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SÖKÖ-toimintamalliin perustuvat projektit 

ja niiden tuottamat BORIS-aineistot 

Sekä SÖKÖjen että PÖKin alueilta: 

  1) Kartoitettu kuljetuksia ja huoltoa palvelevat  

      logistiset pisteet 

  2)  Jaettu ranta lohkoihin rantatiedustelua varten 

  3) Tuotettu myös muuta materiaalia 

Lähteet: BORIS, projektien www-sivut ja loppuraportit  



Esityksen nimi 

 (kuvallinen kansidia)  

 

Esityksen pitäjä, organisaatio, 

tilaisuus, päivämäärä 

SÖKÖ-toimintamallin mukainen 

karttalehtijako Suomenlahdella 

Lähde: BORIS 



● Ensimmäinen taso 

○ toinen taso 

• kolmas taso 

 

Otsikko Arial Black 24pt sininen 

Esimerkki rannan jakamisesta  

lohkoihin ja kaistoihin 

Lähde: BORIS 



Lohko ~  joukkue 

Kaistale ~ yksikkö (5+1)  

Työpiste 

(työpari) 
Elina Hurtta  SÖKÖ II 2008 

+ kuljetus- ja huoltoryhmä 

Lähde: SÖKÖ-projektit 



Otsikko Arial Black 24pt sininen 

● Ensimmäinen taso 

○ toinen taso 

• kolmas taso 

 

● Ensimmäinen taso 

○ toinen taso 

• kolmas taso 

 

Lähde: BORIS 



 

Esimerkki : Logistiset pisteet 

Lähde: BORIS 



OILRISK luontoaineistot BORIS-

järjestelmässä 

Boris-koulutus xxx 

 

Samuli Neuvonen, Suomen ympäristökeskus 

Eva Ehrnsten, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 



OILRISK  

– Applications of ecological knowledge in 

managing oil spill risk  

• 1.12.2009 -31.3.2013 

• Rahoitus pääosin EU:n Central Baltic Interreg IVA –ohjelmasta 

• Hankealue Suomenlahti ja Saaristomeri 

● Hanketta vetää Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus 
(Merikotka) 

 

Hankepartnerit: 

 

 

 

 

 

Rahoittajat: 



OILRISK kerää tietoa öljylle herkistä 

luontoarvoista kartalle 

Ilmari Hakala 



Miksi luontoarvot tulee huomoida 

öljyntorjunnassa? 

● Luonnon itseisarvo, 

virkistysarvot, taloudelliset 

arvot 

 

● Lainsäädäntö velvoittaa 
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Lainsäädännöllisiä velvoitteita: 

Öljuntorjunta 

● Öljyvahinkojen torjuntalaki: 

1 §  Lain tavoite  

”Tämän lain tavoitteena on, että … vahinkojen seuraukset korjataan niin, että 
ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi.” 

19 § Torjunnan järjestäminen 

 ”Torjuntatoimenpiteet on suoritettava niin, ettei luonnon ja ympäristön saattamista 
samaan tilaan, jossa se oli ennen vahinkotapahtumaa, tarpeettomasti 
vaikeuteta.” 

● Laki öljysuojarahastosta 

 13 § Torjunta- ja ennallistamiskustannukset 
”korvauksen saantiin oikeuttavia öljyvahingon torjunta- ja ennallistamiskustannuksia 

ovat: …öljyn pilaaman ympäristön ennalleen palauttamisesta aiheutuneet 
kohtuulliset kustannukset” 

 

● Alueelliset torjuntasuunnitelmat, esim. Suomenlahden yhteistoimintasuunnitelma: 

○ Erityisesti suojeltavat alueet ja kohteet: ”Tarkempia tietoja herkistä alueista 
kuten luonnonsuojelualueista, Natura-alueista, lintu- ja hyljealueista, 
kutualueista, kalankasvattamoista ja vedenottamoista on Boriksessa. Näiden 
alueiden suojelu pyritään huomioimaan torjuntatöissä.” 

§ 



Lainsäädännöllisiä velvoitteita:  

Luonnonsuojelu 

● Luonnonsuojelulaki ja –asetus, EU:n luonto- ja lintudirektiivit 

○ Tulee säilyttää luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelun taso 

○ Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit, rauhoitetut lajit 
• tahallinen tappaminen tai häiritseminen, lisääntymis- ja levähdyspaikan 

hävittäminen tai heikentäminen kielletty (ilman poikkeuslupaa) 

○ Suojelualueet (Natura 2000, luonnonsuojelualueet, kansallis- ja 
luonnonpuistot) 

• Erilaiset rauhoitusmääräykset, useimmat toimenpiteet alueilla luvanvaraisia 

• Lsl:n mukaisen luontotyypin erityispiirteiden muuttaminen kielletty (ilman 
poikkeuslupaa) 

● Vesilaki, Merensuojelulaki, asetus vesien- ja merenhoidon 
järjestämisestä, Vesipuitedirektiivi, Meristrategiadirektiivi… 

○ Tavoitteena mm. merien hyvä tila vuoteen 2020 mennessä 

○ VL 2 luku 11 § Eräiden vesiluontotyyppien suojelu, mm. fladat 

 

 

 

§ 



OILRISK-aineistot 

● Öljylle herkäksi arvioidut lajit ja luontotyypit 
○ Pyritty valitsemaan tärkeimpiä, pienialaisia kohteita, joiden suojelu 

realistista 

○ Kohteiden valinta perustuu lainsäädäntöön ja ekologisiin arvoihin 

 

• OILRISK-INDEKSI: “Jos kaikkia herkkiä kohteita ei pystytä suojaamaan 
öljyyntymiseltä, mitkä ovat kriittisiimät?” 

○ Kustannustehokkuus: missä saavutetaan suurin hyöty 

 

● Indeksissä huomioidaan kohteiden: 
○ Öljyyntymisalttius (riippuu mm. vuodenajasta) 

○ Suojeluarvo (IUCN uhanalaisuusluokka) 

○ Lainsäädännöllinen asema (EU, kansallinen) 

○ Palautumiskyky 

○ Torjuntatoimien tehokkuus (puomit, rannansuojausmatot) 

○ Puhdistamisen tehokkuus 


