
s u 0 m e

.

n y m p a

Unto 0. Lahtonen

t i s t 0

Oljyntorjunnan kehitys
Suomessa 1968 lähtien

1 990-luvulle

YMPÄRISTÖN-
SUOJELU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ





Suomen ympäristö

Unto 0. Lahtonen

Oljyntorjunnan kehitys
Suomessa 1968 lähtien

1990-luvulle

680

Ö/yIauttojo hävitettiin polttamollo /969 Kökorin korikoisto ‘uhonnustuIiI/a”.

HELSINKI 2004



Copy6ght!marraskuu 2003 Unto 0. Lahtonen

STÖM

vwF
441 057

Painotuote

Suomen ympäristö 680
Ympäristöministeriö

Ympäristönsuojeluososto

Taitto: Aino//iso Miettinen

Kansikuvo: Suomen ympäristökeskuksen kuvoorkisto
Muut kuvot: Unto 0. Lohtonen

/SSN /238-73/2
ISBN 952-1 / - / 634-X (nid.)

Edito Primo Oy

Helsinki 2004

Suomen ympaästö 680



Esipube

Tämä kirja kuvaa maassamme 1960-luvun lopunja 1990 -luvun alkuvuosien välise
nä aikana tapahtuneita öljyvahinkoja ja niiden torjuntaa tapahtuma-ajan näkökul
masta. Teos ei ole Suomen öljyntorjunnanhistoriikkivaankiijoittajan,Äamulehden
pitkäaikaisen Turun toimittajan Unto 0. Lahtosen autenttiseen aineistoon perustu
va kronologinen kuvaus tapahtumista ja niiden aiheuttamasta keskustelusta.

Ympäristöministeriöjulkaisee tämän kirjan, koska on hyvä tietää mitenja miksi
öljyvahinkojentorjuntavalmius Suomessa on kehittynyt nykyiseen malliinsa. Tietoi
suus siitä, mistä olemme tulleetja miksi olemme siinä kuinnyt olemme, auttaa meitä
edelleen kehittämään öljyntorjuntavalmiutta Suomessa ja laajemmin Itämerellä.
Öljyntorjunnassa kansainvälisellä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella on ollutja on
jatkossakin oleellinen merkitys; muiden maiden ratkaisut ovat vaikuttaneet ratkai
suihin Suomessa ja me olemme puolestamme pyrkineet näyttämään mallia muille
maille.

Tässä teoksessa tuodaan myös esille, ketkä ovat olleet ne virkamiehet ja asian
tuntijatmerenkulkuhallinnossa, ympäristöhallinnossa, rajavartiolaitoksessa,pelas
tushallinnossaja öljyalalla, jotka ovat olleet keskeiset vaikuttajat Suomen öljyntor
junnan kehittämisessä ja ketkä ovat johtaneet isojen öljyvahinkojenvaativia torjun
tatöitä. Ministeriö kiittää teoksen kirjoittajaa ja haluaa omistaa tämän teoksen huo
mattavalta osinjo eläkkeelle siirtyneille öljyntorjujille.

Ympäristöministeriössä Helsingissä vuonna 2004

Ympäristöneuvos Olli Pahkala

Ympåristomnsteriö
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Kuva / Öyntountaka/us
toon saatun mm. saariston
palokunniile käyttöön eri
/oisia torjuntaveneitä. Tässä
kerätään matolissa vesissä
öiiyä saariston sokkeloissa
1969,

Kuva 2 Hollannissa
6.8. i 970 luovutettu Nes
teen annikkotan.ksenaius
Auisrraa lähti 1 38. ensim
mäisessä täydessä iastis
saan Naanta/ista kulti
Helsinkiä Tästä laivasto
alkoi Nesteen ut sier su i

temp n trinkk’ r’rr toim
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Yrnpanstöminstenä

Kuva 3. ÖynkeräiIy jäiden
seasta on tosi toivotonto,
mutta yrittää aina täytyy.
Kuvassa merivartiaalus
helikopterista nähtynä
jäiden seassa puskemassa
eteenpäin Saaristomerellä

969, kun ei vielä ollut
tehokkaita torjunta-aluk
sia

Kuva 4.Vuonna 1969
taisteltiin Vapun jälkeen
monin tavoin äljyä
vastaan. Apuväkeä ja
asiantuntjoita kuljetettiin
veneillä tärkeimpiin koti
tim emälaivan sivusta ja
aina näkyi taustalla “vai
notulet”.

Kuva 5. Neste sai ensim
mäiset Uisko-luokan
veneensä 1 970-luvun
alussa. Ne olivat ketteriä
ja nopeita nimenomaan
saariston sokkeloissa.
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Kuva 6. Utän iähisaarten rannoil
la vcflu’ äjy / 969 poksuina kok
karu/no ja kalliot olivat erittäin
liukkaat edes ämpänpelillä koo
jatravaksi. Polttaminen säästi
monista vaivoisto.

7, tv1aaterra Paavo Aito jo
.mvto Eero Rantala tutustun
/tjt 1 00 ur sta kas r aastu
nri iri äjyalueisnn ja saivat hyvän
o i n Suomen puutteellisesta
5, tn.untakclusrosta

K oS Ii oSjor mmsa oli
paksu kerros ojyn tahr mia
!auLoa, jatkc olivat keränneet
sisäänsä meressä veI/avaa Öyä.
KäyUssä 011 i0/fl mehatioaluk
5i0 joissa ei luut tehoekaita 30
tonnia painovia teräksisid keräily
laitteita, joita vuonn s 2004 asun
autoon kolmeen ulkovattalauvaan
Se;.n, TursaKseeu ja Uskoon.

0
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Kuvo 9. Myrkkyioivo lgoi hinot
tim Turun sotomoon vohvostm
vortmOmtuflo / 98 /

Kuvo / 0. Suomen ensimmäinen
öyntountmmonitoimiolus Hye
voimistui Turusso / 98 /

Kuva / / Kerääjäolus Oih 2
oli kevyt jo näppärä apu monms
so toijuntopaikoissa. Nämtäkin
loivojo oli kuitenkin vähän vielä
/ 980luvun olusso.

—ii

Ympänstöm netermö
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Kuvo / 3 Antonio Gromscin äjym
keruuto johti Suomen/ohriello
/ y7 Reino Sonde

Jin, joko jo / 969 oloitti äjyntor
Juntokoiuston ketsttäm sen
nopeuttomisen Suomen ronnk
koi/lo jo ontoi lousuntojo tieäm
tusvälineille

Kuvo / 4, Torjuntoo/us Kummeli
oli oivo jo kevyt työkopine 5uo
meniohäello / 987 Isompien
olusten teho on toki suuri, mutto
iiikkuminen kämheiäm pää

Kuvo / 2. Merenkurkusso pohon
äjykotostrofln oiheuttonut rohtk
toivo Eiro 500pumosso hinoojien
vetämänä Turun sotomoväylä/le
/984.

+
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Kuva l5. Öyntorjunta
alus kerää äjyä yhdessä
Sektorin kanssa Suomen
lahdelia / 987.

Kuva 1 6. Suomi sai toisen
öyntorjunta-aIuksen Hal
lin huhtikuussa / 987.
Hy/keen ia Hallin seuraa
jaksi odotetaan vuonna
2004 manitaimimurtaja
öljyntorjunta-aluksen
tilausta,

Ympanstömnisteno 0
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Kusa / 8. Vuonna
/ 989 valmistui Mao
6regor voulak tääjä
Piikk ästä väylänhoito
veneen keulcon. Ohjo
uspuomit kuonvat
pinnaita äflysen ym

den loka ohjoutuu
keulaan asennettuun
8 amottokosett’in
Loitteen pyyhkäisyle
veys on / 0 metnä.

