisten toimintojen turvaamista kaikissa oloissa. Tulli perii tämän 

                                                      
168 Valtiovarainministeriö (2012). 
169 Valtiovarainministeriön internetsivuilla Tullin kantamien verojen ja maksujen 
listauksessa huoltovarmuusmaksua ei pidetä valmisteverona. 
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huoltovarmuusmaksun ja tulouttaa sen huoltovarmuusrahastoon. Maksu 
kannetaan nestemäisistä polttoaineista valmisteverotuksen yhteydessä.170  

Tarkastuksessa on saatu käsitys, että ÖSRAn rahoituspohjan laajenta-
mista selvitettäessä tällaisen ”öljyntorjunnan huoltovarmuusmaksun” 
mahdollisuutta ei syystä tai toisesta ole seikkaperäisesti arvioitu. Maksu 
laajentaisi rahoituspohjaa, ja samalla myös riskinaiheuttajanäkökulma laa-
jenisi. Myös maksun hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa tulisi ar-
vioida. Kansalaisten maksuhalukkuus öljyntorjuntavalmiuden parantami-
seksi voi olla merkittävä. Yhden tutkimuksen mukaan se olisi 55 eu-
roa/henkilö (vuoden 2011 rahassa).171 

3.6.3 Öljysuojarahaston ohjausta ja toimintaa voidaan 
kehittää 

Öljysuojarahastosta (ÖSRA) maksettavista korvauksista päättää rahaston 
hallitus. Hallituksessa on edustaja sisäasiain-, valtiovarain- ja ympäristö-
ministeriöstä, luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöistä, öljyalalta sekä 
Suomen Kuntaliitosta. Hallituksen puheenjohtaja on puolueeton, eikä hän 
edusta öljyvahinkoasioiden intressitahoja.  Hallituksen päätöksiä valmiste-
lee työjaosto. Ennakkopäätökset tehdään yli 85 000 euron hankinnoista. 
Asiantuntijoina rahastossa toimivat Suomen ympäristökeskuksen ja pelas-
tuslaitosten nimetyt edustajat. 

ÖSRAn henkilöstöresurssit ovat hyvin pienet, normaalisti hieman alle 
kaksi henkilötyövuotta. Myös toiminnan kulut ovat pienet. Esimerkiksi 
vuonna 2012 ne olivat tilinpäätöstietojen mukaan 133 000 euroa. Rahas-
ton likvidit varat ovat vuosina 2010–2012 vaihdelleet 15 ja 22 miljoonan 
euron välillä. 

Öljysuojarahaston organisoinnin hyviä puolia ovat seuraavat: 
− Eri intressitahot ja heidän öljyalan asiantuntemuksensa on käytössä. 
− Puheenjohtaja on intressiryhmistä riippumaton.  
− Pelastuslaitosten asiantuntijaedustajan kautta saadaan esille myös pai-

kallistuntemus. 
− Hallinnolliset kustannukset ovat pienet. 

Rahaston työjaoston kokoonpanoon liittyy mahdollinen epäkohta: jaostos-
sa ei ole kansalaisjärjestön edustajaa. Tarkastuksen perusteella tämä on 
aiheuttanut sen, että hallituksessa olevalla kansalaisjärjestön edustajalla on 
ajoittain vähemmän aikaa perehtyä päätöksentekoaineistoon kuin muilla. 

                                                      
170 Tullin asiakasohje nro 16, tammikuu 2013. 
171 Hyytiäinen ja Ollikainen (2012). 
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Tarkastuksen haastatteluissa pelastuslaitokset ovat esittäneet kritiikkiä 
ÖSRAn päätösten hitautta kohtaan: päätökset ruuhkautuvat ja ennakko-
päätökset eivät tule pelastuslaitoksille ajallaan. Ympäristöministeriö ei tee 
rahaston kanssa tulossopimusta, mutta se on esimerkiksi rahastoa koske-
vissa tilinpäätöskannanotoissaan (koskien vuosia 2010, 2011 ja 2012) 
asettanut ”tulostavoitteeksi korvaushakemusten käsittelyn keskimäärin 
yhdeksässä, ja puolessa tapauksista kuudessa kuukaudessa”. Vuonna 
2011 tämä tavoite saavutettiin mutta toisaalta vajaassa viidesosassa hake-
musten käsittely kesti yli 12 kuukautta. Myös vuonna 2012 saavutettiin 
asetettu tavoite. Lisäksi vuoden aikana saapuneiden mutta ratkaisematta 
jääneiden hakemusten määrä pieneni. Kuitenkin hakemuksista kymmenen 
prosentin käsittely kesti yli 12 kuukautta.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto on ympäristöministeriön hallinnonalan 
ohjausjärjestelmätarkastuksessa172 kiinnittänyt huomiota ÖSRAn vähäi-
seen ohjaukseen. Tällöin muodostuu riski, että rahastossa olevat varat 
saattavat jäädä valtion talousarviovaroja vähemmälle huomiolle, eikä va-
rojen käyttöä välttämättä valvota tuloksellisuuden kannalta yhtä tehok-
kaasti kuin talousarviorahoja. Tarkastusvirasto totesi ohjausjärjestelmätar-
kastusten kannanotoissaan, että rahastolle olisi asetettava selkeät, mitatta-
vissa olevat tulostavoitteet ja että ohjaavan ministeriön olisi solmittava ra-
haston kanssa tulossopimus. 

ÖSRA mittaa toimintansa taloudellisuutta ja tuottavuutta. Lisäksi pää-
tösten laatua on mitattu päätöksistä annettujen oikaisuvaatimusten määräl-
lä. Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukujen perusteella voidaan 
todeta, että rahaston tehokkuus on kasvanut vuosina 2010–2012.173 Näin 
tuloksellisuuden mittaamisinformaatio ei ainakaan olisi esteenä ympäris-
töministeriön vahvemmalle ohjausotteelle.  

Ympäristöministeriö on kiinnittänyt huomiota ÖSRAn kassavirran hal-
linnan kehittämiseen vuoden 2009 tilinpäätöskannanotossaan.  Rahaston 
kassavirran hallinta ja suunnitelmallisuus on ongelma, koska ei aina voida 
varmuudella tietää ennakkoon maksun kertymää eikä myöskään sitä, to-
teutuvatko vahvistetut torjuntasuunnitelmat.  

Tarkastuksessa on tullut esille, että ÖSRAlla ei ole varsinaista rahoitus-
strategiaa vaan päätöksiä tehdään tapauskohtaisesti. Myös ympäristömi-
nisteriö on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota vuosien 2010 ja 2011 tilin-
päätöskannanotoissaan. Rahasto on kuitenkin suunnitellut esimerkiksi sen, 
miltä osin korotetun öljysuojamaksun vuosien 2010–2012 tuotto voidaan 
osoittaa valtion hankintoihin ja mikä osa tuotosta käytetään pelastuslaitos-

                                                      
172 VTV (2011). 
173 ÖSRAn tilinpäätökset 2010, 2011 ja 2012. 
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ten korvauksiin.174  Taloussuunnittelussaan sekä TTS:ään rahasto on esit-
tänyt joitain painopistealueita.  

Öljysuojarahaston hallitus on tehnyt ajoittain ”periaatepäätöksiä” siitä, 
mitä esimerkiksi pelastuslaitoksille korvataan ja mitä ei korvata. Näin ra-
hasto on myös määritellyt sitä, mitä öljyntorjunnalla tarkoitetaan. Pelas-
tuslaitokset ovat pitäneet ongelmana sitä, että logistiikkajärjestelmiä ei ai-
na katsota korvauksenalaisiksi. Kuitenkin logistiikan kehittämisen avulla 
voidaan nopeuttaa torjunnan aloittamista, mikä periaate on perustana 
Suomen öljyntorjuntapolitiikassa. 

Tarkastuksessa on noussut esiin kysymys, voitaisiinko ÖSRAn rahoitus-
ta käyttää myös alusöljynvahinkojen torjunnan palvelusopimusten tekoon. 
Tämä tarkoittaisi esimerkiksi mahdollisuutta ”varata” Arctia Shippingin 
öljyntorjuntalaitteilla varustettuja monitoimimurtajia öljyntorjuntatehtä-
viin175 tai tehdä palvelusopimus yksityisen yrityksen kanssa siirrettävän 
termodesorptiolaitteiston (katso luku 3.5.5) käytöstä. Rahaston kielteinen 
kanta tarkastuksen perusteella perustuu siihen, että rahasto ei pysty ta-
kaamaan tällaisia sopimuksia ajallisesti. Asiaan liittyy myös kilpailutuk-
sen järjestämiskysymys. 

