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1 JOHDANTO 

Saaristo-olosuhteissa tapahtuvan öljyntorjunnan tavoitteena on rajoittaa tai mah-
dollisuuksien mukaan jopa estää öljyn leviäminen saarten rantoihin. Jos öljyä kui-
tenkin pääsee rantaan, tulisi rantaan ajautuva öljy pyrkiä rajoittamaan mahdolli-
simman pienelle alueelle. Rikkonaisen saariston rantojen puhdistaminen ja 
öljyisen jätteen kerääminen ovat usein logistisesti erittäin haastavia tai jopa osin 
mahdottomia toteuttaa. Lisäksi rantojen puhdistaminen on äärimmäisen kalliista ja 
hidasta saaristossa. 

Vuonna 2012 käynnistetyn SULKU-hankkeen tavoitteena oli laatia valmiuspult-
taussuunnitelma Saaristomerelle. Alueen laajuuden ja työn vaativuuden vuoksi 
tarkastelualue rajattiin Utöstä Naantaliin ulottuvalle syväväylälle. Hankkeessa kar-
toitettiin syväväylän alueelle soveltuvat valmiuspulttauspaikat ottaen huomioon 
sekä vedenalaiset että maanpäälliset luontoarvot ja elinkeinotoiminta. SULKU-
hanketta tehtiin samanaikaisesti saaristoalueiden öljyntorjuntaa kehittävän 
ARCHOIL-hankkeen kanssa. Tässä valmiuspulttaussuunnitelmassa on hyödyn-
netty ARCHOIL-hankkeen puitteissa kerättyä tietoa.  

SULKU-hanketta rahoittivat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki. Valmius-
pulttaussuunnitelma tehtiin tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen aluepelastus-
laitoksen kanssa. SULKU-hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös Suomen ympäris-
tökeskuksen, Saaristomeren meripuolustusalueen, Rajavartiolaitoksen, alueen 
kuntien sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 
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2 ÖLJY SAARISTOSSA 

Hankkeessa tutkittavana oleva alue, Saaristomeri ja Ahvenanmaan saaristo koos-
tuu arviolta noin 40 000 saaresta, luodot mukaan lukien. Rantaviivaa arvioidaan 
olevan Saaristomeren vesistöalueella noin 11 500 kilometriä (Ympäristö 2013).  

Suuret alukset liikennöivät 15,3 metrin syväväylää pitkin Utöstä Naantaliin ja Tur-
kuun. Matkan pituus Utöstä Turkuun on noin 120 kilometriä. Saaristomeren halki 
kulkeva syväväylä on erittäin haastava navigoida. Väylän kapeimmat kohdat ovat 
vain noin 100 metrin levyisiä, mikä lisää toisensa kohtaavien alusten välisten tör-
mäysten riskiä. Väylän ulkopuolella saaristo on kivikkoinen ja matala, joten varaa 
navigointivirheisiin tai niiden korjaamiseen ei ole. Väylällä on hankalia käännöksiä, 
joihin hankalat sää- ja jääolot tuovat oman haasteensa. 

Saaristomeri on erittäin haastava toimintaympäristö öljyntorjuntaa ajatellen. Alue 
on rikkonainen ja vesialue on matalaa, jossa keskisyvyys on vain 23 metriä. Saa-
ristomerelle vaaditaan siis erilaisia torjuntatoimia kuin avomerelle, eikä alueella 
voida välttämättä käyttää avomerikalustoa. Onnettomuuden jälkeen öljy saavuttaa 
rannat nopeasti. Valmiuspulttausten ja nopean toiminnan avulla öljyn leviämistä ja 
vahinkoja pyritään ehkäisemään. 

2.1 Saariston öljyntorjunnan erityispiirteet 

Saaristossa öljyntorjuntatoimien aloittaminen mahdollisimman pian on ensiarvoi-
sen tärkeää. Rannat ovat joka paikassa lähellä onnettomuuspaikkaa, kapeimmilla 
väylän kohdilla vain kymmenien metrien päässä. Leviämisen estäminen ja ranto-
jen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta onnettomuudesta selvittäisiin 
mahdollisimman vähin vahingoin. 

Öljyntorjunnassa ennakkosuunnittelu on myös suuressa roolissa. Saaristoisen 
luonteen vuoksi öljy saavuttaa rannat Saaristomerellä nopeasti. Öljyntorjuntatyö 
on myös kallista ja aikaa vievää. Puhutaankin niin kutsutusta ”kymppisäännöstä”, 
jonka mukaan öljyn kerääminen vedestä on kymmenen kertaa kalliimpaa kuin 
vuodon tukkiminen, ja rantojen siivoaminen vielä kymmenen kertaa kalliimpaa 
kuin öljyn kerääminen vedestä. Vaikka tavoite onkin, ettei öljy pääse leviämään 
rannoille, voi olla joskus järkevää antaa öljyn levitä sellaisille rannoille, jotka on 
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mahdollisimman helppo siivota. Tällöin rannat toimivat puomeina, joilta öljy ei 
pääse leviämään enää uusille rannoille. 

Suomen ympäristökeskuksen öljyntorjunta-alukset ovat melko suuria, ja niiden 
vaatima syväys on 4-5 metriä. Öljyntorjunta-alusten liikkuminen saaristossa on 
rajallista matalien alueiden vuoksi. Aluepelastuslaitoksen huomattavasti kevyempi 
venekalusto pääsee näillä alueilla kulkemaan, mutta näiden alusten keräyskapasi-
teetit ja keräysvälineiden tehokkuus vaihtelevat.  

2.2 Öljyn käyttäytyminen ja sen vaikutukset ympäristöön 

Öljyn leviämiseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat muun muassa öljyn laatu, määrä 
ja sääolosuhteet. Öljy käyttäytyy maalla ja vedessä eri tavoin. Merellä leviäminen 
tapahtuu nopeammin ja sitä on vaikeampi ennakoida. Maalla öljy imeytyy ja se-
koittuu maa-ainekseen, ja voi ajan mittaan saastuttaa esimerkiksi pohjavesiä. 

