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Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet 

Öljykuljetukset 

 

• Itämerellä liikkuu jatkuvasti noin 2000                      

   suurta alusta  

 

• Suomenlahdella kuljetettiin öljyä 

• vuonna 2000 noin 40 miljoonaa tonnia 

• vuonna 2012 noin 160 miljoonaa tonnia  

• vuonna 2015 yli 200 miljoonaa tonnia? 
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Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet 

Öljykuljetukset 

 

• Tulevaisuuden näkymät: 

• vuonna 2015 yhteensä melkein 250  

miljoonaa tonnia   

• kuljetukset ainoastaan Venäjän kautta  

vuonna 2020 noin 180 miljoonaa tonnia? 

 

• Öljytuotteiden ja muiden vaarallisten  

aineiden kuljetukset lisääntyvät  

jatkuvasti  ja alusten koko on  

kasvanut 
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Meriliikenteen öljypäästöt 

 

• Meriliikenteen öljypäästöt voivat  

olla joko tahallisia tai tahattomia 

• 2011: 122 laitonta (havaittua) öljy- 

 päästöä (24 m3) 

• 2010: 124 onnettomuutta joista 

 10 johti öljyvuotoihin (yli 1,8 tonnia) 

 

• Vaarana ei pelkästään tankkerit,  

vaan kaikki meriliikenne 
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Meriliikenteen onnettomuudet 

• Itämerellä sattuu vuodessa noin 130 alusonnettomuutta  

• Yleisimmät onnettomuustyypit:   

• Karilleajo 45%     

• Yhteentörmäys 32% 

• Yleisin syy: 

• Inhimillinen tekijä 47% 

• Alustyyppi:  

• Rahtialus 45% 

• Matkustaja-alukset 18% 

• Tankkerit 10% 
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Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet 

 

Miten onnettomuuksia voi ehkäistä? 

 

• Luotsaus 

• Saattohinaukset 

• Meriliikenteen valvonta ja ohjeistus 

• Miehistön koulutus ja työolosuhteet 

 

• Itämeri luokiteltu PSSA-alueeksi  mikä 

mahdollistaa meriliikenteen tiukempien 

säännösten käyttöönottoa. 
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Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet 

Öljyvahinko Itämerellä? 

• Vilkas meriliikenne   

  + 

• Matalat vedet, kapeat salmet, jääolosuhteet 

talvisin 

   + 

• Rehevöityminen, raskasmetallit, ilmastonmuutos, 

vieraslajit... 

   + 

• Itämeren erikoispiirteet  

• Vähäinen veden vaihtuvuus 

• Hapettomat, kylmät ja jäiset olosuhteet 
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Öljyvahinko Itämerellä? 

 

• ”Pahin mahdollinen” skenaario Suomenlahdella  

• Kahden öljytankkerin törmäys jossa kaksi säiliötä repeytyy ja 30 000 

tonnia öljyä valuu mereen 

 

• Suomella tavoitteena vuoteen 2015 mennessä: 

• Avovesiaikaan kolmen vrk (jääpeitteessä 10 vrk) aikana kerätä yhdessä 

naapurivaltioiden kanssa 30 000 tonnia öljyä 

• Vaje tällä hetkellä noin 6500 tonnin keräyskapasiteetti 
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Öljyvahinko Itämerellä: Esimerkkinä Tjörn 

 

10. Syyskuuta 2011:  

• Belgialainen troolaajan ”Vidar” ja Maltan lipun alla  

seilaavan rahtialuksen ”Golden Trader”  

yhteentörmäys Tanskan länsirannikolla:  

reikä rahtialuksen 700 m3 polttoainetankissa 

11. Syyskuuta 2011: 

• Torjunta-alus "Gunnar Thorsson" paikan päälle,  

kerää 30-40 m3 öljyä.  

14. Syyskuuta 2011: 

• Tanskan viranomaisten kehotuksesta Ruotsi  

lähettää valvontalentokoneen. Ei havaintoja öljystä 
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Öljyvahinko Itämerellä: Esimerkkinä Tjörn 

 

15. Syyskuuta 2011: 

• Ruotsin rannikolla havaitaan runsasta rannikon öljyyntymistä. Useita 

   kymmeniä henkilöitä rantojen puhdistustöissä  

19. Syyskuuta 2011:  

• WWF keskustelee Ruotsin KFV:n kanssa lintu- 

tilanteesta. Noin 20 lintua otettu hoitoon. 