Parkki on öljysuojarahaston käyttämä hakemusten hallinnointijärjestel-
mä. Järjestelmässä käsitellään öljysuojarahastolle osoitettavia öljyntorjun-
nasta, öljyvahinkoihin varautumisesta ja öljyn pilaaman maaperän puhdis-
tamisesta aiheutuneiden kustannusten ennakkopäätös- ja korvaushake-
muksia. Parkki-järjestelmän kautta tuotetaan myös hakemusasioista laadit-
tavat päätösasiakirjat. Parkki-järjestelmää käyttävät öljysuojarahaston li-
säksi alueelliset pelastuslaitokset ja ELY-keskukset mutta eivät kunnat. 
Tarkastuksen haastattelujen perusteella Parkki-järjestelmä toimii kyllä 
maksuliikenteessä siirtovälineenä mutta ei palvele suunnittelua. ÖSRAlle 
ei ole luotu vahvistettuihin torjuntasuunnitelmiin perustuvaa sähköistä jär-
jestelmää: suunnitelmat tehdään erikseen paperilla.  

Korvaushakemukset käsitellään rahastossa pelastuslaitoskohtaisesti ja 
eriaikaisten torjuntasuunnitelmien mukaisesti. Tämä aiheuttaa tarkastus-
havaintojen mukaan sen, että tehokas pelastuslaitosten kaluston yhteis-
käyttömahdollisuus on rajoittunutta. Yksi kustannustehokas ratkaisu olisi, 
että joissain korvauspäätöksissä edellytettäisiin korvattavan kaluston yh-
teiskäyttöä pelastuslaitosten kesken.  

Öljysuojarahasto on pohtinut toimintansa kehittämistä. Vuonna 2010 
kehittämistoimiin palkattiin määräaikainen ylitarkastaja. Vuonna 2011 oli 

                                                      
174 ÖSRAn tilinpäätökset 2011 ja 2012. 
175 Arctian edustajat esittivät tarkastuksen haastatteluissa, että varustuksen kus-
tannuksista vastaisi yritys itse. 
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tarkoitus valmistella öljysuojarahastoa ja sen maksamien korvauksia käsi-
televä opas. Tilinpäätöksen 2011 toimintakertomuksessa todetaan, että 
”opas saatiin viimeistelyä vaille valmiiksi”. Tässä tarkastuksessa kuiten-
kin havaittiin, että opasta ei ole julkaistu. Tarkastuksen haastatteluissa 
ÖSRAn korvaushakemusten ohjeistusta toivottiin kehitettävän. 

Koska ÖSRAn henkilöresurssit ovat pienet, tulisi pohtia työnjakoa 
ELY-keskusten suhteen. Tämän hetken roolijakoa voitaisiin kuvata seu-
raavasti: ÖSRA on rahoittaja ja päätöksentekijä, ja ELY-keskukset ovat 
riskin ja korvausprosentin arvioijia mutta eivät päättäjiä. Voitaisiin myös 
ajatella, että ELY-keskuksille annetaan päätösvaltaa ”pienten” pelastuslai-
tosten hakemusten suhteen, jolloin ÖSRAn hallitus käsittelisi vain suuret 
hankkeet. Tähän liittyen tulisi pohtia nykyisen ennakkopäätösrajan 
(85 000 euroa) nostoa. Päätösvallan siirtäminen ELYille edellyttäisi näille 
suunnattua koulutusta. Tarkastuksessa on toisaalta tullut esiin, että myös 
ELYjen öljyntorjuntatoimintaan varaamat henkilöstöresurssit ovat pienet. 

Valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään niistä perusteista ja menette-
lyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia. Valtionavus-
tuksella tarkoitetaan tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hank-
keen avustamiseksi. Lakia sovelletaan myös talousarvion ulkopuolella 
olevan valtion rahaston varoista myönnettävään valtionavustukseen. Lain 
15 §:ssä säädetään valtionapuviranomaisen valvontatehtävä. Viranomai-
sen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä val-
vonnasta niin, että se hankkii valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja 
sekä muita tietoja samoin kuin tekee tarvittaessa tarkastuksia. Tarkastuk-
sessa on tullut ilmi, että ÖSRA ei kerää tällaisia tietoja eikä tee tarkastuk-
sia. Rahasto on kuitenkin tehnyt vuosittain muutamia takaisinperintäpää-
töksiä.176   

Rahaston ulkoisesta viestinnästä voidaan todeta, että ÖSRA julkaisee ti-
linpäätöksensä. Ympäristöministeriö kuvaa rahaston toimintaa valtion ti-
linpäätöskertomuksessa (2011) ja hallituksen vuosikertomuksessa (2012) 
vain menojen ja tulojen osalta, ei esimerkiksi vaikuttavuuden näkökul-
masta. 

                                                      
176 ÖSRA-lain (1406/2004) mukaan valtionavustuslakia sovelletaan rahastosta 
myönnettäviin harkinnanvaraisiin korvauksiin ja avustuksiin.  
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3.7 Alusöljyonnettomuuden 
kokonaiskustannukset ja 
korvausvastuut 

3.7.1 Onnettomuuden kokonaiskustannukset voivat olla 
suuret 

Alusöljyonnettomuuden aiheuttamat kustannukset jaetaan tavallisesti 
kolmeen tyyppiin. Näitä ovat torjunta- ja puhdistuskustannukset, sosio-
ekonomiset kustannukset sekä aineettomat ympäristö- ja muut kustannuk-
set. Torjunta- ja puhdistuskustannukset sisältävät onnettomuuksiin liittyvi-
en viranomaispalveluiden, hinauksien, öljyntorjunnan ja öljyn keräyksen 
kustannukset. Torjunta- ja puhdistuskustannuksiin sisällytetään myös on-
nettomuuden aiheuttamat tutkimuskustannukset, jotka voivat olla kohta-
laiset, koska ne muodostuvat usean vuoden seurannan takia. Usein alusöl-
jyjätteen kuljetus-, välivarastointi- ja loppukäsittelykustannuksia käsitel-
lään erikseen torjunta- ja puhdistuskustannuksista, mutta ne ovat kuitenkin 
olennainen osa alusöljyonnettomuuden kokonaiskustannuksia. 

Öljy vaikuttaa alueen luontoon ja sitä kautta virkistyskäyttömahdolli-
suuksiin sekä luonnonvaraelinkeinoihin, erityisesti kalastukseen ja kalan-
kasvatukseen (menetetyt saaliit ja kalakantojen väheneminen) sekä mat-
kailuun (pienentynyt volyymi). Öljyn tahrimat rannat voivat vaikuttaa vä-
liaikaisesti myös kiinteistöjen arvoon. Lisäksi öljyonnettomuus voi vaikut-
taa esimerkiksi voimalaitosten (erityisesti ydinvoimaloiden jäädytysvedet) 
ja meriliikenteen sekä satamien toimintaan.177 Myös onnettomuuden mah-
dollisten henkilövahinkojen ja lastin menetyksen kustannukset tulee ottaa 
huomioon. Sosioekonomisilla kustannuksilla tarkoitetaan näitä markkina-
hintaisia kustannuksia. 

Aineettomilla ympäristökustannuksilla (esimerkiksi virkistyskäytön es-
tyminen, negatiiviset ekologiset vaikutukset) ei ole markkinahintaa, mutta 
niitä voidaan kuitenkin arvioida erilaisten ympäristötaloudellisten mene-
telmien avulla.  Nämä kustannukset voivat olla huomattavasti suuremmat 
kuin torjunta- ja puhdistuskustannukset tai sosioekonomiset kustannukset. 
Esimerkiksi norjalaisen tutkimuksen mukaan aineettomat ympäristöva-
hinkojen kustannukset olisivat kaksi kertaa niin suuret kuin torjunta- ja 
puhdistuskustannukset.178 On myös esitetty, että sosioekonomiset ja ai-
neettomat ympäristökustannukset olisivat kaksi ja puoli kertaa suuremmat 

                                                      
177 ITOPF (2012d). 
178 Jean-Hansen (2003). 
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kuin torjunta- ja puhdistuskustannukset.179 Öljytankkeri Prestigen onnet-
tomuudessa kokonaiskustannukset pitkällä aikavälillä arvioitiin kahdeksan 
ja puoli kertaa suuremmiksi kuin torjunta- ja puhdistuskustannukset.180  

Alusöljyonnettomuuden kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät. Näistä 
merkittävimmät ovat veteen joutuvan öljyn määrä ja laatu sekä se aika, 
joka kestää ennen kuin öljy ajautuu rantaviivalle – öljypäästön koko on 
näistä merkittävin.181 Olennaista on luonnollisesti myös sen alueen herk-
kyys, johon öljyonnettomuus vaikuttaa sekä saastuneiden alueiden talou-
dellinen ja ympäristöllinen arvo.182 Pienikin onnettomuus voi olla tuhoisa, 
jos se tapahtuu erityisen herkällä alueella ja herkkään vuodenaikaan. Ke-
vät on kaikkein vaikein ajankohta, sillä öljy haihtuu ja hajoaa hitaasti 
kylmässä vedessä, jolloin se voi levitä laajalle alueelle. Lisäksi vaikutuk-
set ekosysteemiin ovat suuret, koska monet eliöt kutevat ja pesivät kevääl-
lä.183  