0

Kuva / 7. Ympänstöminis
tenä hankki keväällä
/987 kymmenen äljyntor

juntakonttia toijuntaa var
ten mm. Lounais-Suomen
sotLas!äänn alueelle. Koo
timo on 30 miehen osas
ton täysvarustus, öypuo
meja ja keräämisvälineitä
sekä tyäkaloja. Kontit pys
tytään nopeasti siirtämään
toijuntapaikalle.

Suonm ympärstö 680
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Kuva /9. Sukelluslaite
Kuutti saatiin ympänstö
ministeriölle / 990. Kuutti
oli ratkaiseva apu, kun
ruvettiin poistamaan
öyä Pork Victorystä.

Kuvo 20. Nesteen kohu
tankken Kiisla / 980
Wärtsilän telakan tan
nosso Turusso. Kiislo ai
heutti koksoispohjolloon
mediakohun USA:ssa, kun
alus kesti koril/eajon täy
dessä lastissa. Tätä en
nen Exxon Valdes aiheut
ti USA:n suurimman äy
katastrofin ilman kaksois
pohjaa. Presidentti Busch
antoi Kiislan kohun jäl
keen määräyksen, ettei
USA.’n satamiin saa tulla
enää yksipohjaisia tank
kereita.

Lj

Yrnpänstömnstenö
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Kuvo 21 Hongor syonidl
myrkkytynnyreitä joudut
tiin tonkimoon konevoi
min kuntopoikoko. Tämä
Syoflldikohu herätti myrk
kyloinsäädännän kinstä
mistoimet,

Kuvu 22, Enskeii orse
nikk1osti paine KunHan
risteiiy’rään Noantohiti
1975.
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Perustamisen viivytys vaati jo useita katastrofeja merellä
Turun meripelastuskeskus toimii tehokkaasti 194

Talviajankin öljyntorjuntaan kaivattiin tehoa 195

Hylje-laivan koneteho ei riitä öljyntorjuntaan 195

Järjestelmää toivotaan pakolliseksi
Säiliöalusten ilmoittautuminen toimii jo hyvin 196

Viiksiveneihin kuorija-keräysharavat
Lisää aluksia tulossa öljyntorjuntaan 197

Öljyvuotojentarkkailu järjestetty
Laivahylkyjen nosto kallista 198

Miehistö onnistui rajoittamaan tulen
Tankkeri Purha säästyi suurtuholta Hiidenmaalla 19$

Korjaus-ja uudistustyöt vievät puoli vuotta
Suojaustyöt siirtävät Purhan lastin purkua 201

Harjoitettu miehistö osasi työnsä
Maltti pelasti Purhan täystuholta 203

$983 207

Öljyntorjunnan johto ympäristöministeriölle

Jääsohjon torjuntakalustoa kiirehditään

Sammutusvälineidenpuutteet paljastuivat
Rivakka miehistö pelasti Purhan 208

Katastrofi vauhditti hankintoja
Öljyntorjuntaan tulossa uusi alus 209

Liberialaistankkeri törmäsi Kiistanperäosaan
Kiisla-turman syyllinen jäi selvittämättä 210

Neuvostoliitto vielä toistaiseksi ulkopuolella
Riskilaivoj en ilmoituskokeilu jatkuu 2 vuotta 211

Purha ehjä toukokuussa
Kiisla jo korjattuna liikenteessä 211

Ensimmäinen kotimainen öljypuomin nostolaite 212

Uusi öljyntorjuntalaiva aikaisintaan vuonna 1985
Öljyntorjunta siirtyyympäristöministeriölle 213

Torjuntatoimet toivottomia kevätjäillä
Öljyntorjuntakalustoajääsohjoon ei vielä ole 214

Sadoilla moottoriveneillävalmius öljyntorjuntaan 215

Suomi perää ulkomailta 20 milj. markkaa
Öljytuhojen vaateet alenevat oikeusasteissa 215

Yrnpärstominsteno
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984.27
Nopeita torjuntaiskuryhmiä rannikoNle

WärtsNäHä kokemusta arktisista murtajabivoista
Torjunnan alkutrnlähtö rannikoilla liian hidasta
Öljyntorjuntaan saatava nopeita iskuryhmiä 218

Valmius myös talvitorjuntalaivaan, jos valtio vain satsaisi:
Wärtsilässä maailman johtava jääalustietous 219

“Kaikkeen on varauduttu”
Öljytuholaiva Eira valusi kohti Turun telakkaa 221

Hinaus sujui hyvin — satamassa yleisötungos
Utelias Turku näki Eiran saapumisen 222

Wärtsilässä rakenteilla kaksi uutta alusta
Neste jatkoi tankkerilaivastonsa uusimista 223

Helsingin merioikeus: — ohjausvirhe syynä
Eira ei ollutkaan merikelpoinen 223

Kommodori livonen torjuntavalmiuden tehostamisesta:
Itämeren laivoille saatava pysyvä valvonta 225

Myös Neuvostoliitto mukaan yhteisharjoituksiin
Öljyntorjuntaharjoituksia keskitetty jo liikaa 226

Ympäristöministeriö vaati laivan takavarikkoa
Eira-laivan laiminlyönnit tutkittavina 227

Wärtsilältä Neuvostoliittoon jo maailman suurin
Suomessa ei Hylje II:een vielä edes penniäkään 228

Yli laivan ulottuva kaksoispohja
Nesteen tuotetankkeri Tavi kastettiin Turussa 229

Merilakia epäillään rikotun
Eiran öljytuhon syytteistä neuvoteltiin 230

Hylkyjen öljynpoistoon varat vähissä 230

985 23

Toinen öjyntorjuntaIaiva tHataan

Öjyntorjunnan johto ei saa päivystysrahoja
Merenkurkku saa sittenkin omansa
Öljyntorjuntaan kaksi uutta alusta 232

Hylkyjen öljyn poistoon ei ole varoja 233

Eiran päällystö joutuu syytteeseen 233

Öljytuhot poikivatmiljoonakorvauksia 234

Eiran päällystö sai syytteet öljytuhosta 235

Rahtilaiva Eiran merikelpoisuus selvittämättä 236

Merenkurkku saa 4 öljyntorj unta-alusta 238

Laaja asiantunfijajoukko mukana
Hylje tutkimaan Eiran öljytuhoja 238
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Park Victory maannut meressä jo liki 40 vuotta
Utön hylyn öljyä ei poisteta vielä kesällä 239

Eiran oikeudenkäynti tulossa päätökseen 240

Suomi saa toisen öljyntorjuntalaivan 1987 241

Ohut öljykalvoAhvenanmerellä
Sotka täydessä öljylastissa päin merimajakkaa 241

Öljy saastutti Eckeröä
Siipirikko Sotka kohti Naantalia 243

Kateissa 340 tonnia
Sotkan öljystä suurta vahinkoa 244

Alus oli oikeuden mukaan merikelpoinen
Vain öljytuholaiva Eiran perämies tuomittiin 245

Ylinopeus, väärä ohitus...
Sotkan öljyvahinkoon löytyi useita syitä 246

Katastrofi hoitoon vain virka-aikana
Öljyntorjunnan johto ei enää päivystä ilmaiseksi 248