24. Huhtikuuta 2012: 

• Suunnitteilla puhdistustöiden arviointi  jonka  

jälkeen mahdollisia jälkipuhdistustöitä 
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Onnettomuuden sattuessa 

• Ensin pyritään pelastamaan ihmishenkiä 

• Sitten pyritään estämään öljyvahingon 

leviäminen 

• Vuotava alus puomitetaan 

• Mereen päässeen öljyn leviäminen estetään 

puomittamalla 

• Öljyä kerätään suoraan aluksesta tai 

merestä 

• Rannikolta poistaminen on työlästä ja 

kallista - Suomessa ongelmana saaristo 

ja pitkä, rikkonainen rantaviiva 
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Öljyvahingon leviämisen estäminen 

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet 
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Suomen varautuminen öljyonnettomuuteen 

• Öljyntorjuntaan osallistuvat organisaatiot 

 

• Ympäristöministeriö 

• SYKE 

• Rajavartiolaitos 

• Merivoimat 

• Meritaito Oy 

• Ely-keskukset 

• Alueellinen pelastuslaitos 

• Vapaaehtoisjärjestöt 
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Suomen öljyntorjuntavalmius 

• Suomen ympäristökeskus vastaa torjuntatyöstä  

avomerellä 

• Ytimen muodostaa 16 laivaluokan monitoimialusta 

• Merivoimien (3) , Meritaito Oy:n (9), 

Rajavartiolaitoksen (3) ja Ahvenanmaan 

maakuntahallituksen (1)  alukset 

• 4 456 m3 yhteenlaskettu tankkitilavuus 

 

• Rannikkoalueilla torjuntatyöstä vastaavat 

alueelliset pelastuslaitokset (SYKE jos 

onnettomuus on hyvin suuri) 
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Suomen öljyntorjunta-alukset 
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Vahingon rajoittaminen rannikolla 

 

• Rannikolta poistaminen on työlästä ja kallista 

• Lähes 90% maailmalla sattuneista 

onnettomuuksista öljyä on päässyt rantaan 

• Suomessa ongelmana saaristo ja pitkä, rikkonainen 

rantaviiva 

• Kapeat salmet  öljy saavuttaa nopeasti 

rannikon 

• Esimerkki jätteestä: 30 000 öljyä ajautuu 400 km:n 

levyiselle ranta-alueelle  jätettä noin  

 540 000 tonnia  
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Vahingon rajoittaminen rannikolla 

 

• Keinoja joilla vältetään rannikon  

 öljyyntymistä ja hankalaa 

puhdistustyötä: 

• Kapeiden salmien sulkeminen 

• Erityisen herkkien kohteiden suojaaminen 

suojapeitteillä 

• Öljyn ohjaaminen tietyille ”uhrattaville” 

alueille 
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Suomen rannikon öljyntorjuntavalmius 

 

• Jokaisella alueellisella pelastuslaitoksella on öljyntorjunnan 

valmiussuunnitelma joka on tehty yhteistyössä alueellisen 

ELY-keskuksen kanssa 
• Lisäksi ”ylimääräisiä” suunnitelmia kuten esim. SÖKÖ-hankkeiden 

manuaalit 

 

• Pelastuslaitoksilla käytössä noin 140  yli 7,5 metrin pituista 

venettä ja satoja pienempiä veneitä 

 

• Lisäksi puomia, skimmereitä, imeytysainetta jne. 
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Rannikon puhdistusmenetelmät 

 

• Rannikkoa voidaan puhdistaa  

• Keräämällä öljyä koneellisesti tai  

raivaamalla kasvillisuutta koneellisesti 

• Keräämällä öljyä käsin 

• ”Pesemällä” esim. korkeapaine- 

huuhtelulla 

•  Jättämällä alue puhdistamatta 
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Torjuntavalmiuden ylläpitäminen 

 

• Torjuntavalmiutta ylläpidetään valtion 

budjettirahalla ja öljyntuojilta perittävillä 

öljysuojamaksuilla. Lisäksi öljypäästömaksu. 

 

• Öljysuojarahaston öljysuojamaksu on 1,5 

euroa jokaista aluevesillemme tuotua 

öljytonnia kohden. Rahaston pääoman 

yläraja 50 miljoonaa euroa. 

 

• Vahingon sattuessa noudatamme ”aiheuttaja 

maksaa” – periaatetta 

 

 

© Tanja Pirinen / WWF 

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet 

20.09.2013 Vanessa Ryan, WWF 



Esityksen kuvat © 2012, WWF. 

Kiitos! Kysymyksiä? 
www.wwf.fi 

www.panda.org 