 

Kuva 1. Öljyn ”vanhenemisprosessi” sen jouduttua mereen. (Lähde: The International Tanker Ow-
ners Pollution Federation, muokattu) 

Öljyvahingolla on sekä ympäristöön että eliöihin kohdistuvia vaikutuksia, sillä öljy 
on toksinen yhdiste, joka on myrkyllinen kaikille eliöille. Öljy myös kiinnittyy tiukas-
ti erilaisille pinnoille, joten sitä on vaikea irrottaa esimerkiksi kivistä tai lintujen 
höyhenpeitteestä. (Leskinen 2012.) 
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Laivojen polttoaineena käytetty raskas polttoöljy on öljyistä kaikkein arvaamatto-
minta. Se saattaa kellua tai vajota pohjaan, eikä siitä juurikaan haihdu yhdisteitä. 
Raskaan polttoöljyn pinnan alle vajonneet päästöt saattavat siis jäädä täysin 
huomaamatta ja niiden poisto on vaikeaa. Viileässä raskas polttoöljy jähmettyy, 
eikä liiku lämmittämättä öljynkeräysputkistoissa. (OVA-ohje 2011.)  

Koska öljyä on hankalaa havaita ja poistaa, myös sen ekologisia vaikutuksia on 
vaikea arvioida. Meren pohjasta öljyä ei voida kunnolla kerätä tai se on lähes 
mahdotonta, sillä siihen ei ole riittävää tekniikkaa. Pohjaan vajotessaan öljy va-
hingoittaa todennäköisesti ainakin kutuja, simpukkakantoja ja planktoneita.  

Useimmat öljyjakeet leviävät veden pinnalle ohueksi kalvoksi. Aallokossa öljy voi 
sekoittua veteen, haihtua ja hyvissä olosuhteissa alkaa hajota. Öljyn kerääminen 
veden pinnalta on sitä tehokkaampaa, mitä paksumpi kerros öljyä on veden 
pinnalla. Tämän vuoksi leviämisen ehkäiseminen on erityisen tärkeä torjun-
tatoimenpide. Öljyn ja veden sekoittuminen saa aikaan myös emulsioita ja dis-
persioita, joiden käyttäytyminen poikkeaa puhtaasta öljystä. 

Öljyä haihtuu ja biohajoaa luonnossa. Öljyn haihtuminen ja bakteeritoiminnan ai-
heuttama biohajoaminen vaativat kuitenkin melko lämpimät olosuhteet ollakseen 
tehokkaita. Siksi talviseen aikaan öljymäärän luontainen väheneminen on vaati-
matonta.  

Öljyn tehokas keräysaika riippuu sekä öljylaadusta että vallitsevista olosuh-
teista. Tyypillinen venäläinen raakaöljy leviää nopeasti ja sen tehokas keräämis-
aika avomerellä jäättömissä olosuhteissa on enintään kolme vuorokautta. Ras-
kaan polttoöljyn tehokas keräämisaika voi olla jopa kymmenen vuorokautta, jos 
öljy ei ole ajelehtinut rannikolle. (Itämeriportaali 2013.) Kevyt polttoöljy saattaa 
haihtua lämpötilasta riippuen muutamassa tunnissa, joten sen kerääminen on 
usein tehotonta. 

2.2.1 Terveys ja hyvinvointi 

Vaikka öljyä saataisiin kerättyä tehokkaasti, siitä ehtii liukenemaan ja sekoittu-
maan yhdisteitä meriveteen. Yhdisteet saattavat aiheuttaa kaloihin makuhaittoja 
tai heikentää merieliöstön kuntoisuutta. Vaikutukset eläin- ja kasviplanktonissa 
heijastuvat ylemmille ravintoketjun tasoille ja monet öljyn sisältämistä myrkyllisistä 
yhdisteistä rikastuvat ravintoketjussa. Veteen päässyt öljy vaikuttaa myös ve-
denalaiseen lajistoon, esimerkiksi kaloihin, ja tätä kautta öljy saattaa kulkeutua 
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ravinnon mukana myös ihmisiin. Öljystä ilmaan haihtuneet yhdisteet saattavat ai-
heuttaa palovaaran ja hengitysongelmia laajoillakin alueilla. Yhdisteet myös ärsyt-
tävät hengitysteitä ja voivat aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. 

Saariston pohjavesialueilla pohjaveden kontaminaatio on suuri riski, sillä öljy levi-
ää helposti pintavesissä, ja varsinkin kuivina kausina myös imeytyy maahan no-
peasti.  

On huomioitava, että öljyä ei koskaan tule lähteä torjumaan ilman viranomaisten 
ohjeistusta ja suojavarusteita. 

Öljyyntyneet rannat ovat terveydelle vaarallisia, joten niillä liikkumista täytyy vält-
tää, kunnes puhdistustyöt on saatu tehtyä. Muutenkin liikkumista saaristossa voi-
daan joutua rajoittamaan pitkiksi ajoiksi. On kuitenkin mahdollista, että ihmisten 
uteliaisuus vahingon suhteen saa pyrkimään vahinkoalueelle. 

Terveyden ja hyvinvoinnin perusteella voidaan suojata muun muassa ve-
denottamot, kalankasvattamot ja taajama-alueiden rannat. 

2.2.2 Luontoarvot 

Saaristomeri on HELCOMin luokituksen mukaan erityisen haavoittuvainen me-
riympäristö, ja Itämeren alueen suurin yksittäinen suojelukohde (Saaristomeren 
biosfäärialue 2014). Itämeri on ympäristönä erityisen haavoittuvainen, sillä se on 
yleisestikin matala ja vesi vaihtuu hitaasti – Saaristomerellä nämä ongelmat vielä 
korostuvat (Itämerihaaste 2014). 

Saaristomeri on maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen monimuotoinen ja vaihteleva 
elinympäristö. Se on myös täynnä ekologisesti tärkeitä kohteita. Vedenalaiselle 
luonnolle öljy on haitallista, sillä pohjaan vajonnutta öljyä tai öljystä liuenneita yh-
disteitä on erittäin vaikea poistaa. Öljyn vaikutuksia vedenalaiselle luonnolle on 
vaikea ennustaa (H. Arponen, henkilökohtainen tiedonanto 1.4.2014). 