Muuhun kalustoon jää hyvin niukasti varoja
Öljyntorjunta tehostumassa vain Hylje 11:n osalta 249

Ahvenanmaaviivyttelee öljyntorjunnassa 250

1986 251

Meripuomikalustosta kova puute

Öljyväylä Saaristomeren halki suunnitteluun

Työhön vain virka-aikana
Öljyntorjunnan päivystys ontuu edelleen pahasti 252

Rahapula estää yhä öljynpoistonlaivahylyistä 253

Kuin kanootilla valtamerelle rannikkopuomeilla
Öljyntorjuntalaivastoomme tulossa lisäystä 254

Neste sai uuden Palvan laivastoonsa 255

Valtio kärsii puolet
Suomi karhuaa Eiran öljytuhosta 8 miljoonaa mk 255

Ämpäri ja kauha yhä parhaat aseet
Pehmeä öljyntorj unta säästää luontoa 256

Sisäsaariston saastumista pelättiin
Uuden öljyväylän mittaukset etenivät 257

Sotkan törmäyksestä syytteet kolmelle 258

Ei vuotoja — hinattiin painolastissa Naantaliin
Tiira törmäsi reunamerkkiin Tukholman vesillä 259

Jättitankkerit myynnissä
Nestekin harkitsee laivojensa lippusiirtoja 259

Öljyntorjunta merellä olisi toivotonta
Suomi varuillaan Thuntankin öljytuhovaarasta 260

Saimaalle myös oma erikoisyksikkö
Toinen öljyntorjuntalaiva Halli tulee keväällä 261

Ympanstomlnlster[o
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987.263
Antonio G ramscin katastrofi Suomenlahdella herätti
Suomi vaatimaan kaksoispohjia öljynkuljetuslaivoihin

Öljyntorjunta saa neljä alusta lisää 264

Masennus vei muistin
Sairas perämies navigoi Sotkaa 265

Valtio jää odottamaan hovioikeuden päätöstä
Merenkurkun öljytuho yhä korvaamatta 265

Antonio Gramsci ajoi taas karille
Öljyä valui Suomenlahteen yli 700 kuutiota 266

Öljyn keruu toivottoman työlästä jääsohjon alta
Antonio Gramscia ehdittiin varoittaa 267

Torjunta Porvoon edustalla alkoi vasta sunnuntaina
Karilleajon syy hämmensi asiantuntijatkin 26$

Vahinko sattui väärään aikaan
Tehokkain torjunta-alus vasta toukokuussa 269

Valmiustehosta kuitenkin vain suositus
Sopimus takaa avun Itämeren valtioilta 271

Ykkös-Gramsci vei 6 vuotta:
Torjuntakorvauksista usein pitkä prosessi 271

Pahin öljyvuoto nyt Suomen merialueilla 272

Öljyntorjujille tuli hengähdystauko:
Gramscin öljylautta työntymässä etelään 273

Maltti olisi estänyt turman
Antonio Gramsci tuli väkisin sisään 274

Suomen torjujat tarjoamaan apuaan
Öljyt siivotaan vaikka naapurissa 276

Jättiläinen ei pääse karikkoihin
Jäänmurtajasta ei ole öljyntorjuntalaivaksi 277

Porvoon katastrofi osoitti tarpeen:
Itämerelle yhteishankkeena öljyntorjunta-alus 27$

Öljyä talteen 5 tonnin päivävauhtia
Suomi osti ketunhännän avuksi Norjasta 280

Lautta ajautuu rantoja kohti:
Myrsky ajoi öljyn siivoojat mereltä 280

Viikon takaiset tapahtumat joutuvat syyniin:
Merioikeus kokoontuu Gramscia käsittelemään 282

Antonio Cramscin karilleajosta kaksi versiota
Kapteeni syyttää suomalaisluotsia 283

Kapteenin täydellinen meriselitysasiakirja 284

Suomi esittää kaksoispohjia tankkereihin
Öljylaivat saatava turvallisemmiksi 286

Öljylautta matkaa etelään päin
Torjunta-alus Hylje pääsee taas töihin 287

Suomen ympansto 680
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Suojelukomissio koolle ensi viikolla
Suomi tivaa kohennusta öljynkuljetuskalustoon ...................................... 288

Valtioneuvostolta Salomonin tuomio:
13 anottiin —7 miljoonaa tuli lisäpuhdistusvaroja 290

Matalikko laivojen esteenä
Oljyntorjujatj outuivat taas tauolle 290

Helsinkikinvarautuijo öljysotaan 291

Valtioneuvostokin vaatII turvallisempia tankkereita
Suojelukomissio pohti talvista öljyntorjuntaa 292

Jäät pitivät öljyntorjujat yhä laiturissa
Torjuntajohto siirtyi vesi-ja ympäristöhallintoon 292

Hylje odottaa edelleen sään paranemista
Uusi jäänpesulaite tulossa Porvoosta 293

Torjuntajohtaja vielä toiveikas
Strategia tähtää tehoiskuun heti avovedessä 294

Kahdeksan alusta valmiina urakkaansa
Öljyntorjuntaa varten saatu oma katastrofiasema 296

Öljykuljetukset turvallisemmiksi
Kaksoispohja nostaa kustannuksia 10 prosenttia 299

Gramscin öljyä ehti jo Helsingin vesille 300

Halli pääsee pian torjuntatöihin
Kaksi 10 x 0,5 kilometrin öljylauttaa kansainvälisillä vesillä 301

Tuuli puhalsi öljylautan kohti itää 301

Seuraava tavoite talvitorjuntalaivan suunnittelu
Suomi sai öljyntorjuntaan huippualuksen 302

Öljymatto Neuvostoliitonvesillä
Öljyntorjujat valmiita palaamaan töihin 304

Valtion öljyntorjuntavene- ja aluskalusto 1987 305

Neuvostoliitto valmis öljytaistoon 306

Gramscin öljy poissa Suomen aluevesiltä 306

Lisää palokuntien aluksia lähdössä Porvooseen 307

Öljykenttä palaamassa taas kohti Suomea 307

Hallin neitsytmatka naapurin öljynkeräykseen
Suomen öljyntorjujat nyt Neuvostoliiton vesillä 30$

Ohut kalvo kohti Suomea
Koko torjuntalaivasto öljylauttaa vastaan . 309

Vaara-aineiden kuljettajaopetuslyötylaimin 310

Seitsemän alusta öljyä torjumassa 310

Öljyvahingosta tarkka seurantatutkimus 311

Öljyntorjujat lähtivät takaisin satamiin
Öljyn merisota Suomenlahdella on ohi 311

Eiran tuho Merenkurkussa kiirehti
Pohjanlahti saa oman öljyntorjunta-aluksen 313

Ympänstominsterio .