Jäästä voi olla sekä hyötyä että haittaa: jää voi pitää öljyn pitkään pai-
koillaan, mutta toisaalta öljyä voi olla vaikea paikantaa ja kerätä jään alta. 
Myös pilvisyys (vaikuttaa öljyn haihtumiseen) ja onnettomuuden tyyppi 
vaikuttavat alusöljyonnettomuuksien kustannuksiin. Muita tekijöitä ovat 
varautumisen taso, toiminnan nopeus ja johtamisjärjestelyjen toimi-
vuus.184 

 Merenkulkulaitoksen vuonna 2008 tekemässä selvityksessä öljyntorjun-
ta- ja puhdistuskustannuksien keskimääräisenä kustannuksena arvioitiin 
olevan 10 000 euroa/öljypäästötonni.185 Myös isojen alusöljyvahinkojen 
torjunnan johtamisen valmiussuunnittelu -työryhmän arvio päätyy noin 
10 000 euroon/tonni. Arvio pohjautuu 30 000 tonnin öljypäästön torjunta-
kustannuksiin, ja siinä on otettu huomioon operatiivisesta toiminnasta 
aiheutuvat valtion ja pelastustoimen kalusto- ja henkilöstökulut, mutta 
jätetty pois muun muassa jätteiden kuljetus- ja käsittelykulut. Arvion 
mukaan suurin kustannus muodostuu rantojen puhdistukseen tarvittavan 
henkilöstön palkoista. Jos rantatorjunnan oletetaan kestävän kaikkiaan 
seitsemän kuukautta, olisivat pelkät rantojen puhdistuksen henkilöstökulut 

                                                      
179 Kontovas ym. (2011). 
180 Liu ja Wirtz (2006). 
181 Weckström (2012).  
182 Hasselström ym. (2012). 
183 Merenkulkulaitos (2008).  
184 Esimerkiksi Etkin (1999) ja (2000), Kontovas ja Psaraftis (2008), Shahrian ja 
Frost (2008), Liu ja Wirtz (2009). 
185 Merenkulkulaitos (2008).  
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noin 285 miljoonaa euroa. Torjunnan kokonaiskustannukset olisivat 323 
miljoonaa euroa, eli noin 10 800 euroa/öljypäästötonni.186   

Alusöljypäästön 10 000 euron tonnikustannus vastaa monia kansainväli-
sissä tutkimuksissa saatuja tuloksia. 187 Suurimmassa osassa tutkimuksia 
5000 tonnin keskiraskaan öljyn torjuntakustannukset ovat 35–47 miljoo-
naa euroa eli 7 000–9 400 euroa/tonni. 30 000 tonnin raakaöljyonnetto-
muudessa, joka on myös Suomen varautumisen lähtökohtana, kustannuk-
set nousevat suurimmassa osassa arviointeja 100–300 miljoonan euroon 
eli 3 500–10 000 euroa/tonni.188 Norjalaisten ja tanskalaisten tutkimusten 
perusteella 30 000 tonnin torjunta- ja puhdistuskustannukset olisivat 272–
504 miljoonaa euroa (nykyhintatasossa) eli noin 9000–17 000 eu-
roa/tonni.189 

Toisaalta SÖKÖ-hankkeessa190 on arvioitu Kymenlaakson alueella, että 
mikäli avomeritorjunta epäonnistuisi täysin, seuraisi 30 000 tonnin öljy-
vuodosta 1 600 km puhdistettavaa rantaa ja 2,2 miljoonaa litraa öljyistä jä-
tettä kilometriä kohden. Pelkästään rannalta kerättävän öljymäärän puh-
distamiseen kuluisi noin 1,5 miljardia euroa.   

Torjuntatoiminnan näkökulmasta voidaan todeta, että avomeritorjunta 
on huomattavasti rantojen puhdistamista halvempaa. Suomessa on esitetty 
nyrkkisääntö, että rantojen puhdistus on vähintään kymmenen kertaa kal-
liimpaa kuin avomeritorjunta.191 Kansallisessa öljyntorjunnan valmius-
suunnitelmassa on teoreettisesti arvioitu, että 30 000 tonnin alusöljyva-
hingossa öljyntorjunta-alusten sekä lentotoiminnan kustannukset olisivat 
noin 4,2 miljoonaa euroa, pelastustoimen venekaluston kustannukset noin 
2,4 miljoonaa euroa ja rannanpuhdistuksen pelkät henkilöstökulut noin 
285 miljoonaa euroa.192   

Tutkimuksissa on havaittu, että öljyvahinkojen kokonaiskustannusarviot 
ovat hyvin riippuvaisia tilannekohtaisista tekijöistä, kuten virkistyskäytön 

                                                      
186 Ympäristöministeriö (2011). 
187 Weckström (2012).  
188 Toteutuneista onnettomuuksista vuonna 1999 haaksirikkoutuneen Erika-
öljytankkerin tuhoista haettiin kansainvälisestä korvausrahastosta noin 10 600 
euroa/tonnilta. Kuitenkin Espanjan rannikolla onnettomuuteen joutuneen Presti-
gen jäljiltä korvauksia haettiin noin 18 800 euroa/tonni (jos vuotomäärä oli 
60 000 tonnia) tai 28 300 euroa/tonni (jos vuotomäärä oli 40 000 tonnia). 
189 Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsener (2002), Jean-Hansen (2003), Skjong ym. 
(2007). 
190 Halonen (2007). 
191 Merenkulkulaitos (2008). 
192 Ympäristöministeriö (2011). 
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luonteesta ja kaupallisen kalastuksen määrästä.193 Suomessa erityisenä te-
kijänä voi pitää laajaa rantojen mökkikäyttöä, jolloin haittavaikutukset ja-
kautuvat suurelle joukolle yksityistalouksia.  

Alusöljyvahingon kokonaiskustannusten arvioimiseen on kehitetty eri-
laisia matemaattisia malleja. Nämä eroavat toisistaan muun muassa käyte-
tyn perusaineiston sekä kustannusten suuruuden ja öljypäästön määrän vä-
lisen lineaarisuusolettamuksen suhteen.194 Merkittävä rajoite monissa mal-
leissa on se, että niiden aineisto perustuu kansainvälisen korvausrahaston 
(IOPCF) aineistoon, joka itse asiassa kuvaa vain maksettuja korvauksia. 
Näin aineettomat, markkinahinnattomat hyvinvoinninmenetykset eivät ole 
laskelmissa mukana, eli mallit aliarvioivat yhteiskuntaan kohdentuvia ko-
konaiskustannuksia.195  

Alusöljyonnettomuuden kokonaiskustannusten suuruutta voidaan lähes-
tyä myös siitä näkökulmasta, mitkä olisivat rationaaliset öljypäästön eh-
käisemisen kustannukset. Tästä niin sanotusta CATS-näkökulmasta (cost 
of averting a tonne of oil spilt) on esimerkiksi esitetty, että öljytonnin kus-
tannusvaikutusarvo olisi 54 000 euroa.196 Tämä siis osoittaa ”rajan”, mitä 
öljyn kuljettajan vielä kannattaa kustannus-hyötyanalyyttisesti sijoittaa öl-
jyonnettomuuden ehkäisyyn.197 Arvioissa on otettu huomioon myös erään-
lainen ”varmuuskerroin”, joka kuvaa yhteiskunnan maksuhalukkuutta es-
tää alusöljyvahinko.198 Tästä näkökulmasta esimerkiksi 30 000 tonnin öl-
jypäästö, johon alusöljyntorjuntastrategiassaan Suomi on varautunut, voisi 
aiheuttaa 1,62 miljardin kokonaiskustannukset. Tämä on paljon enemmän 
kuin öljytankkerionnettomuuden korvauksena (noin 859 miljoonaa euroa) 
voitaisiin saada kansainväliseltä korvausrahastolta (IOPCF) suurimmil-
laankaan perittyä. 