Sisäsaaristossa on erityisen paljon hankalasti puhdistettavia ja lintujen pesinnälle 
tärkeitä ruovikkoalueita. Myös elinkeinojen kannalta tärkeiden kalojen lisäänty-
misalueet sijoittuvat valtaosin sisäsaaristoon.  
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Kartta 1. Saaristomeren vedenalainen monimuotoisuus (Maanmittauslaitos 2013, Snickars ym. 
2007) 

Ainutlaatuisimmat ja luonnoltaan arvokkaimmat kohteet sijoittuvat pääasiassa ul-
kosaaristoon. Saaristomeren kansallispuistoon kuuluvat Natura-alueet pitävät si-
sällään mm. useita erilaisia rantabiotyyppejä ja esimerkiksi luonnon hiekkarannoil-
la elää uhanalaisia lajeja. 

Luontaisiin rantatyyppeihin kuuluu useita luontodirektiivin nojalla suojeltuja ranta-
tyyppejä. Suojelluissa elinympäristöissä elää uhanalaisia lajeja, jotka vaihtelevat 
olosuhteiden mukaan. Luontotyyppien erityisyys mahdollistaa sopivat elinolosuh-
teet sellaisille lajeille, joita ei esiinny yleisesti. Itämeren luonnontilaisista rannoista 
suuri osa on direktiivin mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. (SYKE 2014.) 

Saaristoalueilla laiduntaminen on yleinen tapa huolehtia karjasta kesäaikaan, ja 
laiduntaminen on yksi tekijöistä, joiden ansiosta erityisen arvokkaita luontotyyppe-

Monimuotoisuus

erittäin suuri

suuri

normaali

vähäinen

erittäin vähäinen
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jä esiintyy saaristossa. Mikäli öljy ajautuu rantaan, ovat myös laiduntavat kotieläi-
met vaarassa altistua öljylle. 

Linnut ovat eläinkunnasta suurimmassa vaarassa öljyyntyä, sillä ne eivät osaa 
välttää öljyä tai öljyyntynyttä aluetta. Yleensä pelkkä pesimäalueiden suojaaminen 
ei riitä, vaan on myös huolehdittava, että linnut eivät laskeudu jo öljyyntyneelle 
alueelle. 

Luontoarvojen perusteella voidaan suojata muun muassa lintulahtia, me-
riajokasniittyjä, rantoja ja kutualueita. 

2.2.3 Taloudelliset arvot 

Saaristomeren alueella merkittävimmät elinkeinot liittyvät matkailuun. Kalastus ja 
kalankasvatus ovat myös merkittäviä elinkeinoja, ja monissa tapauksissa nämä 
liittyvät kiinteästi toisiinsa. Sekä matkailun että kalatalouden osalta luontoarvojen-
suojelu on parasta elinkeinojen turvaamista. 

Luonnon kalakantojen ja kutujen suojaaminen sekä kalakannoille tärkeiden aluei-
den turvaaminen ehkäisee kuntoisuudesta ja öljy-yhdisteistä aiheutuvia ongelmia 
kalapopulaatiossa. Välillisesti kalakantojen varjeleminen suojaa sekä ammatti- et-
tä virkistyskalastuksen, ja kalanviljelylaitosten suojaaminen puomein suojaa kala-
altaaseen tai viljelykeskittymään sijoitettua pääomaa. Suojauksen onnistuessa ka-
lasadon makuhaitoilta ja syömäkelvottomuudelta voidaan välttyä. Tällöin taloudel-
lista tappiota ei välttämättä synny lainkaan. (Keinänen ym. 2012, 33-34.) 

Taloudellisten seikkojen perusteella voidaan suojata mm. turistikohteita, 
matkailuelinkeinoja ja kalanviljelyä. 
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3 VALMIUSPULTTAUKSEN 
PERIAATTEET 

Valmiuspulttauksen tarkoituksena on suojata erityisen herkät kohteet ennen 
öljyn rantautumista. Olemassa olevien pulttien väliin vedetään onnettomuusti-
lanteessa suojapuomi, joka saa olla paikoillaan kunnes vahinko on saatu hallin-
taan. Puomilla öljyä voidaan myös ohjata paikkaan, josta sen kerääminen on 
helppoa tai sillä voidaan sulkea öljyn kulkureittejä. Tähän tarkoitukseen voi-
daan käyttää sekä pikapuomia että raskaampia puomivaihtoehtoja. Parhaassa 
tapauksessa valmiuspulttausta käytetään vain varotoimena.  

Toimintamallin avulla voidaan ehkäistä rantojen likaantumista, hallita öljyn 
leviämistä ja säästää torjunnan kuluissa. Pulttauspisteiden ekologiset olot ja 
pulttauspisteiden tarkempi määrittely täytyy tehdä paikan päällä. Näin pulttaukset 
saadaan kohdistettua kaikkein tärkeimpiin kohteisiin, ja pultille löydetään paras 
mahdollinen kiinnityspaikka. 

Valmiuspulttaussuunnittelussa on huomioitu öljyonnettomuuden kannalta riskial-
teimmat kohdat syväväylän alueella. Mahdollisuuksien mukaan on myös otettu 
huomioon riskikohteiden läheisyydessä olevat, ennakoivaa suojelua tarvitsevat 
kohteet. 

Saaristomerellä rantaviivaa on paljon ja sen siivoaminen on kallista ja työlästä. 
Siksi on järkevää pyrkiä rajoittamaan öljyn leviäminen mahdollisimman pie-
nelle alalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen mahdollinen salmi 
vahinkoalueen ympärillä on suljettava, jotta rantoja ei pääsisi likaantumaan. 

