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Viite: YM lausuntopyyntö YM12/400/2013 (5.7.2013)  
Asia: WWF:n lausunto öljyvahinkojen torjuntaa koskevasta asetusluonnoksesta  
 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Yleistä 
 
WWF pitää erittäin tärkeänä että ehdotetussa asetusluonnoksessa täytetään 1.1.2010 merenkulun 
ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) voimaanastumisen myötä 
kumoutuneiden, torjuntasuunnitelmia koskevien säädösten jättämä tyhjiö. On toivottavaa, että 
ympäristöministeriön päätös perustaa yksi valtakunnallinen ja neljä alueellista pelastustoimen alueiden ja 
valtion torjuntaviranomaisten ryhmää johtaa lisääntyneeseen yhteistyöhön ympäristö- ja pelastus-
viranomaisten välillä. Tätä kautta voidaan turvata ympäristövaikutusten minimoiminen öljyonnettomuuden 
yhteydessä. WWF toivoo, että näiden ryhmien työskentely johtaa myös entistä tehokkaampaan resurssien-
käyttöön ja selkeämpään tehtäväjakoon viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen välillä, sekä nykyään 
öljyntorjunnassa alihyödynnettyjen viranomaisresurssien suhteen.    

 
2 § Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma 

 

WWF ehdottaa alueen pelastustoimen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaa koskevaan pykälään seuraavia 
muutoksia: 
 

 Kohta 1 c): tiedot alueen kuntien viranomaisista ja laitoksista, jotka osallistuvat öljyvahinkojen 
torjuntaan ja öljyyntyneiden eläinten hoidon järjestämiseen, sekä näiden yhteystiedot. Ehdotamme 
lisäystä koska myös pienemmissä, vain yhtä pelastustoimialuetta koskeva öljyvuoto voi nopeassa 
ajassa johtaa lintutuhoihin. Ennen kuin valtakunnallinen öljyyntyneiden lintujen hoito-organisaatio 
saadaan hälytettyä, alueella saatetaan tarvita nopealla aikataululla asiantuntija-apua.  Alueella 
käytettävissä olevien asiantuntijoiden, kuten eläinlääkäreiden, kartoittaminen on tästä syystä 
tärkeää.  

 

 Kohdan 3 f) jälkeen ehdotetaan lisättäväksi uusi kohta 3 g): Tiedot öljyyntyneiden lintujen hoito- 
pesu- ja kuivausyksikön (BCU) sijoituspaikoista pelastustoimen alueella. Suomen ympäristökeskus 
kartoittaa parhaillaan BCU-yksikön alueellisia sijoituspaikkoja, ja tiedot näistä tulisi sisällyttää 
alueellisiin torjuntasuunnitelmiin.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

8 § Yhteistoimintasuunnitelman sisältö 

 
On erittäin kiitettävää, että yhteistoimintasuunnitelmien sisältöön kuuluu vapaaehtoisjärjestöjen resurssien 
kartoittaminen. Vapaaehtoisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön sekä järjestöjen ja viranomaisten välisen 
yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi nämä resurssit ja niiden mahdolliset alueelliset rajoitteet on 
otettava valmiussuunnitelmissa huomioon. Tämä on tärkeää myös onnettomuuden jälkeen torjuntatöihin 
tarjoutuvien yksityishenkilöiden avuntarjoamisen kanavoimiseksi hyödyllisellä tavalla. Myös öljyyntyneiden 
eläinten huomioiminen suunnitelmissa on erittäin tärkeää ja kiitettävää. 
 
WWF ehdottaa yhteistoimintasuunnitelmia koskevaan pykälään seuraavia lisäyksiä:  
 

 Kohta 2 c): Suunnitelma vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten käsittelyn järjestämisestä ja 
erityisesti harvinaisiin tai uhanalaisiin lajeihin kuuluvien yksilöiden pelastamisesta, sekä 
vapautettujen yksilöiden seurannan järjestämisestä. Ehdotamme lisäyksiä siitä syystä että Suomen 
tämänhetkisen kansallisen öljyyntyneiden eläinten hoidon suunnitelman mukaan mahdollisimman 
moni eläinyksilö pyritään hoitamaan ja palauttamaan luontoon, eikä tämä rajoitu pelkästään 
harvinaisiin tai uhanalaisiin lajeihin. Harvinaisten lajien hoidon onnistuminen edellyttää kokemusta 
myös muiden lajien hoidosta. Hoidon ja vapautuksen seuranta on erittäin tärkeä osa eläinten 
hoitoprosessia, ja sillä pyritään tehostamaan hoidon menetelmiä ja sen vaikuttavuutta. 
 

 Kohta 4 c): Tiedot toiminnoista ja alueista, joiden suojelu on alueella lajien ja luontotyyppien (myös 
vedenalaiset) suojelun varmistamiseksi tai sosio-ekonomisista syistä erityisesti otettava huomioon 
alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnassa, sekä näiden kohteiden suojaussuunnitelmat. 
Ehdotamme lisäyksiä jotta turvataan sekä ympäristö- että ihmistoiminnan kannalta tärkeiden 
alueiden suojelu.  
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