                                                      
193 Hasselström ym. (2012). 
194 Esimerkiksi Gucma ja Goryczko (2008), Yamada (2009), Kontovas ym. (2010), 
Yamada ja Kaneko (2011), Kontovas ym. (2011). 
195Äärimmäisenä mutta toteutuneena esimerkkinä voidaan todeta, että öljytankke-
ri Prestigen onnettomuudessa (mereen 38 000 tonnia öljyä) Espanjan rannikolla 
vuonna 2002 maksettiin korvauksia vain 2 % arvioiduista pitkäaikaisista 8,5 mil-
jardin euron kustannuksista (Liu ja Wirtz (2006)). 
196 Vanem ym. (2008) ja Psarros ym. (2011).  
197 Tämä toteuttaa taloustieteen optimoivaa rajakustannus–rajahyöty-periaatetta. 
198 Malleissa ongelman muodostaa se, että tämä kerroin on juuri yhteiskunnan 
riskimaksuhalukkuus, jota tutkijat eivät voi objektiivisesti määritellä.  Tämä luku 
eroaa sen mukaan, minkälaisen riskin yhteiskunta hyväksyy ja myös miten yhteis-
kunta arvottaa aineettomia arvoja – se on siis poliittisesti määritettävä eikä asi-
antuntijoiden asia. 
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Yksi tapa tuoda konkreettista kustannusinformaatiota päätöksentekijöil-
le ovat alueelliset kustannusskenaariot. Näiden lähtökohtana on se, että 
alusonnettomuus tapahtuu jollain tietyllä alueella tietyn suuruisena. Lisäk-
si voidaan olettaa jotain esimerkiksi avomeritorjunnan onnistumisesta tai 
öljyn määrän pääsystä rannoille. Näiden tietojen avulla voidaan siten las-
kea realistisesti alueellisten tietojen perusteella eri kustannuslajit ja saada 
esille kokonaiskustannukset. Alueelliset skenaariot ovat tärkeitä myös tor-
juntatöiden johtamisessa, koska näiden perusteella voidaan tehdä päätök-
siä suunnata torjuntatyötä. Tarkastuksen perusteella tällaisia alueellisia 
kustannusskenaarioita ei Suomessa ole tehty.  

SSPA Sweden AB teki vuonna 2007 skenaarioarvioinnin,199 jossa oletet-
tiin, että 30 000 tonnin venäläisen raakaöljylastissa olevan tankkerin ja ta-
varalastissa olevan laivan yhteentörmäyksessä avomerellä Tukholman 
edustalla vuotaisi 30 000 tonnia öljyä. Tästä pystyttäisiin torjumaan 
10 000 tonnia ja 20 000 tonnia saastuttaisi rannikkoa ja saaristoa. Selvi-
tyksessä pystyttiin arvioimaan vain joitain sosioekonomisia kustannuksia. 
Näiksi arvioitiin 880 miljoonaa kruunua (94 miljoonaa euroa).200  

Toisessa Itämeren öljyonnettomuutta koskevassa skenaariossa oletettiin 
sellainen sääolosuhde, että torjunta-alukset eivät pystyneet toimimaan.201 
Venäläisen raakaöljyn päästö oli ”vain” 5 000 tonnia.202 Tarkastelussa ei 
arvioitu aineettomia kustannuksia. Tuloksena oli, että alueen203 mukaan 
torjunta- ja puhdistus- sekä sosioekonomiset kustannukset olivat 100–400 
miljoonaa euroa (vuoden 2012 hintatasossa). Kokonaiskustannuksia voi-
taisiin arvioida (ajatusleikkinä) käyttämällä aiemmin esitettyä aineettomia 
vaikutuksia kuvaavaa ”varmuuskerrointa”.  Esimerkiksi jos kerroin olisi 
kaksi204, olisivat yhteiskuntataloudelliset kokonaiskustannukset 300–1200 
miljoonaa euroa. 

Mitkä sitten ovat alusöljyvahinkojen hallinnan valmiuskustannukset? 
Kysymykseen ei ole helppo vastata. Torjunta-alusten käyttökustannuksia 
ja rantojen puhdistamisen henkilöstökuluja on kyllä arvioitu, mutta esi-
merkiksi laskelmaa alusöljyonnettomuuksia ennalta ehkäisevien toimien 
kustannuksista ei ole tehty eikä laskelman tekeminen ole myöskään aivan 

                                                      
199 SSPA (2007). 
200 Laskettu 1.6.2007 valuuttakurssien mukaan. 
201 SERI (2012). 
202 Selvityksessä oletettiin, että muodostuu 10 000 tonnia öljyemulsiota, joka 
saastuttaa 500 kilometriä rantaa. 
203 Blekinge ja Skåne Ruotsissa ja Puolan Itämeren rannikko. 
204 Aineettomat kustannukset ovat siis kaksi kertaa suuremmat kuin torjunta- ja 
pudistuskustannukset ja sosioekonomiset kustannukset yhteensä. 
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yksinkertaista tai yksiselitteistä. Tällaiseen laskelmaan tulisi sisällyttää 
esimerkiksi osa meriliikennekeskuksen toiminnan kustannuksista ja myös 
luotsaukseen, laivatarkastuksiin sekä lentovalvontaan liittyviä kustannuk-
sia. Valmiuskustannuksissa tulisi myös huomioida pelastuslaitosten ja va-
paaehtoisjärjestöjen kustannuksia. Lisäksi kokonaisvalmiuskustannuksiin 
sisältyvät myös öljyntorjunta-alusten ja kaluston investointeihin liittyvät 
ajan suhteen kohdentuvat (jaksotettavat) kustannukset. Vaikka varautu-
miskustannusten arviointi ei ole helppoa, on kustannustieto tärkeää, jotta 
öljyntorjuntastrategiassa tehtävät ratkaisut voidaan tehdä mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. 

3.7.2 Kansainvälinen korvausjärjestelmä ei korvaa 
kaikkia kustannuksia  

Aluksen omistaja ja laivaisäntä ovat aina ensisijaisessa vastuussa alusöl-
jyonnettomuudesta ja sen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista. Vastuu 
ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Öljysäiliöaluksen vakuutusyhtiöt eli P&I-
klubi todennäköisesti perustaa vastuunsa rajoittamiseksi nopeasti niin sa-
nottuun rajoitusrahaston kansalliseen, kyseisessä asiassa toimivaltaiseen 
tuomioistuimeen. Vastuunrajoitus perustuu CLC-sopimukseen.205 

Maailmalla tapahtuneiden alusöljyonnettomuuksien perusteella tiede-
tään, että aluksi P&I-klubit maksavat vahingonkärsijöille vain kiireellisiä 
ja välttämättömiä korvauksia. Suurempia korvauksia P&I-klubit ovat 
yleensä ryhtyneet maksamaan vasta sen jälkeen, kun ne ovat ehtineet pe-
rustaa rajoitusrahaston ja kun kansainvälisen korvausrahaston (IOPCF) 
toimeenpaneva komitea (Executive Committee) on ehtinyt kokoontua ja 
tehdä periaatepäätöksen siitä, että tapahtuneeseen alusöljyvahinkoon tul-
laan soveltamaan rahastosopimusta.  

Kansainvälisen korvausrahaston korvausohjeen mukaan korvauksen ha-
kijan tulee osoittaa kulujensa, menetyksen tai vahingon määrä asianmu-
kaisin dokumentein tai muun todistusaineiston avulla (esimerkiksi kuitit, 
tuntilistat, selvitykset, valokuvat).206 Korvauksen hakijalla on siis todista-
mistaakka. Lisäksi menetysten on oltava taloudellisesti kvantifioitavissa. 
Menetysten on pitänyt myös tapahtua. Siten esimerkiksi rantatonttien 
maan arvon aleneminen ei ole korvausperuste, ellei hinnan alennusta pys-
tytä osoittamaan. Käytännössä maan arvon alenemisen vaatimuksia ei ole 
koskaan vielä rahastosta korvattu.207 Korvaavien toimenpiteiden tulee 
                                                      
205 Katso luku 2.1.5. 
206 IOPCF (2008).  
207 IOPCF (2013).  
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myös olla kohtuullisia ja perusteltavissa. Rahasto ei korvaa ”ylitorjuntaa”. 
Jos valtio tai kunnat haluavat esimerkiksi puhdistaa rannat huolellisemmin 
kuin rahaston mielestä olisi kohtuullista, niin voidaan tehdä mutta näiden 
omalla kustannuksella.  

Korvausten saamisen ja nopean käsittelyn kannalta on tärkeää, että öl-
jyntorjuntaan liittyvät kulut dokumentoidaan huolellisesti. Kansainvälinen 
korvausrahasto toteaa, että koska vahingon tapahtumisen ja korvauksen 
välinen aika voi olla pitkäkin, on tärkeää, että hakemukset toimitetaan 
mahdollisimman pian vahingon tapahduttua. Rahasto katsoo, että synty-
neiden kustannusten dokumentoimisen tärkeyttä ei voi ylikorostaa.  

Kokemukset korvaushakemuksista osoittavat, että prosessi on työläs 
niin korvausten hakijoille kuin rahastollekin. Rahasto pyrkii neuvottele-
maan ja sopimaan kiistatilanteissa ja välttämään oikeuskäsittelyjä.  