3.1 Valmiuspulttaus muiden öljyntorjuntatoimien tukena 

Ensisijaisesti öljy pyritään pitämään syvillä vesialueilla, joissa sen liikku-
mista pyritään hallitsemaan ensin pikapuomein, ja sitten vahvojen ja kestä-
vien meripuomien avulla. Syviltä merialueilta öljy voidaan kerätä öljyntorjun-
ta-aluksilla tehokkaasti pois. Rantojen suojaaminen ja valmiuspulttaukset ja 
-puomitukset tulee kuitenkin tehdä mahdollisimman pian. Näin saadaan eh-
käistyä suuremmat vahingot, vaikka öljylautta lähtisi leviämään, hajoamaan tai 
ajautumaan meripuomien ohi esimerkiksi tuulen suunnan vaihtuessa.  
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Jotta keräävästä kalustosta saataisiin irti mahdollisimman paljon, on öljy pyrittävä 
pitämään sellaisella alueella, mistä se voidaan kerätä suurella kalustolla. Mikäli 
tämä ei onnistu, vaan käytetään pienemmän kapasiteetin kalustoa, niille tulisi jär-
jestää sekä tankkaus- että tyhjennysmahdollisuus lähialueelle. Tyhjennykset 
voidaan tehdä esimerkiksi ankkuroitavaan, kelluvaan säiliöön tai toiseen, suurem-
paan laivaan. Tyhjennykset täytyy hoitaa siten, että niistä ei aiheudu uuden pääs-
tön riskiä. 

3.2 Pulttauspaikkojen vaatimukset ja määrittely 

Saaristomeren syväväylällä on ainakin noin 500 paikkaa, joihin saadaan ve-
dettyä alle 600 metriä puomia. Kartassa 2 nämä paikat on merkitty punaisella. 
Kuitenkin kokonaisuudessaan yhteen kohteeseen vaadittu puomimäärä on huo-
mattavasti suurempi. Toisaalta Saaristomerellä jokaista mahdollista paikkaa ei 
tarvitse ottaa käyttöön, vaan pultit ja puomit on sijoitettava sinne, missä onnetto-
muuskin on tapahtunut ja mihin öljy on kulkeutumassa. 

Pultteja voidaan kiinnittää hyvinkin pieniin kareihin ja luotoihin, kunhan 
poraustyö vain käytännössä onnistuu. Puomin kiinnittämiseen voidaan käyttää 
myös muita soveltuvia rakenteita, kuten raskaita laitureita ja aallonmurtajia, 
kunhan puomin aiheuttama paine ei riitä liikuttamaan kiinnityspistettä. Näin ollen 
myös esimerkiksi raskaita väylämerkkejä (loistot, jääpoijut, karimerkit) voidaan 
hyödyntää. Pultin poraamiseen etukäteen vaaditaan maanomistajan lupa, mutta 
varsinaisessa onnettomuustilanteessa pultti voidaan kiinnittää 
viranomaisen päätöksellä. 

Saaria, luotoja ja kareja on niin paljon, että yhden välin tai salmen sulkeminen 
ei tavallisesti riitä, vaan useimmissa kohteissa suljettavia välejä on useam-
pia. Yksittäisistä puomituksista ei ole välttämättä hyötyä. Öljylautta pääsee melko 
todennäköisesti leviämään puomin taakse tuulen suunnan muuttuessa ja virtaus-
ten ohjaamana, mikäli sitä ei rajoiteta riittävän pitkällä yhtämittaisella leviämises-
teellä. Öljylautan leveys voi suuren vahingon tapauksessa olla useita kilometrejä. 
Puomituslinjojen takana on aina lisää rantoja ja usein myös hankalammat keräys-
olosuhteet varsinkin vedestä keräämistä ajatellen. Sen vuoksi on järkevää käyttää 
puomia siten, että öljyn leviäminen saadaan varmasti pysäytettyä. 
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Kartta 2. Koko syväväylän alueen mahdolliset valmiuspulttaukset. Punaisella merkityt puomin pai-
kat rajoittavat öljyn pienimmälle mahdolliselle alueelle, kun taas siniset rajoittavat öljyn liikkeitä 
pienimmällä mahdollisella puomimäärällä. Violetit pulttaukset sijaitsisivat toteutuessaan Ahvenan-
maan puolella.  

Priorisoitu sulkupulttauspaikka

ARCHOIL-pulttauspaikka

(ks. Öljyntorjunta saariston
erityisolosuhteissa - raportti)

Valmiuspulttauksin kiinnitettävän puomin paikka

Pulttauspaikka Ahvenanmaan puolella
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Vaikka pulttaus kannattaa todennäköisesti suorittaa vasta onnettomuuden sattu-
essa, on tähän raporttiin koottu paikkoja, joihin kannattaa etukäteen suorittaa 
valmiuspulttaus. Koska mahdollisia valmiuspulttauspaikkoja on syväväylällä niin 
paljon, on tässä raportissa esitellyt pulttauspaikat valittu syväväylän suurimpien 
riskialueiden perusteella. Kartassa 3 on kuvattu kaikki ehdotetut pulttauspaikat. 
Kappaleessa 4 on esitelty kohteet tarkemmin. 

Kartta 3. Syväväylälle ehdotetut valmiuspulttauspaikat. 

Laajalle levinnyt öljylautta voi olla leveydeltään kilometrejä, joten on tärkeää, että 
öljyltä saadaan suljettua riittävästi kulkuväyliä yhtämittaiselta matkalta. Vaihtoeh-
toisesti ”vuotokohtaan” täytyy saada riittävä keräyskapasiteetti, jotta öljy ei pääse 
puomilinjan taakse. 

3.3 Kehäpulttausperiaate 

Helsingin edustalla puomitukset on toteutettu kehä-periaatteella, eli puomi-
linjat on sijoitettu peräkkäin. Mikäli öljy ehtii ensimmäisestä linjasta ennen kuin 
se ehditään puomittamaan, sen takana on vielä toinen ja kolmas linja, jotka var-

6,768

kilometri

Mittakaava:  1:169 300

0
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mistavat öljyn pysymisen pois kaupungin rannoilta. Kehäperiaate toimii myös sil-
loin hyvin, jos ensimmäinen puomitus pettää. 