Turku pohti Gramscin torjuntalaskutusta.314

Gramscin öljyvahingon opetukset:
Öljyntorj untaan lisää kalustoa 315

Oljyvahingosta otettava opiksi
Antonio Gramscin vaikutus lainsäädäntöön 316

Mi-$:n lentolevittimeen kerralla 2.000 kiloa
Helikopterin käyttö öljyntorjunnassa 317

Antonio Gramscin opetus
Ympärivuorokautinen päivystys ja iskuryhmät 31$

Antonio Gramscin öljytuho maksaa 20 miljoonaa 318

1988 321
Lääneihin oma öljyntorjuntaorganisaatio
Kemikaalivahinkojen torjuntalaiva suunnitteluun

Nesteen Lintu-luokan uusimisen vaihtoehdoksi:
Puskuproomuja rannikon öljynkuljetuksiin 322

Turun läänissä valtakunnanvilkkain meriliikenne
Öljyntorjuntaan keskitetysti lääneissäkin 323

Telakoilta pyydetään suunnitteluapua
Talvinen öljyntorjunta kaipaa uutta isoa alusta 324

Edessä pitkä prosessi:
Tankkerien kaksoispohjan vaatimus valmisteilla 325

Talvitorjunnan menetelmiin saatiin lisätietoa
Tutkimus öljyn käyttäytymisestä jääoloissa valmis 326

Saimaalla siirrytään maantiekuljetuksiin
Merenkurkku saa ison öljyntorjunta-aluksen . 327

Torjuntakalusto valmiustilassa
Uponneen Park Victoryn öljyä tarkkaillaan 328

Seitsemän valtion edustajat neuvotteluissa
Öljyntorjunta esillä Turussa ja Hangossa 328

Laiva suunnitteilla Itämeren tuhojen varalle
Kemikaalien torjunta vaatii erikoisalusta 329

Öljyvahinkojen torjuntavalmius Suomessa 330

Valtion torjuntavene- ja aluskalusto 1988 333

Yksin Nesteen kuljeftikset maksaisivat kulut
Kihdin-Isonkarin öljyväylä tutkittu 334

Itämeren suojelukomission torjuntakomiteakininnostui
Suomi tutkimaan öljyntorjuntaajääoloissa 335

Korvausmäärät laskevat
Gramscin öljytuho paransi torjuntavalmiutta 336

0 . Suomen ympanstö 680
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9$9 337

SaarstomereNe uotiin öjyntorjuntaorganisaatio
Jäänmurtorakentamsesta Masa-YardsNlle voimavara

Valtakunnan vilkkain meriliikennealue turvatuksi:
Lounais-Suomeen öljyntorjuntaorganisaatio 338

Keulakerääjäöljyntorjuntaviranomaisille 340

Talvitorjunta taas puheenaiheeksi:
Suomi lähettää apua Alaskan tuhoalueelle 340

“Säiliölaiva Tebostar ei poikennut väylältä”
Päälleajon syy jäi vielä epäselväksi 342

Tebostarin päällikkö: kalastuslaiva oli merikelvoton
“Neuvostoliittolaisalus syypää haveriin” 343

Masa-Yards Wärtsilä-Meriteollisuudenjatkajaksi
Jäänmurtorakentaminen Suomen voimavara 345

Tapahtumiin saatiin uutta valoa
Tebostarin törmäyksen tutkijat Moskovassa 346

Kovan onnen Eira-laiva viljalastissa karille 347

99O 349

Sukellusbite Kuutti hyakyjen öjyn tutkimiseen
MO vaImisteemaan kaksoispohjaesitystä

Suomi ja Neuvostoliitto sopivat avunannosta 350

Merivartiolaivat sopivat myös palon-ja öljyntorjuntaan
Rauma Yards tekee turvan Ruotsin rannoille 351

Nesteen kaksipohjainen Kiisla nosti kohun Yhdysvalloissa
Suomi vaatii Itämeren tankkereille kaksoispohjia 352

Neste sai Saimaalle työntöproomunbituminkuljetukseen
Rauman telakalta myös arktisia tankkereita 353

Ensimmäisenä kohteena ParkVictoryUtössä
Sukelluslaite tutkimaan hylkyjen öljyuhkaa 354

Ruotsin öljytuhoa toijutaanyhteisvoimin
Halli Suomesta apuun Itämerelle 355

Jatkossa Itämeren maiden tiiviitä torjuntaharjoituksia
Ruotsin öljytuhon torjunta onnistui yli odotusten 356

Torjuntaan yhä varauduttava
Tankkerikielto ei poistanut riskejä Saimaalta 357

Kaksi suurta öljyntorjuntalaivaa tarvitaan lisää:
Kotkaja Perämeri öljyntorjunnan ongelmapaikat 358

Vanha hyvä järjestelmä pitäisi palauttaa
Myrkkylastit valvontaan Itämerellä 35$

Käyttöön ensi vuoden alussa
Jääkeula tehostaa öljyntorjuntaa 359

Suurlaivaliikenne herätti varautumaan havereihin
Hanko sai tehokkaan öljyntorjuntaveneen 359

Ympanstomnisteno .



Nesteen tankkerin Kiislan kaksoispohja klirehti lakia
Busch hyväksyi lain USA:n öljyvahingoista 360

Apua voi löytyä myös jäissä toimivaan öljyntorjuntalaivaan:
Arktinen öljynporaus lisää tieto-taitoa Suomessa 361

Ulkomaiset varustamot karhuvat Suomelta merivahingoista 1$ miljoonaa
Suomi saamassa Gramsci-tuhosta 10 miljoonaa 362

Utön öljy jo 20 saaren rannoilla
Sukellusvene tutkimaan Park Victoryn öljyvaaraa 363

Tebostarin törmäys krp:n tutkittavaksi 364

Kvaernerin mukaantulo Norjasta tuo tieto-taitoa Suomeen
Masa-Yards öljy- ja kaasulaivojen rakentajaksi 364

Sää-ja vuorokaudenaikojensääntely myös esille
Riskialukset saatava rannikkotutkaseurantaan 365

Suomen esitykset huomioitu
Tankkereille kaksoispohja kansainvälisesti 366

Näyttö olla turvallisuuden edelläkävijä maailmassa
Neste tilaa 700 mmk:n tankkerit Masa-Yardsilta 367

300 tonnin lastista osa jo kaupungin rannoilla
Puskuproomu laskee polttoöljyä Hangossa 368

1991 369
Selkämerelle kaivataan öljyntorjuntakalustoa
Kaksoispohjat ja -laidat pakollisiksi 1994

Tuulen kääntyminen vei öljylautat avomerelle päin
Öljykatastrofi uhkasi Selkämeren rannikoita 370

Rauman ja Porin satamaväylät jäävät ilman apua
Öljyntorjunnassa paha aukko Selkämerellä 371

Kolmessa tapauksessa öljykatastrofin vaara
Antares neljäs haveri kahden viikon aikana 372

“Lentävä” tankintyhjentäjäkehiteltävänä 373

Tutkavalvonta havaitsee ilmasta pilssivesipäästöt 373

Tuuli vei öljyn rannikolta avomerelle päin
Antareksen katastrofi oli Antonio Gramscin toisto 374

Öljyntorjuntalaivaston rakentamista vauhditettava
Suomessa nyt vankka öljyalusten tieto-taito 375

Uusia monitoimiveneitä ja puomikalustoa
Antareksen öljyhaveri kiirehti torjuntakalustoa 375

Nesteen viimeiset kaksoispohjattomat myyty 376

Muutaman sekunnin tulisoihdussa menehtyi 139 ihmistä
Italian tankkeriturma tuhosi matkustajalaivan 377

Puutteita maailmanlaajuisessa täytäntöönpanossa
Kaksoispohjavaatimus puhutti Yhdysvalloissa 379

Keskitys Itämeren ja Pohjanmeren alueelle
Neste ja Hollming kemikaalitankkeripooliin 380