Öljyntorjuntaan voi Suomessa osallistua useita organisaatioita. Tästä 
seuraa, että kuluihin liittyviä dokumentteja, kuten tarjouksia, vuokra- ja 
ostokuitteja, sopimuksia ja saapumisilmoituksia on runsaasti. Korvausra-
haston mukaan on tärkeää, että mahdollisimman pian perustetaan asian-
mukainen järjestelmä näiden kirjaamiseksi. Tämä myös auttaa torjuntatöi-
den kustannusarvioiden laatimisessa.  

Suurissa onnettomuuksissa korvaushakemusten määrä voi nousta satoi-
hin tai tuhansiin. Samalla niiden käsittelyaika voi venyä. Korvausrahaston 
mukaan pääosa korvausvaatimuksista selvitetään kolmen vuoden kuluessa 
mutta ei kaikkia. 

Alusöljyvahingon torjunnan taloushallintoa pohdittiin SÖKÖ-hankkeen 
taloushallinnon osakokonaisuudessa.208 Käsikirjassa korostetaan, että hyvä 
kirjanpito on avain korvausten saamiseen. Haasteeksi tunnistetaan se, mi-
ten osoittaa välillisten kustannusten kuuluminen alusöljyvahingon torjun-
takustannuksiksi.  

Kuka hyvänsä öljyvahingosta kärsinyt yksilöistä valtioon voi esittää 
korvausvaatimuksen laivanomistajalle ja sen vakuutusyhtiölle sekä kan-
sainväliselle korvausrahastolle. Käytännössä vastuulliset tekevät tiivistä 
yhteistyötä ja suurissa vahingoissa yleensä perustavat yhteisen toimiston 
paikan päälle.  

Rahastot korvaavat vahinkoja kuluista, jotka liittyvät  
− puhdistamiseen ja onnettomuuden laajentumisen estämiseen (sisältään 

öljyyntyneiden eläinten puhdistamisen) 
− kiinteistöihin kohdistuviin vahinkoihin 
− välillisiin menetyksiin (elinkeinojen vaikeutuminen) 
− suoriin taloudellisiin menetyksiin 

                                                      
208 SÖKÖ II 6 (2011).  
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− ympäristövahinkoihin (kohtuulliset kustannukset toimista, jotka no-
peuttavat luonnon toipumista ympäristövahingosta) 

− korvaushakemuksiin liittyvien neuvonantajien käyttöön.209 

Jos öljysäiliöalusonnettomuuden kokonaiskustannukset jaetaan torjunta-
kustannuksiin, sosioekonomisiin kustannuksiin sekä aineettomiin ympä-
ristökustannuksiin, voidaan todeta, että kansainvälinen korvausrahasto 
korvaa lähinnä torjuntakustannuksia ja jonkin verran sosioekonomisiin 
kustannuksiin kuuluvia elinkeinotoiminnan menetyksiä.210 Korvattavat 
kulut voivat vaihdella henkilöstökuluista ja torjuntakalustosta omaisuus-
vahinkoihin, taloudellisiin menetyksiin ja aina matkailualan mainoskam-
panjaan, jolla pyritään onnettomuuden jälkeisessä tilanteessa puhdista-
maan alueen matkailumainetta.211   

Ison-Britannian ja Alankomaiden ylimmät tarkastusviranomaiset ovat 
kiinnittäneet huomiota siihen, että valtiolla on ollut vaikeuksia saada kor-
vauksia kansainvälisiltä korvausrahastoilta.  

Rahastoja kohtaan on esitetty runsaasti kritiikkiä. Tarkastuksen kannalta 
huomioitavia ovat ainakin seuraavat seikat:212 
− Korvauksia voi saada suorista kustannuksista (esimerkiksi menetetty 

öljy ja kalusto, puhdistuskustannukset) ja niistä markkinaperusteisista 
kustannuksista, jotka ovat luonnonresursseista riippuvaisia (kalastus, 
turismi). Sen sijaan markkinahinnattomia kustannuksia ei korvata. 213  
Näitä ovat esimerkiksi maisemallisten arvojen heikentyminen tai eko-
logisesti arvokkaille alueille pääsyn estyminen ja siitä riippuvaisen 
virkistyskäytön menetys. Kyse voi olla myös näiden väliaikaisesta 
menetyksestä.214  

− Korvausten maksaminen voi kestää kauan. Suurissa onnettomuuksissa 
korvauskäsittelyt voivat venyä kymmenen vuoden mittaisiksi.  

− Kaikkien korvausten saaminen on epävarmaa, sillä kaikkia haettuja 
korvauksia ei välttämättä makseta. Yhtenä syynä tähän on ”kohtuullis-
ten” kustannusten korvaamisen periaate, joka on epämääräinen.  

− Suurissa onnettomuuksissa on mahdollista, että rahastojen maksimaa-
linen korvaussumma ylittyy.  

                                                      
209 IOPCF (2008).  
210 Liu ja Wirtz (2006), Kontovas ym. (2010). 
211 ITOPF (2012i).  
212 Wren (2000), Faure ja Wang (2003), García Negro ym. (2007), Kontovas ym. 
(2010).  
213 Vaikka näillä ei ole markkina-arvoa, on niillä kuitenkin hyvinvointiarvoa ja 
yhteiskunnan kannalta ne ovat hyvinvointimenetyksiä. 
214 Fejes ym. (2011).  
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− Hallinnollista työtä voi riittää pitkälti sen jälkeen, kun öljy on siivottu 
rannoilta. 

− Kansainvälinen korvausjärjestelmä koskee vain raakaöljyä ja öljysäi-
liöaluksia. Öljyonnettomuus voi aiheutua myös rahti- tai matkustaja-
aluksen bunkkeriöljystä, ja tähän sovelletaan niin sanottua bunkkeri-
yleissopimusta (SopS 3/2009), jonka Suomi on allekirjoittanut. Se ta-
kaisi vahingonkärsijälle korvauksia ainoastaan aluksen omistajan 
P&I-klubilta.  

Koska korvauksia ei makseta aineettomista vahingoista, voidaan sanoa, et-
tä kansainvälinen korvausjärjestelmä suosii riskien ottamista öljykuljetuk-
sissa eikä saastuttaja maksaa -periaate toimi.215 Aluksen omistajan korva-
usvastuu on suuren alusöljyvahingon yhteydessä suhteellisen pieni verrat-
tuna vahingosta mahdollisesti aiheutuneisiin vahinkoihin. Riskin aiheutta-
ja maksaa -periaate öljynkuljetuksissa ei toimi varsinkaan sen takia, että 
aluksen toimintaan vaikuttavat tietyt tahot, kuten rahtaaja ja liikennöitsijä, 
ovat pääsääntöisesti vastuusta vapaita, ellei kyse ole näiden omasta vahin-
koa aiheuttavasta teosta tai laiminlyönnistä.216 

Taulukossa 5 on esitetty eräiden suurten alusöljyvahinkojen korvaus-
summat suhteessa hakemuksiin. Äärimmäisenä esimerkkinä korvausten 
suhteesta kokonaiskustannuksiin on öljysäiliöalus Prestigen aiheuttama öl-
jyonnettomuus. Tankkeri katkesi marraskuussa 2002 Espanjan rannikon 
edustalla ja raskasöljylastista valui mereen 38 000 tonnia öljyä. Taulukos-
sa esitetty korvaushakemussumma pitää sisällään lähinnä torjunta- ja puh-
distuskustannukset.217  Onnettomuuden kokonaiskustannusten arvioitiin 
lyhyellä ajalla olevan 2,25 miljardia euroa ja pitkällä aikavälillä 8,5 mil-
jardia euroa.218 Korvauksia maksettiin 172 miljoonaa euroa eli kaksi pro-
senttia pitkän aikavälin todellisista kokonaiskustannuksista. 

 
 
 
 
 

                                                      
215 Garza ym. (2009), Hasselström ym (2012). 
216 Särkkä ja Tuomainen (2013). 
217 Liu ja Wirtz (2006).  
218 Luvut pitävät sisällään kaikki kustannukset, myös arvioidut aineettomat ympä-
ristökustannukset. 
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TAULUKKO 5.  Esimerkkejä IOPC-rahastosta haetuista ja maksetuista korvauksista 

(IOPCF 2011). 