Kehäperiaatetta on mahdollista ja järkevää soveltaa myös Saaristomerellä, 
mutta kehien lisääminen tarkoittaa väistämättä myös pulttauspisteiden li-
sääntymistä. Mikäli kehäperiaatetta halutaan soveltaa, tarkoittaa se pulttauspis-
teiden määrän moninkertaistumista noin 1500 kappaleeseen. 

3.4 Pulttausmallit 

Valmiuspulttauksia voidaan suunnitella ja toteuttaa kolmella eri periaatteel-
la. Öljyn kulkureitit voidaan sulkea ns. sulkupulttauksella, jolloin puomilinjan 
taakse jäävät rannat eivät sotkeennu. Suojapulttauksella voidaan suojata luon-
non ja elinkeinojen kannalta arvokkaita kohteita. Ohjaavalla pulttauksella öljy 
ohjataan haluttuun suuntaan, jolloin se voidaan kerätä suuremmalla öljyntorjunta-
kalustolla. Toimintamallit on tässä esitelty SULKU-hankkeeseen liittyvien valmius-
pulttauskohteiden kautta. 

3.4.1 Sulkupulttaus 

Tässä valmiuspulttausmallissa (kartta 4) on käytetty sulkumenetelmää. Naantalin 
satamien ja telakan alue on mahdollinen paikka öljyvuodolle, sillä teollista toimin-
taa on paljon ja erilaisia öljyjakeita liikkuu paljon. Väylä Naantalin kaupungin edus-
talle on suosittu huviveneiden keskuudessa, ja Ukko-Pekan salmen voimakas vir-
taus voi aiheuttaa vaaratilanteita. Laivaliikennettä on myös Naantalin 
matkustajasatamaan. 
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Kartta 4. Sulkupuomitus, Naantalin satamat 

Puomitusten taakse jää suojaan Naantalin keskusta ja useita pieniä lahtia. Puomi-
tukset eivät häiritse laivaliikennettä ja torjuntatyö voidaan pääasiassa tehdä tor-
junta-aluksilla. 

3.4.2 Suojauspulttaus 

Seuraava pulttausmalli (kartta 5) on Jungfruskärin fladan suojaaminen. Jungfrus-
kär on luontoarvoiltaan erityisen arvokas kohde, ja fladan rannoilla kasvaa uhan-
alaisia kasvilajeja. Saarella myös laiduntaa eläimiä kesä-aikaan. Jungfruskär si-
jaitsee Metsähallituksen mailla, joten sen pulttaaminen on myös käytännössä 
helppoa ja voidaan toteuttaa ennakoivasti. Vastaavalla suojauspulttauksella voi-
daan suojata myös muita arvokkaita kohteita. 

1,624

Mittakaava:  1:40 800

kilometri

0
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Kartta 5. Suojapuomitus, Jungfruskär 

Suojauspulttauksesta toinen, laajempi esimerkki on Seilin edustan pulttaus (kartta 
6). Suojapulttauksia tarvitaan paljon, jotta rannat saadaan suojattua ja öljyn le-
viäminen estettyä. Saariston luonteen vuoksi Selin kaltaisissa kohteissa pulttauk-
sia tarvitaan paljon, jotta öljyn leviäminen saadaan estettyä. Seilin pulttaus toimii 
myös ohjaavasti. 

1,039

Mittakaava:  1:26 010

kilometri

0
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Kartta 6. Suojapulttaus, Seili 

Seili on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, ja sijaitsee aivan väylän varrella. 
Seilin vesillä pesii mm. merimetsoja, kalasääskiä ja merikotkia. Seilin edusta on 
karikkoinen, ja pulttaaminen on mahdollista. Seilin puurakennuksille merkittävin 
uhka on tulipalo, joka on riski silloin, kun suuri määrä öljystä haihtuvia yhdisteitä 
leviää ilmaan lämpimissä olosuhteissa. Öljy muodostaa väistämättä palamisriskin, 
ja on parempi, että palaminen tapahtuu mahdollisimman kaukana saaresta, mikä 
puoltaa Seilin puomitukseen varautumista ennakoivasti. 

3.4.1 Ohjaava pulttaus 

Alla oleva pulttaus kuvaa ohjaavaa pulttausmallia (kartta 7) Skoldholmarna-
luotojen kohdalla. Väylä kulkee aivan Skoldholmarna-luotojen eteläpuolella, 
Norrskatan ja Nauvon pääsaaren välistä (koordinaatit 21,65; 60,225). 
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Kartta 7. Ohjaava pulttaus, Skoldholmarna 

Ohjaavalle pulttaukselle otollisia paikkoja ovat väylän suuntaisten kivien, karien ja 
luotojen jonot. Kun öljyltä suljetaan sen mahdolliset kulkureitit, se saadaan pysy-
mään yhtenäisenä lauttana ja väylän alueella. Väylien syvillä vesillä on mahdollis-
ta toimia suuren kokoluokan öljynkeräysaluksilla. Öljyä voidaan myös ohjata sel-
laisiin paikkoihin, joista kerääminen on helppoa tai pintojen puhdistaminen 
mahdollisimman vaivatonta. Tällaisia ovat esimerkiksi jyrkät kalliorannat tai ranta, 
joka on jo ehditty suojaamaan. 

0,5198

Mittakaava:  1:13 010

kilometri

0
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3.5 Öljyn ohjaaminen rannoille 

Kun veteen on päässyt öljyä, suurimmassa saastumisriskissä ovat päästön 
lähdettä lähinnä olevat kohteet. Öljyn leviämiseen vedessä vaikuttavat sekä ve-
den virtaussuunta että tuuli, jotka nekin täytyy ottaa huomioon, jotta torjuntavä-
lineistö sijoitetaan oikeaan paikkaan. Kaikkein herkimpien kohteiden sijainti on 
hyvä selvittää etukäteen, jotta vahingon sattuessa osataan suojella oikeita 
kohteita. 