0 Suon en yrnparsto 680
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Kaksoispohjatja -laidat pakollisiksi vuonna 1994?
Tankkerien öljyvahinkoj en uhka merillä pienenee 381

Grönlanti pelkäsi öljykatastrofia
Jäävuori upotti suomalaisen Finnpolariksen 382

Täyskatastrofi vain 10 metrin päässä
Ohjauskyvytön tankkeri oli törmätä Wellamoon 382

Hanketta ei vielä osattu yhdistää talviseen öljyntorjuntaan
Suomelle tulee ensimmäinen monitoimimurtaja 384

Pelastautumiskeskus viivästynyt uhkaavasti
Simulaattoria tarvitaan öljyaluskoulutukseen 385

ETÄ-maiden luotseja ei Suomessa tarvita
Luotsaus pidettävä suomalaisten käsissä ................... 386

11992 387
ETA-maiden 11uotsit tuovat vaaran Suomen merenkulullAe
Kreikkalaisa11us toi hannoitekatastrofin AhvenanmereNe

Kemikaalitankkeri omana kehitystyönä —Suomessa liian kallis
Hollming panostaa nyt varustamotoimintaan 388

Nesteen ensimmäinen — Futura —luovutettiin
Masa-Yards odottaa lisää tankkeritilauksia 389

Merenkulun turvallisuus vaarantuu:
Suomikin mahdollistaa ETA-luotsit 390

Maarianhaminaan uusi torjunta-alus Svärtan 390

Naantali sai Birgittansa keulapotkurilla 390

7 torjunta-alusta öljy-ja lannoitesaastetta torjumassa
Kreikkalaisalus kallion yli Ahvenanmerellä 391

Lähes puolen vuoden urakka —siirtolaiva vasta jouluksi Turkuun
Vaikein lastinsiirto miesmuistiin Suomen merillä 392

IMO:n tekemä kaksoisrunkopäätös 1991 piti 393

Merivartioston komentajalta kritiikkiä
Öljyntorjunta kaipaa uutta tarkastelua 393

11993 395

Suomen kemikaa11itorjunta-vartio11aiva rakenteiNe
Saaristomeri saa Nauvoon illmoittautumiskeskuksen

Tankkerien kunnonvalvontaa kiristetään
Suomi tutkii säiliölaivojen reittisuunnittelua 396

Pakkasen pelättiin saastuttavan lastin ja Äiriston selän
Pamisoksenlastin purku kestää 1,5 kuukautta ... 398

Suurinjäävahvistettu luokka koko maailmassa
Neste sai Pohjanmerelle toisen erikoistankkerin 399

Suomalaistankkerien miehistö maailman huipulta 400

Suomesta vietiin yöllä 500 metriä letkua Tallinnaan
Virolaistankkerin öljyt pumpataan rantaan 401

Super Puma siirsi letkut mantereelta laivaan
Öljyn pumppaus Kihnusta mantereelle aloitettiin 402

Ympanstiminsteno



Suomen öljyntorjuntavalmius näytti leijonankyntensä
Kihnun öljy saatiin letkua pitkin mantereelle.403

FY-parlamentti vaatii kaksoispohjia alueelleen 404

Alueelliset turvallisuusmääräykset tehoaisivat 405

Yhteisvarustamo “Uikulla” ennen norjalaisia Venäjän apajille
Masa ja Neste rahtaavat öljyä arktisilla vesillä 406

Jo kauan kaivattu erikoisalus Itämeren turvaksi
Uusi ulkovartiolaivakemikaalitorjunta-alukseksi 407

Uusikaupunki syytti Raumaa tilauksen omimisesta
Laivatilauksen viivytyksestä telakoiden sanasota 408

Finnyards rakentaa Itämeren ensimmäisen erikoistorjujan
Kemikaalitorjunta-vartiolaiva valmis 1994 409

Viimeaikaiset öljykatastrofit hyvä esimerkki
Halpa vierastyövoima uhkana myös tankkereille 409

Kansallinen määräys tulossa
Suomi vaatii kaksoispohjan öljytankkerellta 410

Nauvon keskusluotsiasema toteuttaa ilmoitusvelvollisuuden
Ilmoittautuminen tehostaa laivojen valvontaa 412

Suomikinvoisi tuoda Norjasta nesteytettyä kaasua
Turun telakka kaasutankkerien tuotantoon 412

Koska Suomi tilaa ensimmäisen öljyntorjunta-monitoimimurtajan?
Suomen jäänmurtajataito toi jo USA:n tilauksen 413

Täydellinen vaikutus alkaa vasta 25 vuoden päästä Itämerellä
IMO:n kaksoispohjamääräyksetvoimassa jo 1.7 414

Pohjassa havaittu ainakin 7 vaarallista tynnyriä
Myrkkytynnyrij ahti taas Dragsfj ärdin vesillä 415

Eri viranomaisten toimet tutkittaviksi
Etsinnän viivyttelystä tehtiin kantelu . 417

Sisältö ei kalakantaa tappavaa
Myrkkytynnyrien haku keskeytyi ainakin viikoksi 418

Uudessakaupungissa öljyntorjuntavalmius
Nesteen hinaaja ja puskuproomu ajoivat karille 420

Etsintälaivasto jatkaa myrkkyjen paikantamista 429
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Johdatukseksi sisältöön

Kädessänne on tutkimus laajasta seikkaperäisestä omakohtaisesti journalistina itse
kokemastanija kirjoittamastani arkistomateriaalistani, missä pyrin kertomaan öl
jyntoijunnan kehityksenvaiheista Suomen merialueilla vuodesta 196$ lähtien näi
hin päiviin asti. Tässä torjtmtatyössä Suomi on osoittanut olevansa ainakin pohjois
maissa ehdoton edelläkävijä, jolta muut maat kävivät noukkimassa tiedonjyviä.
Kaikesta tästä kehityksestä kiitos kuuluu öljyntorjtmtamme veteraaneille,jotka usein
vaikeissakin taloudellisissa tilanteissa eivät menettäneet toivoaan, vaannoukkivat
niukoistakin saavutuksista uutta voimaa taistelussa sitkeästi öljyntorjuntatyönke
hittämiseen.

Ensimmäisinä aloitteentekijöinä olivat luottamusmiesportaat, jotka saivat po
liiffiset päättäjät ymmärtämään öljyntorjunnan nopean vahvistamisen tärkeyden ja
avaamaan kukkaronnyörejä kehityksen eteenpäin viemiseksi. Torjuntatyönensim
mäisinä keskitettyinä toteuttajina olivat merenkulkuhallitus ja merivartiolaitos,
edellinen tieto-taidoillaanja jälkimmäinen myös ainoana käytettävissä olevana lai
va-ja venekalustonluovuttajana hätätilanteissa. Kaksikymmentä vuotta sitten öl
jyntorjunnan johto siirrettiin ympäristöministeriön alaisuuteen, jossa se on alan
huippuasiantuntijain voimin kehittynytnykyiseen tehokkuuteensa. Suomi voi nyt
ylpeillä Itämeren maiden tehokkaimmalla öljyntorjunnalla, kun sekä Suomenlahti
että Itämeri ovat joutuneet entistä suurempaan öljykatastrofiuhkaan Suomenlah
den pohjukan uusien ja vielä perustettavien useiden öljysatamien yhä lisääntyvään
öljynvientiinyksipohjaisillaja -laidoituksillavarustetuilla kolmansien maiden tank
kereilla. Suomen ympäristöministeriö on tehnytnäiden sisämerialueiden suojaami
seksi kaiken sen, mitä se omilla kansallisilla määräyksillään pystyy toteuttamaan,
kun Euroopan Unioninja kansainvälisten merenkulkujärjestöjen otteet ovat tunne
tusti hidassoutuiset.