 

 Mereen  

päässeen  

öljyn määrä 

Haetut  

korvaukset 

CLC & Fund 

limit 

Maksetut korva-

ukset (tilanne 

2011) 

Erika 1999  19 800 tonnia  389 milj. € 184 milj. € 117 milj. €  

(30 %) 

Prestige 2002 63 200 tonnia  1 150 milj. € 172 milj. € 114 milj. € 

(10 %) 

Hebei Spirit 

2007 

10 900 tonnia  1 675 milj. € 206 milj. € 79 milj. € 

(5 %) 

Yhdessä tutkimuksessa on tarkasteltu vuosina 1978–1999 tapahtunutta 
viittä alusöljyvahinkoa, joissa mereen päässyt öljymäärä oli 13 500–
220 000 tonnia.219 Öljyn saastuttaman rannan pituus vaihteli 40 kilometrin 
ja 400 kilometrin välillä. Vahinkojen korvausprosentit olivat 4–61 pro-
senttia. Selittävät tekijät korvausprosenttien eroihin olivat, että vahinko-
kustannuksissa todistamistaakka on kärsijällä ja kansainvälinen korvaus-
rahasto vaatii hyvin vahvaa dokumentointia sekä syy-yhteyksien esittä-
mistä.220 

Suomen ympäristökeskukselta saadun aineiston perusteella tarkastuk-
sessa laskettiin korvausvelvollisten (varustamot, omistajien vastuurajoi-
tusrahastot ja P&I-vastuuvakuuttajat) Suomelle maksamat alusöljyvahin-
kojen korvausprosentit. Vuonna 1987 venäläinen tankkeri Antonio 
Gramsci aiheutti tähän mennessä pahimman öljyonnettomuuden Suomen 
vesillä. Silloisen vesi- ja ympäristöhallituksen korvausvaatimus oli hie-
man yli 21 miljoonaa markkaa (noin 3,5 miljoonaa euroa); korvauspro-
sentti oli 46. 1990-luvulla öljyonnettomuuksien (8 kpl) korvausvaatimuk-
set ovat vaihdelleet 270 000 ja 2,5 miljoonan markan välillä. Korvauksia 
on saatu tapauksen mukaan kolme neljäsosaa (70–76 prosenttia). 2000-
luvulla korvausvaatimukset (4 kpl) ovat olleet kaikissa tapauksissa alle 
50 000 euroa. Kaikista korvausprosentti on ollut 100, eli korvauksena on 
saatu summa, jota on vaadittukin.  Tähän mennessä Suomi on siis onnis-

                                                      
219 Thebaud (2004 ). 
220Vahingon kärsivien strateginen toiminta korvausprosessissa oli tärkeätä kor-
vausten saannin kannalta. Etua oli muun muassa silloin, kun vahingon kärsijät 
toimivat kollektiivisesti (esimerkiksi perustavat kärsijöiden yhteisön tai käyttävät 
jotain yhteistä asiamiestä), vaikkakin korvausrahasto lopuksi käsitteli jokaisen 
vahingon kärsijän vaatimukset yksilöllisesti.   
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tunut saamaan mittakaavaltaan pienissä alusöljyonnettomuuksissa varsin 
hyvin korvauksia. Toisaalta kansainväliset kokemukset osoittavat, että 
nimenomaan suurissa alusöljyonnettomuuksissa korvausprosentit voivat 
jäädä pieniksi. 

3.7.3 Kunnilla ei ole riittävästi tietoa korvausten 
hakemisesta 

Alusöljyonnettomuuksista aiheutuu valtion ja pelastuslaitosten lisäksi kus-
tannuksia kunnille. Suomen ympäristökeskus on laatinut kustannuslasken-
taohjeen öljyntorjuntakustannusten takaisinperinnän varmistamiseksi.221 
Siinä esitetään, miten alusöljyvahinkojen kustannuslaskenta tulisi käytän-
nössä järjestää. Ohjeessa on kunnille oma kustannuslaskentaohjeistus liit-
teenä. 

Kustannuslaskentaohjeessa todetaan, että pelastuslaitosten ja kuntien öl-
jyvahingon torjuntakustannusten välitön rahoitus tulisi järjestää öljysuoja-
rahastosta silloin, kun kustannukset ylittävät niiden käyttövarat.  Pelastus-
laitokset ja kunnat voivat saada rahastosta ennakkokorvausta. Jos öl-
jysuojarahaston varat eivät riitä torjuntakustannusten väliaikaiseen mak-
samiseen, on selvitettävä, voidaanko pelastuslaitosten ja kuntien laskut 
maksaa suoraan valtion varoista vai ensin pelastuslaitosten ja kunnan va-
roista. Ohjeessa todetaan, että suurten vahinkojen torjuntakustannukset 
voivat olla niin suuria, että ne aiheuttavat pelastuslaitokselle tai kunnalle 
maksuvaikeuksia. Lähtökohtana onkin, että öljysuojarahasto voisi auttaa 
öljyntorjunnan kustannusten rahoittamisessa. Kunnat voivat myös periä 
kustannuksia kansainväliseltä korvausrahastolta. Tarkastuksen haastattelu-
jen mukaan kuitenkin Kuntaliitolla oli sellainen käsitys, että kunta ei saisi 
apua kansainvälisistä korvausrahastoista.  

Tarkastuksessa Suomenlahden kuntiin tehdyissä puhelinhaastatteluissa 
kävi ilmi, että kuntien taloushallinnossa ei oltu tietoisia Suomen ympäris-
tökeskuksen kustannuslaskentaohjeesta tai SÖKÖ-taloushallinto-ohjeesta. 
Kunnissa ei ollut myöskään pohdittu alusöljyvahingon taloushallinnon jär-
jestämistä. Sinänsä erillisen kirjanpidon luomista öljyntorjunnalle pidettiin 
helppona ja verrattiin sitä EU-hankkeiden erilliseen kirjanpitoon. Ongel-
mia voisi kuitenkin koitua esimerkiksi henkilötyötuntien kirjaamisesta 
projektille.  

SÖKÖ-taloushallinto-ohjeessa suositellaan, että öljyntorjuntatöiden har-
joittelussa harjoitukset tulisi ulottaa myös torjuntatyön korvaushakemus-
ten laadintaan sekä torjuntatyön kirjanpitoon. Tarkastuksen perusteella 
                                                      
221 Jolma (2010). 
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näin ei ole toistaiseksi menetelty. Tarkastuksen perusteella näyttää siltä, 
että öljyntorjuntaharjoituksiin osallistuvien piiriä tulisi laajentaa siten, että 
halukkaat kunnat otettaisiin mukaan harjoituksiin nykyistä vahvemmin. 
Harjoitusten myötä kunnat voisivat arvioida esimerkiksi henkilöstön irrot-
tamista torjuntatöihin ja sen vaikutusta kunnan muuhun toimintaan taikka 
jälkitorjuntatöiden taloushallintoa ja kirjanpitoa. Harjoitusten kokemukset 
voisivat tukea kuntien valmiussuunnittelun kehittämistä.  

3.7.4 Suuressa alusöljyonnettomuudessa jouduttaisiin 
tukeutumaan valtion lisätalousarvioon 

Mikäli kansainvälisen öljysäiliöalusvahinkojen korvausjärjestelmän mak-
settavaksi tuleva kokonaissumma arvioidaan käytettävän rahaston enim-
mäiskorvauskattoa suuremmaksi, tekee rahasto päätöksen siitä, että alku-
vaiheessa vahingonkärsijöille maksetaan vain tietty osuus heille aiheutu-
neista hyväksyttävistä kustannuksista. Viime aikoina on muodostunut ta-
vaksi, että vahinkoa kärsineet valtiot hakevat täysimääräisiä korvauksia 
vasta sen jälkeen, kun on selvää, että yksityiset vahingonkärsijät saavat 
rahastosta täyden korvauksen.222 

Suomessa vahinkoa kärsineet ja ne, joille on kertynyt korvattavia kus-
tannuksia, voivat asemansa mukaan hakea korvausta joko öljysuojarahas-
tosta (ÖSRA) tai Suomen ympäristökeskuksesta (ympäristövahinkojen 
torjuntaan varattu arviomääräraha). Nämä koostavat heille tehdyistä ja 
maksetuista korvaushakemuksista korvaustoimiston kautta P&I-klubille ja 
kansainväliselle korvausrahastolle osoitettuja hakemuksia. Käytännössä 
korvausten maksaminen on mahdollista käynnistää ÖSRAsta vajaan kah-
den viikon kuluttua onnettomuuden tapahtumisesta. Suuressa alusöljyon-
nettomuudessa SYKE ja ÖSRA tarvitsevat lisäresursseja korvausten käsit-
telyyn ja edelleen laskuttamiseen. 