Vaikeimpia ja kalleimpia kohteita puhdistamisen kannalta ovat kasvipeittei-
set rannat ja ruovikot. Rehevöityneen Itämeren rannat ovat valtaosin ruovikoitu-
neita, ja pääsääntöisesti vain kalliot, hiekkarannat, laidunnetut rannat ja rakenne-
tut rannat muodostavat poikkeuksen. Jos öljy on kuitenkin tulossa rantaan, eikä 
puomikalustoa saada paikalleen ennen rantautumista, sen tieltä voidaan myös 
niittää ruovikkoa. Ruovikko on kuitenkin lintujen pesimäaluetta, ja niittoa huhti-
kesäkuun aikana tulisi välttää. Mikäli niitto ehditään tehdä ennen öljyn rantautu-
mista, vähenee saastuneen ruo’on eli jätteen määrä, ja puhdasta ruokoa voidaan 
vielä käyttää esim. rehuna tai polttaa. Öljyyntynyt ruovikko on joka tapauksessa 
hävitettävä. 

Kasvipeitteisillä rannoilla elää usein runsaampaa lajistoa kuin karummilla rannoil-
la, joten öljy on järkevää pitää mahdollisuuksien mukaan poissa lajirikkailta alueil-
ta. Mitä vähemmän rantaviivaa ja eliöitä likaantuu, sen helpompaa puhdistaminen 
on. Vaikka uimarannat on varattu virkistyskäyttöön, ne on otettava öljyva-
hinkotilanteessa huomioon, jos öljyä on ohjattava rannalle. Hiekkaisilla, hoi-
detuilla rannoilla ei ole kasvipeitettä eikä pesivää lajistoa, ja hiekka on likaantues-
saankin suhteellisen helppoa pois siivottavaa. Öljyvahinkotilanteessa uimista 
alueella on joka tapauksessa syytä välttää. Myös rantalaitumilla olevien eläin-
ten pääsy vesirajaan on syytä estää, mikäli öljyn kulkeutumista rantaan ei 
pystytä estämään. 

”Helpoimmat” siivottavat rannat ovat usein kalliorantoja, joten tällaisten rantojen 
uhraamista on harkittava, mikäli näyttää siltä, että öljy on tahraamassa vaikeasti 
siivottavaa tai arvokasta rantaa. Myös jo aiemmin mainitut virkistyskäyttöön vara-
tut hiekkarannat on otettava huomioon. 
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4 VALMIUSPULTTAUSPISTEET 
SYVÄVÄYLÄN YMPÄRISTÖSSÄ 

Jos koko syväväylän ympäristö halutaan pultata siten, että öljyn leviäminen saa-
daan rajoitettua mahdollisimman pienelle alueelle, niin pulttauspaikkoja olisi noin 
500. Tähän versioon on kuitenkin etsitty ensisijaisia pulttauskohteita, joita käyt-
tämällä öljyn leviäminen saadaan ehkäistyä mahdollisimman pienellä puomimää-
rällä. Näiden pisteiden käyttöönottoon on hieman enemmän aikaa, mutta varjo-
puolena on se, että öljyllä on mahdollisuuksia sotkea huomattavan paljon 
enemmän rantoja, mikäli sitä ei saada vedestä kerättyä. 

Saariston olosuhteissa on järkevämpää pultata paikkoja vahingon tapahtues-
sa kuin etukäteen. Suurimpana syynä tähän on se, että on mahdotonta täysin 
ennakoida, missä kohtaa 120 km pituisella väylällä onnettomuus tapahtuu. Pult-
tauskohteita on niin paljon, että ennakoivan pulttauksen vaatimiin selvitystöihin 
joudutaan käyttämään erittäin paljon resursseja. Saaristomeri on erittäin suosittu 
mökkeilykohde, minkä vuoksi alueelle mahtuu tuhansia maanomistajia. Yksityisillä 
mailla pulttaaminen ei onnistu ilman maanomistajan lupaa. 

Tähän valitut kohteet eli linjat on valittu mm. luonnonsuojelualueiden, elinkeinojen 
ja potentiaalisia riskipaikkoja silmällä pitäen. Seuraavissa kartoissa on esitelty ris-
kikohteiden ympäristöjen pulttausmahdollisuudet, ja kartoissa on käytetty seuraa-
via merkintöjä: 

Karttojen pohjana on käytetty merikorttia, jossa näkyvät myös pienet kivet ja karit. 

Kapeikko

Liikenteellinen riskialue

Alue, jolle kannattaa sijoittaa meripuomia

Luonnonsuojelualue

SULKU-puomitus. Puomin molempiin päihin tarvitaan pultti.

ARCHOIL-hankkeessa suunniteltu puomitus. Sijaitsevat julkisilla mailla.

RAPORTIN NIMI 21 



4.1 Naantalin jalostamon edusta ja Ruissalo 

Naantaliin menevät väylät kulkevat läheltä Ruissalon rantoja, Lapilan ja Ruissalon 
välillä väylän kulkukelpoinen leveys on vain noin 200 metriä. 

Risteävää liikennettä on sekä Pansion sotasataman, Raisionlahden venesataman 
sekä Naantalin korjaustelakan suuntaan. Ruissalon edustalla väylät risteävät 
myös Turun sataman väylän kanssa, ja lisäksi Ruissalon ja Hirvensalon rannoilla 
on useita venesatamia, eli väylien liikenne on kesäaikaan yleensä vilkasta. Ruis-
salon Natura- luonnonsuojelualueet ovat lintujen pesintäalueita, joten öljyonnet-
tomuuden sattuessa riski lintujen öljyyntymiselle on suuri. 

Kartta 8. Naantalin jalostamon edustan ja Ruissalon pulttauslinjat. Mikäli kaikki kuvan esittämät 
puomitukset toteutettaisiin, tarvittaisiin puomia jopa 20 km. 

Tämän riskipisteen ympärillä on parikymmentä ensisijaista pulttauspaikkaa. 
Näistä paikoista todennäköisesti vain osa tulee käyttöön kerrallaan, riippuen siitä, 
missä kohtaa onnettomuusalus vuotaa. Myös sääolosuhteet vaikuttavat luonnolli-
sesti siihen, mihin öljy on matkalla, ja mitä kohteita kannattaa ensisijaisesti suoja-
ta. 