9

Öljyntorjunnan kehittämiseen herättiin Suomessa toden teolla vasta sitten, kun oli
ensin koettu Suomen ensimmäisen öljynjalostamon Nesteen säiliölaivanPalvantu
hoisa karilleajo Vappuna 1969 Suomen lännen portilla Utön karikkoisilla vesillä. Yli
100 tonnia öljyä karkasi puhki menneistä säiliöistä mereen ja saastutti ulkoluotoja
Kökaria myöten. Siellä käytettiin öljyn torjuntatyössä siihen aikaan jo hyväksi koet
tua öljylauttojen sytyttämistä tuleen,jolloin lähistöllä nähtiin Kökarin juhannustu
liksi tunnetuiksi tulleita valtavia roihuja.

9

Nämä kokemuksetjanäkymätherättivätvaltakunnanpäättäjätkinkaruuntodelli
suuteen siitä, että rannikoiltamme ja nimenomaan maan vilkkaimmalta meriväy
lältä Saaristomereltä puuttui täysin öljyntorjuntakaluston varastointiasemat. Tu
russa pidettiin suuri neuvottelukokous, missä vaadittiinnopeasti perustamaan öljy
katastrofien varalle toijuntakalustopisteitä. 15.000 dwt:n tankkerienjälkeen odotet
tiinjo vuonna 1970 Itämerelle Nesteen tilaamia 105.000 dwt:n suuraluksia. Palvan
katastrofin jälkeen Nesteen avustuksella ja asiantuntijavoimin perustettiin ensim
mäinen öljyntorjuntakalustonvarastoasema Utöön, Turku ja saaristokunnat vaati
vat lisää torjunta-asemia. Sen seurauksena Turkuun perustettiinidn Suomen tehok
kain torjuntakalustoasema venekalustolla varustettuna sivupaloasemalle, missä
työkalutkin olivat kipinöimättömiä.

0

Olen toiminut journalistina yli puolen vuosisadan ajan eli vuodesta 1950. Suomen
ensimmäisen öljynjalostamon NesteenNaantaliin perustamisesta lähtienvuodesta
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1957 olen seurannutnäihin päiviin saakkaja edelleen kronologisesti Suomen öljyn
torjunnan kehittämistä, sen hitautta ja vaikeutta, mitä Palvan katastrofi herätti
poliittisissa päättäjissä, kun Saaristomerellä ei ollut vielä lainkaan öljyntoijuntaka
lustoa, ei edes öljypuomienvarastopistettä, ei öljykatastrofienympärivuorokautista
päivystystä, vaan puhdistukseen mentiin ainoastaan virka-aikana: jos tuho sattui
lauantaina, torjunta- ja puhdistustyöt aloitettiin vasta maanantaina, Öljyntorjun
nan kehittämistä jarrutti liian usein valtiovallan vahva byrokratia.

Vuosi 1970 muodostui ensimmäiseksi ratkaisuksi, kun öljysuojatoimikunnan mie
tintö valmistui. Merenkulkuhallituksen vastuulle määrättiin öljyntorjuntaorgani
saation toteutus, palkattiin kaksi alan asiantuntijaa kehittämään torjuntaorgani
saatiota, jolloin torjunta-asemiakin saatiin kokoon jo 11 kappaletta. Seuraavana
vuonna esitettiin torjuntatyöhön myös kahta keskiraskasta helikopteria, mm. nope
aantorjuntamiehistön sekä torjuntatarvikkeidenkuljetuksiin,kuten öljypuomejaja
turvetta viemään katastrofipaikalle.

9

Öljyntoijuntaorganisaationkehittäjilläeivielätuolloin ollutkäytettävissä omaa alus
kalustoa, mutta merivartiosto tarjosi kuljetustehtäviinja myös itse torjuntatyöhön
omia aluksiaan ja miehistöäkin. Torjuntatyötehostuijaluotiintoimintavalmishäly
tysorganisaatio. Vuonna 1974 kiinnitettiin vakava huomio laivoista mereen pääs
tettyihinluvattomiin öljypäästöihin, jotka jatkuvat edelleen ilman sanktioita, vaik
ka niitä pystytään jo mm, Dornier-lentokalustolla havaitsemaan ja ovat myös va
paaehtoisten siviilikoneiden lentäjien tarkkailun alaisena. Ruotsista saatiin kokeil
tavaksi myös muutamia siellä hyväksi todettuja nauhakuljettimia öljyn keräämi
seen.

9

1970-luvun puolivälissä annettiin 130 riskikunnalle torjuntakaluston perustami
seksi ohjeet, tilattiin lisää hyviksi koettujaUisko-tyypin lO-metrisiä nopeita veneitä,
joita oli jo yhdeksän, ensimmäinen saatiin vuonna 1972.

9

Öljyntorjunnassa tuli sitten 1970-luvun puolivälissä poliittisille päättäjille turhau
tumisen tunne. Rahoitusta öljyntorjunnankehittämiseen ei saatu kuin nimeksi, kos
ka merialueillamme vallitsi rauha, laivojen öljykatastrofeja ei sattunut, mitä siis
turhaan torjuntavarastoja ja -laivoja lisäämään, tuumivat päättäjät. Näinhän po
liittisella rintamalla on tapahtunut edelleen muissakin tärkeissä turvallisuushank
keissa. Kunnat alkoivat myös tuntea turhautuneisuutta, torjuntatöihin osallistu
neille ei maksettu riittävän nopeasti sovittuja palkkasaataviakaan. Suomen öljyn
torjunnan kehittämisenrahoituksen niukkuutta kuvaa se, että vuonna 197$ havait
tiin valtionbudjettiin myönnetyn käytettäväksi vain 500.000 silloista markkaa, kun
Ruotsissa öljyntorjunta sai samanaikaisesti kehittämiseen yli kymmenkertaisen
määrärahan.

9

Jos rahasta oli torjuntatyössä puutetta, Saaristomerellä herättiin vapaaehtoiseen
avustamiseen käytännön tasolla. Tunmmaan meripelastusyhdistys oli organisoinut
vapaaehtoisia venekuntia torjuntatyöhön kuljettamaan torjuntahenkilökuntaa ja
tarvikkeita. Kokoon laskettiin saatavan yli 300 venekuntaa. Torjuntakalustoon saa
tiin nyt myös lisää tarvikkeita, mm. rumpukerääjä USA:sta. Laivojen luvattomia
öljypäästöjä vaadittiin myös tiukempaan valvontaan, mutta asiassa ei sen kum
memminedistytty.
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Vuonna 1979 Suomen öljyntorjuntaorganisaatio kalustoineenjoutui tulikokeeseen,
mitenne toimivat, mihinne pystyvät, kun neuvostoliittolaistankkeriÄntonioGramsci
lorautti öljynsä karilleajossa Itämereen, missä öljysaaste muodosti Slneliökilomet
rin alueen. Aluksi öljylautat tulivat kohti Utön rantoja ja pyrkivät jo Saaristomeren
sisälle. Itätuuli tuli torjujien avuksi ja kuljetti öljylauttoja kohti Ruotsia. Valppaana
ollut Suomen öljyntorjunta lähti lautan perään naapurin avuksi. Oikukkaat tuulet
tekivät tepposen ja suunta muuttui itään, jolloin öljylautat ajautuivat kohti Ahve
nanmaanrantoja,joilta kerättiin sitten muovisäkkeihin kaiken kaikkiaan 450 tonnia
öljyä.