Jos ÖSRAn varat eivät riitä sellaisten rahastosta maksettavien korvaus-
ten suorittamiseen, joihin korvauksen saajalla on oikeus, voidaan öl-
jysuojarahastolain (1406/2004) 25 §:n mukaan tarvittavat varat siirtää val-
tion talousarviosta ÖSRAlle. Siirto talousarviosta rahastoon edellyttää ta-
lousarvio- tai lisätalousarviomenettelyä. Rahoitustarpeen suuruus riippuu 
alusöljyvahingon kustannusten suuruudesta, torjuntakustannusten kerty-
misnopeudesta, vahingonkärsijöille maksettavien korvausten määrästä, 
kiireellisyydestä ja toisaalta onnettomuusalusta edustavan P&I-klubin ja 
kansainvälisen korvausrahaston korvausprosessin käynnistymisnopeudes-
ta.  
                                                      
222 Tämä on myös IOPC-rahaston linjaus. 
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Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 §:n 2 momentissa on 
säädetty arviomäärärahan ylittämisen edellytyksistä. Lupa arviomäärära-
han ylittämiseen voidaan antaa, jos ylitys perustuu lakisääteiseen, lakisää-
teistä vastaavaan tai ennakoimattomaan muuhun välttämättömään tai vai-
keasti arvioitavaan tarpeeseen taikka arvioitua suurempaan yleisen kus-
tannustason nousuun eikä määrärahatarvetta ole mahdollista muutoin to-
teuttaa. Koska suuren alusöljyvahingon torjuntakustannukset koostuvat öl-
jyvahinkojen torjuntalain mukaisesta toiminnasta, eikä kustannuksia vielä 
alkuvaiheessa todennäköisesti ehditä kattaa onnettomuusaluksen vakuu-
tusyhtiön tai kansainvälisen korvausrahaston kautta, luvan myöntämisen 
perusteet ilmeisesti täyttyisivät. Tällöin SYKE valmistelee ympäristömi-
nisteriölle esityksen tarvittavasta arviomäärärahan ylitystarpeesta peruste-
luineen. Torjuntatöiden johtaja ja SYKEn ympäristövahinkoyksikkö vas-
taavat ehdotusta varten tarvittavien kustannusarvioiden ja muun asiantun-
tija-avun antamisesta ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö myön-
tää ylitysluvan sen jälkeen, kun asiasta on hankittu lausunto valtiovarain-
ministeriöltä, tai mikäli on kyse yli 5 miljoonan euron ylitystarpeesta, val-
tioneuvoston raha-asianvaliokunnalta.  

Suuren alusöljyvahingon yhteydessä määrärahan ylitys on todennäköi-
sesti niin suuri alkuperäiseen öljyntorjuntaa varten varattuun määrärahaan 
nähden, että lisätarve on jälkikäteen sisällytettävä eduskunnalle annetta-
vaan lisätalousarvioon. Jos eduskunta osoittaa lisätalousarviossaan kysei-
seen määrärahaan lisäystä, sisältyy aiemmassa ylitysluvassa hyväksytty 
määrä eduskunnan lisäämään määrärahaan.  

Onko nopea lisätalousarviomenettely mahdollista? Esimerkkinä nopeas-
ta lisätalousarviomenettelystä voidaan pitää eduskunnan 12.5.2010 anta-
maa 1,6 miljardin euron lisäbudjettia, jolla varauduttiin Suomen osuuteen 
Kreikan kolmivuotisesta rahoituspakettista.223 Hanke käynnistyi, kun 
Kreikka esitti 23.4.2010 virallisen lainapyynnön ja euroalueen valtiova-
rainministerit sopivat 2.5.2010 pidetyssä kokouksessaan lainaohjelman 
aktivoimisesta. Hallitus esitti 3.5.2010 eduskunnalle 1,6 miljardin euron 
määrärahalisäystä. Tarkoituksena oli, että eduskunta käsittelisi toisen lisä-
talousarvioesityksen nopeimmassa mahdollisessa aikataulussa. Lisäbudje-
tin eduskuntakäsittelyyn kului aikaa vain yhdeksän päivää.  

Lisätalousarviosta on säädöksiä myös valmiuslaissa (1552/2011), jossa 
säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Laissa 

                                                      
223 Vuoden 2010 toinen lisätalousarvio (349/2010). 
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yhtenä poikkeusolona on esitetty erityisen vakava suuronnettomuus ja sen 
välitön jälkitila. Lain 89 §:n mukaan poikkeusoloissa eduskunnalle annet-
tua hallituksen esitystä lisätalousarvioksi sovelletaan jo ennen, kuin edus-
kunta on päättänyt lisätalousarviosta, jos eduskunta antaa tähän suostu-
muksensa. On kuitenkin epävarmaa, sovellettaisiinko lakia suurissa Suo-
menlahden alusöljyvahingoissa, koska niihin ei todennäköisesti liity suu-
ria ihmishengen menetyksiä eivätkä ne kohdistu koko kansakuntaan tai 
suureen osaan sitä. 
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Liitteet 

 Tarkastuskriteerit 

1. Ennakkosäätely 

A. Tavoite: Meriliikenteen ohjauksen ja valvonnan toimilla pystytään vähentämään onnet-
tomuusriskiä, ja toiminta on kustannustehokasta. 

Alusliikennepalvelu (VTS) 

Tarkastuskriteerit: 

− alusonnettomuuksien vähentymisen määrä 
− kustannustehokkuus: estettyjen onnettomuuksien todennäköisten kustannusten suhde 

toiminnan kustannuksiin (jos mahdollista laskea). 
 

Alusturvallisuusvalvonta 

Tarkastuskriteerit: 

− vaikuttavuus: alustarkastusten määrä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
− kustannustehokkuus: tavoitteiden saavuttamisen suhde kustannuksiin (jos mahdollista 

laskea) 
 

Luotsaus 

Tarkastuskriteerit: 

− onnettomuuksien määrä (mahdollisimman pieni), kun luotsi on laivalla 
− vaikuttavuus: luotsaustoiminnan tehokkuus toiminnan kustannuksiin (jos mahdollista 

laskea). 
 

B. Tavoite: Öljyntorjuntaan liittyvät ennakkotoimenpiteet on toteutettu asianmukaisesti ja 
tehokkaasti. 

Lentovalvonta 

Tarkastuskriteerit: 

− vaikuttavuus: valvontalentomäärät suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
− kaluston ja valvontalaitteiden tekninen taso. 

 

Öljyntorjuntasuunnitelmat 

Tarkastuskriteerit: 

− suunnitelmat on laadittu (on – ei) 
− suunnitelmien ajantasaisuus (päivitys) 
− suunnitelmien sisällön ohjeidenmukaisuus 
− suunnitelmien laadintaprosessin asianmukaisuus 
− suunnitelmien ohjausvaikutus. 

 

 

Liite 1.
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Alusöljyvahinkojen hallinnan eri osa-alueiden toimintamallit 

Tarkastuskriteerit: 

− toimintamalleja on laadittu (on – ei) 
− malleja on laadittu kattavasti eri osa-alueilta ja alueellisesti. 

 

Öljyntorjuntakoulutus 

Tarkastuskriteerit: 

− koulutus on systemaattista (laadittu ohjelma) 
− koulutusta on järjestetty riittävästi. 

 
2. Ensivaiheen torjunta 

Tavoite: Ensivaiheen alusöljytorjunta on suunniteltu, sille on varattu tavoitteiden mukaiset 
resurssit ja toiminta on kustannustehokasta. 

Öljyntorjuntastrategia 

Tarkastuskriteerit: 

− strategia on laadittu (on – ei) 
− strategia on poliittisesti hyväksytty (on – ei) 
− strategian sisällön asianmukaisuus (verrattuna ohjeisiin tai vastaaviin strategioihin) 
− strategiassa on tehty toiminnan ja kaluston hankinnan kustannusten ja hyötyjen arvi-

ointia 
− strategia on ajan tasalla (päivitys). 

 

Torjuntakalusto 

Tarkastuskriteerit: 

− kalustohankintojen toteuttaminen öljyntorjuntastrategian mukaisesti 
− kaluston hankinnan taloudellisuus (esimerkiksi yhteishankinnat). 

 

Torjunnan johtaminen 

Tarkastuskriteerit: 

− torjunnan johtamiseen liittyvät vaatimukset (operationaaliset ja sisällölliset) 
− kokemukset torjunnan johtamisesta ja johtamiskokemus 
− johtamisen puitetekijät (johtamisympäristö, viestintäyhteydet jne.) 
− johtamisen resurssit 
− johtamiseen liittyvät organisatoriset edellytykset. 

 

Johtamista tukeva tilannekuvajärjestelmä 

Tarkastuskriteerit: 

− tilannekuvajärjestelmä on laadittu (on – ei) 
− tilannekuvajärjestelmä on toimiva öljyntorjunnan johtamisen näkökulmasta. 

 

Ensivaiheen torjuntaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Tarkastuskriteerit: 

− tutkimustoiminnan määrä ja rahoitus 
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− tutkimustoiminnan vaikuttavuus 
− teknologiainnovaatioiden määrä ja laatu suhteessa käytännön öljyntorjuntaongelmiin. 

 

Torjuntaharjoitukset 

Tarkastuskriteerit: 

− kansallisten ja kansainvälisten harjoitusten järjestäminen asetettujen tavoitteiden mu-
kaisesti 

− harjoitusten kokemusten läpikäynti 
− harjoitusten kokemusten huomioonottaminen. 

 

3. Jälkitorjunta 

Tavoite: Jälkitorjuntaan on riittävät resurssit ja se voidaan hoitaa kustannustehokkaasti. 