3,015

Mittakaava:  1:75 470

kilometri

0
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Ruissalon ympärillä luonnontilaiset rannat ovat pääasiassa ruovikkoa. Helpointa 
öljy on poistaa Pernon telakan, Naantalin korjaustelakan, Pansion sotasataman, 
Naantalin sataman ja Nesteen sataman altaista, joissa myös syväys riittää aluska-
luston toimintaan. Näihin paikkoihin öljyä kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
pyrkiä ohjaamaan. 

Mikäli onnettomuus tapahtuu lähellä Naantalin rantoja, täytyy erityisesti huomioida 
Ukko-Pekan silta ja sen alla kulkeva voimakas virtaus, joka kuljettaa öljyn herkästi 
Naantalin kaupungin edustalle. 

Rajakarin ympäristössä on kaksi merkittävää risteyskohtaa. Erityisiä luontoarvoja 
ei juuri ole, mutta Turun edustan saarten rannoilla on runsaasti mökkejä ja ympä-
rivuotista asutusta. Puomitukset ovat lähinnä ohjaavia ja sulkevia. Lukuun otta-
matta ARCHOIL-pulttauspisteitä, mahdolliset pulttien paikat osuvat pääasiassa 
yksityisiin rantoihin. 

4.2 Kramppi & Orhisaari 

Krampin saari on luonnonsuojelualuetta, mutta sen väylän puoleiset rannat ovat 
aallokon kuluttamia ja hiekkapohjaisia, ja niistä on todennäköisesti melko helppo 
puhdistaa öljyä. 
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Kartta 9. Krampin ja Orhisaaren edustan puomilinjat 

Orhisaaren molemmin puolin on risteäviä väyliä, ja Orhisaari on väylän välittö-
mässä läheisyydessä, eli myös karilleajon mahdollisuus on olemassa. Väylä myös 
kääntyy, mikä muodostaa riskin esimerkiksi peräsinvikatilanteessa ja huonoissa 
sääolosuhteissa. 

4.3 Omenaistenaukko-Norrskata 

Omenaisten aukon kohdalla väylä mutkittelee saarten lomassa. Risteäviä väyliä 
on useita, ja Omenaisten aukolta lähtee laivaväylä myös uudenkaupungin suun-
taan. Väylien määrät ja jyrkähköt käännökset voivat olla huonoissa sääoloissa 
haastavia. Myös kapeikkoja on tämän kohdan varrella Lövskärin, Haapaluodon ja 
Svartholmin kohdalla. 

3,015

Mittakaava:  1:75 460

kilometri

0
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Kartta 10. Omenaistenaukko-Norrskata puomilinja 

4.4 Korppoo-Saverkeit 

Korppoon ja Saverkeitin välisellä merialueella on Ängholmin saari, joka on valtao-
sin luonnonsuojelualuetta. Alueella risteää useita merkittyjä väyliä, ja väylä on Vo-
lotin ja Korsholmin saarten väliltä varsin kapea. 

3,015

kilometri

Mittakaava:  1:75 460

0
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Kartta 11. Korppoo-Saverkeit puomilinja 

4.5 Jurmo 

Jurmo on Saaristomeren kansallispuiston helmi. Koko saari on kiveä ja hiekkaa, ja 
sen siivoaminen öljystä on todennäköisesti täysin mahdotonta. Jurmon ympäris-
tön hiekkapohjilla elää uhanalaista meriajokasta, ja toisaalta Utön karikkoiset ve-
det muodostavat onnettomuusriskin. 

3,015

Mittakaava:  1:75 450

kilometri

0

RAPORTIN NIMI 26 



Kartta 12. Jurmon ympärys 

Jurmon edustalla valmiuspulttausten tekeminen on karikkoisuuden ja mataluuden 
vuoksi hankalaa. Tarvittava puomin määrä on useita kilometrejä, ja kiinnittämi-
seen soveltuvia paikkoja ei välttämättä ole paljoakaan tarjolla. Kivikkoisuuden 
vuoksi Jurmo tulisi pyrkiä suojaamaan, mutta sen ympärillä on vähän pulttien kiin-
nittämiseen sopivia kohteita (Kartta 12), ja toisaalta tarvittava puomin määrä on 
suuri, useita kilometrejä. 

2,771

Mittakaava:  1:69 350

kilometri

0
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Kartta 13. Jurmon mahdolliset valmiuspulttauspaikat 

Jos onnettomuus tapahtuu Utön eteläpuolella, kannattaa Jurmoa suojata Hanskä-
rin lahdelle sijoitettavilla meripuomeilla ja suojata saaren rannat joko rannan-
suojamatoilla tai kevyemmillä puomivaihtoehdoilla. Kartta 13 näkyy mahdollisia 
pulttien kiinnityspaikkoja, mutta saari on silti erittäin hankala suojata öljyltä. Keli-
olosuhteet vaikuttavat siihen, miten näitä paikkoja voidaan käyttää. Öljyvahingon 
sijainnista ja öljyn liikkumisesta riippuu myös, kuinka paljon vaikutusta pulteilla 
saaren suojaamiseen on. 
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5 TARVITTAVAT VÄLINEET JA 
MATERIAALIT 

Saaristomeren alue on laaja ja etenkin autolla liikkuminen on hidasta lossiyhteyk-
sien vuoksi. Veneellä liikkumiseenkin saa varata runsaasti aikaa, sillä esimerkiksi 
matkanopeutena kohtuullinen 20 solmun nopeus tarkoittaa alle 40km/h, jolloin Tu-
run ja Utön väliseen matkaan kuluu noin kolme tuntia. Lisäksi täytyy huomioida, 
että työtehtävissä merellä olevissa viranomaisveneissä ei välttämättä ole pulttaus-
ten tekoon soveltuvaa kalustoa käsillä, vaan se pitää erikseen noutaa. 