O

Cramscin ensimmäinen suurtuho Itämerellä ja sen korjaamiseen tarvittavan vah
vemman aluskaluston tarpeeseen herättiin seuraavana vuonna 1980, kun Laivate
ollisuudentelakalta Turusta tilattiin ensimmäinen 50-metrinen öljyntorjunta-moni
toimialus,joka sittenkastettiinHylkeeksijaluovutettiinmerivoimienkäyttöönpait
si öljyntorjuntaan myös raskaskuljetuksiin saaristossa.

O

Utö joutui taas huomion kohteeksi seuraavana vuonna 1981, kun sen karikoissa ta
pahtui Suomessa ensimmäinen myrkkylaivan karilleajo. Älgolin lastina oli suola
happokaasua, kloorivety-titaanikoloriittia. Alus istui sitkeästi karilla seitsemisen
viikkoa, ennen kuin se pystyttiin hinaamaan Turkuun. Tämä herätti ympäristöviran
omaiset havaitsemaan, että varsinaisen öljyntorjunta-aluksen lisäksi tarvittaisiin
vielä erityisesti kemikaalien torjuntaan käytettävä alus. Seuraava myrkkylaiva,lan
noitelastissa oleva kreikkalainen Pamisos karahti karilleAhvenanmerellä ja aiheutti
mittavat varotoimet Suomen ja Ruotsin puolella. IOämä haveri aiheutti lisävaati
muksetkemikaalitorjuntalaivan hankkimiseksi. Hanke toteutuikin sitten, kun Suo
men ensimmäinen merivartiostolle myös normaaliin rajavartiointiin tuleva kemi
kaalitorjunta-alus valmistui vuonna 1994 Rauman telakalla.

Kaksikymmentä vuotta sitten 1983 siirtyi öljyntorjunnanjohto ympäristöministeri
ölle, missä se on tänäkin päivänä asiantuntevissa käsissä. Voidaankin sanoa, että
merenkulkuhallitus hoiti hyvin öljyntorjunnan kalustopuolen, mutta ympäristömi
nisteriö toi siihen uuden näkökulman, kun torjunnanjohtoon saatiinympäristöspe
sialistit, jotka olivat jo aikaisemminkin hoitaneet näitä asioita. Yhtä vain puuttui ja
se oli öljyntorjuntalaivastonomistaminen. Sitä eiympäristöministeriöllä ollut, mut
ta virka-apuna saatiin käyttöön sekä merenkulkuhallituksen että rajavartiolaitok
sen aluksia. Merivartiosto tekikin tähän asti leijonanosan kuljetustehtävistä, olihan
sen kalusto käytössä vuorokaudenjokainen hetki jahätäilmoituksethavereistame
nivät sinne ensimmäisenä. Sieltähälytetifin nopeasti toimiin myös ympäristöminis
teriön asiantuntijat.

O

Vuonna 1984 ympäristöministeriö kiirehfi nopeiden torjuntaryhmien perustamista
eri puolille rannikkoa,jotta hälytyksen tullessa haveripaikalle päästään tehokkaas
ti. Seuraavana vuonna 1985 ympäristöministeriö sai valtuudet tilata toinen öljyn
torjunta-monitoimialus,joka valmistui raumalaiselta Holimingintelakalta keväällä
1986. Nytnäytti olevan kaikki kunnossa, yhtä vain puuttui. Valtiovarainministeriön
punakynä oli vuosi vuodelta vetänyt pois rahat, jotka olisi tarvittu öljyntorjuntaor
ganisaation päivystäjienympärivuorokautiseenvarallaolopäivystykseen. Ruotsis
sa tämä asia oli hoidettu kuntoon jo vuosia sitten.
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tamaan kolmansien maiden luotseja suomalaisväylille. Hanke tuomittiin kovin sa
noin, koska katsottiin vieraiden maiden Suomen saaristoa tuntemattomien luotsien
olevan todella vakava uhka koko Suomen kehittämälle korkeatasoiselle meriturval
lisuudelle.

.

Imo:nkaksoisrunkopäätös vuodelta 1991 piti ja määräykseksi tuli, että yksirunkoi
set tankkerit poistuvat Itämereltä ja muualtakin vuoteen 2010 mennessä. Saaristo-
meri sai vuonna 1993 kauan odotetun meripelastuskeskusasemanNauvon Pärnäi
siin,jonneperustettiin myös alustenilmoittautumiskeskus. Halpatyövoimankäyttö
kolmansista maista myös öljynkuljetusalusten kannelle tuomittiin jyrkästi suoma
laisissa merenkulkujärjestöissä, koska se vaarantaisi tankkerien turvallista liiken
nöintiä, jos kannella oli suomea taitamattomia merimiehiä, jotka kaikkiin käskyihin
vastaisivat vain Yes, OK. Suomi oli tekemässä myös omaa kansallista määräystä
kaksoispohjista omilla väylillään kulkeville öljylaivoille, koska Imo oli kansainväli
sissä määräyksissä hidassoutuinen järjestö.

O

Vuosi 1994 muodostui jälleen myrkkyvuodeksi, kun ruvettiin jahtaamaanDragsfjär
din vesille upotettuja neljättäkymmentä myrkkytynnyriä, jotka sisälsivät konden
saattorinesteitä. Jo edellisvuonna 1993 samoilta vesiltä oli etsitty tynnyrikaupalla
mereen upotettuja syanidiastioita. Osa syanidista pilasi jo Hangon kaatopaikan
pohjavedetja vei mereltä kalastajilta saalistusmahdollisuudet vuoden päiväksi. Jo
yksin nämä kaksi myrkkytapahtumaa herättivätviranomaisetoikeuskansleriamyö
ten vaatimaan nopeasti myrkkylain kehittämistä. Vuotta aikaisemmin ajoi kreikka
lainen lannoitelaiva Pamisos kallion yli Ähvenanmerellä täydessä 436.000 säkin
lastissa ja aiheutti suuren ympäristövaaran. Tämä lastinsiirto toiseen alukseen on
vieläkin tunnustettu Suomen merialueilla tehdyksi vaikeimmaksi siirroksi. Vuosi
1993 nosti jälleenkerran esiin vaatimuksen kemikaali-ja muiden myrkkyjen torjun
talaivan saamiseksi. Hanke toteutuikin jo parinvuoden kuluttua, kun Rauman tela
kalta valmistui rajavartiolaitoksen käyttöön Itämeren kemikaalitorjuntaan kauan
odotettu kemikaali-öljyntorjuntalaiva Merikarhu, ensimmäinen koko Itämeren pii
rissä.

O

Vuonna 1994 ruvettiin poistamaan vuonna 1947 Utön vesille uponneen amerikka
laisenrahtilaivanParkVictoryntankeista öljyä. Työssä oli apuna sukelluslaite Kuut
ti. Vuosi 1996 toi Turkuunvaltakunnallisenmeripelastuskeskuksen,joka sittenhoiti
menestyksellisesti myös Itämeren siviilimerenkulunpahimman katastrofin, viro
laisen matkustaja-autolautan Estonian pelastustöitä.