Kunnat jälkitorjujina 

Tarkastuskriteerit: 

− kuntien resurssit hoitaa asia 
− tehtävänjako suhteessa pelastuslaitoksiin. 

 

Vapaaehtoiset jälkitorjujina 

Tarkastuskriteerit: 

− resurssit hoitaa asia yhdessä kuntien kanssa 
− asema ja vapaaehtoisten johtaminen 
− turvallisuus. 

 

4. Alusöljyjätteen jätehuolto 

Tavoite: Jätehuolto on suunniteltu ja se voidaan hoitaa kustannustehokkaasti. 

Kuntien jätehuoltovastuu 

Tarkastuskriteerit: 

− jätehuollon kokonaisuuden (välivarastointi, kuljetukset ja loppukäsittely) suunnitelmal-
lisuus 

− toiminnan resurssit 
− jätehuoltokapasiteetin riittävyys (käsittelyaika) 
− jätehuollon taloudellisuus ja kustannustehokkuus 
− lainsäädännölliset ja institutionaaliset esteet tehokkaalle jätehuollolle. 

 

5. Alusöljyvahinkojen kustannukset ja vahinkojen korvaukset 

Tavoite: Saastuttaja ja riskinaiheuttaja maksaa -periaate toimii kustannusten perustana, ja 
vahinkojen kustannukset saadaan korvattua siten, että valtiolle ei jää ”kannettavaksi” piile-
viä kustannuksia. 

Vahinkokustannusten arvioiminen 

Tarkastuskriteerit: 

− kustannuslaskelmien (tai kustannusmallien) teko päätöksenteon perustaksi 
− valtion mahdollisten vastuiden selvittäminen ja viestintä näistä. 
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Öljynsuojarahasto 

Tarkastuskriteerit: 

− rahoituksen suunnitelmallisuus 
− rahaston rahoituspohjan tarkoituksenmukaisuus 
− organisaation tarkoituksenmukaisuus 
− rahaston toiminnan taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus. 

 

Kansainväliset korvaukset 

Tarkastuskriteerit: 

− korvausperiaatteet saastuttaja maksaa - ja riskinaiheuttaja maksaa periaatteen kan-
nalta 

− korvauksenhakijoiden tietoisuus korvausperiaatteista 
− korvausperiaatteista tiedottaminen 
− laskelmat valtion piilevistä vastuista onnettomuustilanteista ja niistä tiedottaminen 

päätöksentekijöille. 

 

6. Toimijoiden suhteet 

Tavoite: Merellisten toimijoiden ja öljyntorjuntaviranomaisten suhteet ovat asianmukaisia, 
toimivia ja tehokkaita. 

Toimijat 

Tarkastuskriteerit: 

− yhteistyön toimivuus (kokemukset asiasta) 
− todennetut ongelmat yhteistyössä 
− yhteistyön kustannustehokkuus. 

 

7. Alusöljyvahinkojen hallintakeinojen kustannushyötysuhteet 

Tavoite: Vaihtoehtoisia keinoja on arvioitu. 

Vaihtoehtoisten keinojen arviointi 

Tarkastuskriteerit: 

− erityyppisten (ennaltaehkäisy – torjuntatoimi) keinojen kustannus-hyöty- tai kustannus-
vaikuttavuus arvioiden tulokset 

− organisatoriset mahdollisuudet tehdä poikkihallinnollisia arviointeja. 

 

8. Alusöljyvahinkoihin liittyvä lainsäädäntö 

Tavoite: Lainsäädäntö pystyy puuttumaan ongelmakohtiin ja on ristiriidaton 

Tarkastuskriteerit: 

− öljyntorjuntalainsäädäntöön liittyvät mahdolliset ongelmat 
− öljyntorjuntalainsäädännön ja muun ympäristölainsäädännön suhteiden ristiriidatto-

muus. 
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 Kuvio 3. BORIS-tietojärjestelmän tilannekuvaa. © Suomen ympäristökeskus. 
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 Kuvio 4. Alusöljyjätteen välivarastoinnin (kattamaton öljynkeruuallas) suunnitelma (Saarinen 2013). 
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valtion ohjaus kehitysvammaisten asumisen palveluiden järjes-
tämisessä 

222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja koh-
dentaminen 

223/2011 Puolustusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä 
224/2011 Kaupunki- ja metropolipolitiikka 
225/2011 Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus 
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226/2011 Poliisin ja syyttäjän yhteistyö 
227/2011 Energia- ja ilmastoteknologian tukeminen 
228/2011 Sairaanhoitovakuutus – erityisesti korvaukset yksityislääkärei-

den ja yksityishammaslääkäreiden palkkioista 
229/2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy 
230/2011 Työsuojeluvalvonta 
231/2011 Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja vaikutukset 
232/2011 Tuottavuusohjelman toimeenpano ja vaikutukset oikeusminis-

teriön hallinnonalalla 
233/2011 VR-konserni: Valtion omistajaohjaus ja henkilöjunaliikenne-

ostot 
234/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä 
235/2011 Ilmastonmuutoksen hillintä - Ilmasto- ja energiastrategian 

valmistelu ja toimeenpano 

Laillisuustarkastukset vuonna 2011 

1/2011 Maakunnan liitot EU-varojen hallinnoijina 
2/2011 Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hy-

vinvoinnin edistämiseen 
3/2011 Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen (laki valtion talous-

arviosta 22 a §) 

Tarkastuskertomukset vuodesta 2012 lähtien 

1/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Valtionavustukset sosiaali- 
ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 

2/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Äkillisten rakennemuutos-
alueiden tukeminen 

3/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Tilahallinta puolustushallin-
nossa 

4/2012 Finanssipolitiikan tarkastuskertomus: Euroalueen rahoitusva-
kausjärjestelyjen sitoumukset - Vastuuerien sitovuuden ja ris-
kisyyden ilmentäminen valtion tilinpäätöskertomuksessa 

5/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Sairauspoissaolot ja niiden 
seuranta valtionhallinnossa 

6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Lastensuojelu 
7/2012 Laillisuustarkastuskertomus: Palvelukeskuksen hoitamien 

henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien sisäinen valvonta 
8/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Humanitaarinen apu 
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9/2012 Laillisuustarkastuskertomus: Valtion vastinrahan maksaminen 
yliopistoille 

10/2012 Laillisuustarkastuskertomus: Väylähankkeiden valtuuksien 
budjetointi ja valtuusseuranta 

11/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Toisen asteen koulutuksen 
rakennejärjestelyt 

12/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Sosiaali- ja terveysministe-
riön säädösvalmistelu 

13/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Työperäinen maahanmuutto 
14/2012 Avustukset veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista ur-

heilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön 
edistämiseen 

15/2012 Tilintarkastuskertomukset – Tilikausi 2011 
16/2012 Finanssipolitiikan tarkastuskertomus: Eduskunnan tiedonsaanti 

Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä 
17/2012 Finanssipolitiikan tarkastuskertomus: Hallitusohjelman ja ke-

hysmenettelyn välinen suhde 
18/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Hallituksen lainsäädäntö-

suunnitelma 
19/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Sisäasiainministeriön hallin-

nonalan ohjausjärjestelmä 

Tarkastuskertomukset vuodesta 2013 lähtien 

1/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Tulli harmaan talouden tor-
jujana 

2/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Kuntoutus työurien pidentä-
jänä 

3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Valtion IT-palvelukeskukset 
4/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Maatalouden tukihallinto 
5/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Verotarkastustoiminnan tu-

loksellisuus 
6/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Liikenneturvallisuus 
7/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Hyvä hallintomalli valtion 

erityistehtävää hoitavissa yhtiöissä ja niiden omistajaohjauk-
sessa 

8/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Erityisopetus perusopetuk-
sessa 

9/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Sotilaallinen kriisinhallinta 
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10/2013 Laillisuustarkastuskertomus: Valtuuksien budjetointi, seuranta 
ja raportointi 

11/2013 Laillisuustarkastuskertomus: Sotainvalidien laitoshuollon kus-
tannusten korvaaminen 

12/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Ulkoasiainministeriön hal-
linnonalan ohjausjärjestelmä 

13/2013 Finanssipolitiikan tarkastuskertomus: Rakenteellisen jäämän 
laskenta 

14/2013 Tilintarkastuskertomukset – Tilikausi 2012 
15/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Finavia Oyj:n johdannaisso-

pimukset vuosina 2009–2011 

Tarkastuskertomukset vuodesta 2014 lähtien 

1/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Eduskunnan lausumien toi-
meenpano 

2/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Suomenlahden alusöljyva-
hinkojen hallinta ja vastuut 

 

Valtiontalouden tarkastusviraston julkaisemat tarkastuskertomukset, myös 
tilintarkastuskertomukset, vuodesta 2002 lähtien ovat saatavissa verk-
kosivuilla osoitteessa www.vtv.fi. 
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