Jos öljy uhkaa rantautua saaristossa tuntien sisällä, on järkevämpää kuljettaa po-
raustyöhön soveltuva henkilö tekemään pulttaukset paikan päälle helikopterilla. 
Puomit saadaan matkaan samaan aikaan, jolloin pultit ovat valmiina, kun puomi 
saadaan paikalle. 

5.1 Puomituksen toteutus ja välineistö 

Puomi kiinnitetään ja ankkuroidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti paikoil-
leen. Puomin päät rannoilla ja liitokset on pyrittävä saamaan mahdollisim-
man tiiviiksi, jotta öljy ei pääse leviämään raoista. Päissä voidaan käyttää 
myös vesipumppua, jolla pumpataan vettä puhtaalta puolelta likaiselle siten, että 
virta estää öljyä karkaamasta puomin ja rannan välistä. Puomitus kannattaa myös 
varmistaa esimerkiksi toisella puomilinjalla tai vähintäänkin imeytyspuomilla liitos-
kohtien takana. 
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Kuva 2. Suojapuomin toiminnan havainnollistaminen 

Puomituksen yhteydessä on hyvä suojata rantoja rannansuojamatoilla tai 
kevytpeitteillä, mikäli siihen on aikaa ja resursseja. Koska puomin avulla saa-
daan melko tehokkaasti koottua öljyä, on puomin edusta hyvä paikka myös kellu-
ville keräimille. Niiden poistoletkut voidaan vetää suoraan rannalle tai käyttää hy-
väksi esimerkiksi ponttonia tai proomua. 

Mikäli kelluva keräin soveltuu liitettäväksi puomiin, saadaan puomiin kohdistuvaa 
painetta jonkin verran helpotettua ja samalla kerättyä öljyä, mikäli keräin asenne-
taan kahden puomin muodostaman u-kirjaimen pohjaan. Keräimestä ohjataan 
poistoletku joko ponttonin päällä olevaan säiliöön, muuhun keräysvälineeseen tai 
maihin, jossa poisto voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää vaikka suoraan 
säiliöperävaunuun. 

Kevyttä kalustoa tullaan tarvitsemaan öljyvahingon sattuessa paljon, sillä öljy 
saattaa levittyä useiden kymmenien kilometrien ranta-alueille, joissa tarvitaan it-
senäistä keräyskalustoa. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos voisi harkita 
täydennystä kevyen torjuntakaluston esim. pintakeräinten ja kevyiden har-
jakeräimien osalta. Tällainen keräin on muun muassa Lamor Minimax 12 kelluva 
skimmeri, joka toimii yksinään. 
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5.2 Kuljetuskalusto 

Torjuntatöiden eri vaiheissa kalustolle on erilaisia vaatimuksia. Venekalustoa ja 
kuljettajia tarvitaan joka tapauksessa paljon. Vahinkoalueella liikkuminen tulee ai-
na pyrkiä järjestämään siten, että kuljetuskaluston öljyyntyminen sekä sisä- että 
ulkopuolelta vältetään. Mikäli kalustoa joudutaan likaamaan, kannattaa valita sel-
laisia yksiköitä, jotka voivat toimia tehokkaasti ja monipuolisesti koko vahinkoalu-
eella. Kontaminoituvan yksikön on hyvä olla melko pieni, jotta se saadaan nostet-
tua helposti vedestä puhdistusta varten. Isompien alusten telakointi ja pohjan 
puhdistus onnistuu vain siihen suunnitelluissa paikoissa, joihin voi olla pitkä mat-
ka. Tällaisista matkoista taas aiheutuu kontaminaation riski. 

Rakentamattomien rantojen läheisyydessä on torjuntahenkilöstön ja torjuntavä-
lineistön kuljetuksiin järkevää käyttää pientä, kevyttä ja pohjakontakteja kestävää 
venekalustoa. Kumiveneet voivat kärsiä öljyn vaikutuksesta, joten kumiveneissä 
käytetyn kumilaadun öljynkestävyys tulee varmistaa tapauskohtaisesti ennen nii-
den käyttöönottoa. 

Hiukan raskaammassa venekalustossa vesisuihkumoottorit ovat eduksi, sillä ve-
sisuihku mahdollistaa matalammissa rantavesissä liikkumisen ja eliminoi potkuriri-
kon mahdollisuuden. Ulompana saaristossa veneen tulee kyetä kulkemaan aallo-
kossa, suojaisammassa sisäsaaristossa pärjätään hiukan vaatimattomammallakin 
veneellä. Aitapuomien levittämiseen ja öljyn keräämiseen soveltuvaa venekalus-
toa ei kannata sitoa henkilö- ja jätekuljetuksiin. 
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6 YHTEENVETO 

Vaikka valmiuspulttauskohteita on Saaristomerellä jo valmiiksi kartoitettu ja suosi-
teltu, on parempi pultata kalliot tai luodot vasta vuodon sattuessa ja esimerkiksi 
eristää vuotava alus ensin pikapuomilla. Tämän jälkeen suojataan lähinnä olevat 
rannat pultein ja puomein. 

Suomenlahdella järkevä kehäpulttaus ei suoranaisesti toimi Saaristomerellä. Mi-
käli kehäpulttaus halutaan Saaristomerelle, on pulttipaikkoja oltava jopa tuhansia. 

Porauksen ja pulttauksen käytännön toteutuksen järjestäminen vaatii vielä 
pohdintaa aluepelastuslaitoksen sisällä. Varsinaiseen poraamiseen ei välttä-
mättä tarvita kuin yksi tai kaksi henkilöä, mutta kallioon tai kivikkoon soveltuva po-
ra on saatava kuljetettua mukaan. Vahingon sattuessa on hyvin todennäköisesti 
kiire päästä poraamaan pulttipaikka, jolloin paras kuljetusväline on helikopteri. 

Teknisesti kannattaa käyttää samoja menetelmiä ja materiaaleja kuin aiemmin to-
teutetuissa pulttauksissa, esimerkiksi Helsingin edustalla. 
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