O

Tutkimuskokoelmani loppupuolella olen käsitellyt myös Utön karikkoisia vesiä ja
niiden toimimista kolmen vuosikymmenen aikana öljykatastrofien etuvartiopaik
kana. Utön vesillä oli uponnut puolentoistavuosisadan aikana satoja laivoja, kun
tämä saaristoväylä oli ollut Suomen merenkulun pääväylänä.

Vuosi 2000 toi Suomenlahdelle uudet uhkaavat näkymät, kun Venäjä aukaisi Koivis
ton öljysataman hanat ja aiheutti pelon Suomenlahden suurkatasfrofista. Aihetta
olikin, koska Koivistoon kulki kovana jäätalvena 2003 yksipohjaisia jäissä heikko
kuntoisiksi todettuja ulkomaisia säiliölaivoja yli 100.000 tonnin lasteissa. Kuin on
nen kaupalla selvittiin toistaiseksi suurkatastrofista, kun kaksi laivaa törmäsi jo
kaksi eri kertaa samalla väylällä toisiinsa ja alusten jäävahvistus ei noudattanut
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Suomen asettamia jäävahvistuksen normeja säiliöaluksille. Vuonna 2003 näytti sil
tä, että jos suurkatastrofi sattuu, Suomen öljyntorjuntaorganisaatio joutuuyksinään
hoitamaan Suomenlahden öljysaasteet, koska ei Venäjällä eikä Virolla ollut varsinai
sia öljyntorjuntalaivoja. Sattuneet talviset törmäykset osoittivat, että Suomenlah
delta puuttui ulkomaisilta aluksilta komentosilloilla hyvä merimiestaito.
Viimeisenä olen liittänyt kokoelmani loppuun kronologisesti toimien valtakunnan
eri lehdissä olleita otsikoita,joista näkee hyvin vuodesta 2000 lähtien mm, Suomen
lahden vaarojen välttämiseksi tehtyjä turvallisempirakenteisten öljylaivojen vaati
muslistoja, joita oli esittänyt etunenässä Suomi, mutta myös EU:n komissio. Niistä
näkee havainnollisesti, mitä kunakin ajankohtana pidettiin tärkeimpänä uutisena
tuoda Suomen kansalle nähtäväksi Suomenlahden ja Itämeren hyväksi tehtäviä
parannusehdotuksia.

Suomi voi tälläkin hetkellä olla ylpeä Itämeren parhaimmasta öljyntorjuntaorgani
saatiosta, joka onkeskitettynäympäristöministeriön asiantunteviinkäsiin. Poliitus
ten päättäjien olisi nyt vain herättävä antamaan torjuntakaluston lisäämiseksi enem
män rahaa mm. tehokkaan monitoimimurtaja-öljyntorjuntalaivansaamiseksi meri
alueillemme suojaksi katastrofin tapahtuessa jääoloissa. Edelleen olisi muistutetta
va Venäjän viranomaisia heidän oman torjuntalaivaston rakentamiseksi nopeasti,
kun Koiviston ja muiden jo suunnitelmissa tai rakenteilla olevien Suomenlahden
pohjukan öljysatamien rakentamista ja laajentamista harkitaan. Yhteydenpitoa
venäläisviranomaisiin vaikeuttaa se, ettei maassa ole vielä virallista ympäristömi
nisteriötä. Suomi on hoitanut omalta osaltaan ensimmäisenUtön katastrofinjälkeen
öljyntorjuntaorganisaationsakuntoon. Nyt on muiden Suomenlahden, Itämeren ja
nimenomaanBaltian maidenhoidettava nopeasti omat öljyntoijuntaorganisaation
sa kuntoon, koska niiden satamien tuotoista kootaan mahtavat öljymiljardit. Suo
mea ei voida asettaa Suomenlahden öljykatastrofin sattuessa öljysaasteenylisiivoo
jaksi yksinään.

Suomi näytti kesällä 2003 jälleen erikoista valmiutta öljyntorjunnan tehokkuuden

päristöjärjestö WWF organisoi hankkeen vapaaehtoisten suomalaisten hankkimi
seksi öljyntorjuntatyöhön. Tähän herätti yhä suuremmaksi muodostunut uhka Suo
menlahden suurkatastrofista, kun Koiviston öljysataman tuotannon lisääminenai
heuttaa yhä vakavampia uhkia heikkokuntoisten öljynkuljetusalusten liikennöimi
sestä täydessä lastissa. Marraskuussa WWF ilmoitti, että jo lähes 2.500 suomalaista
18-69 -vuotiasta yksityishenkilöä monilta eri ammattialoilta mm. mökkiläisistäja
veneilijöistä lentäjiin ja sotilaihin oli ilmoittautunut koulutettaviin vapaaehtois
joukkoihin, jotka ovat valmiina minä hetkenä tahansa ryhtymään torjuntatöihin.

Turussa syksyllä 2003

Unto 0. Lahtonen
toimittaja — tietokirjailija
Talinkorventie 3 B 4920320 Turku
e-mail: unto.o.lahtonen@pp.inet.fi
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1968 ja 1969 Vuodet 1968 ja 1969 herättivät
öIjynorjuntaan

Naantalin kaupungin Viheriäisten niemellä 11 kilometrin päässä Turusta käynnis
tettiin vuonna 1955 Suomen ensimmäisen, vuonna 194$ perustetun Neste Oy:n öl
jynjalostamon rakennustyöt. Jalostamo käynnistettiin elokuussa 1957. Neste keskit
tyi nestemäisten polttoaineiden maahantuontiin, varastointiin ja myyntiin. Jalosta
monraakaöljykapasiteetti kaksinkertaistettiin vuonna 1960, kun kulutus maassam
me oli lisääntynyt voimakkaasti. Laajennuksen jälkeen tuotanto oli 2,$ miljoonaa
tonnia vuodessa. Nesteen omaan varustamoonkuului viisi tankkeria, 16.137 dwt:n
Jurmo Karibian liikenteessä sekä 17.600 dwt:n Nirnnalahti Venezuelan liikenteessä.
Itämerellä liikennöivät 15.670 dwt:n Tervi ja Palva, rannikkoliikenteessä pienempi
2.1$1 dwt:nÄirismaa. Vuotuisesta raakaöljymäärästä tuli 69,3% eli 1.925.130 tonnia
Neuvostoliitosta.

Tupavuoressa olivat Nesteen kallioon poraamat valtavatbensiini- ja spriivaras
tot, joissa oli jo vuonna 194$ yhteensä aineita liki 10 miljoonaa kiloa seitsemässä eri
säiliössä. Varotoimista huolimatta niin Naantalissa kuin Turussakin pelättiin säiliö
paloja. Ensimmäinen mahtava, mustaa pilveä taivaalle aiheuttanut bensiinisäiliön
palo koettiin vuonna 194$. Kymmenen vuotta myöhemmin, 5. lokakuuta 195$ Tu
pavuoren satamassa räjähti Nesteen lippulaiva-tankkeri Tupavuori, jonka raakaöl
jytanldssa tapahtunut ankara räjähdys tärisytti paitsi Naantalia, myös naapurikun
taa Raisiota ja täräykset koettiin Turussakin.

Räjähdys vaati kolme kuolonuhria. Tätä suuronnettomuutta olin itse journalis
tina seuraamassa ja raportoimassa. Tapahtuma herätti jo tuolloin ajatuksen, mitä
olisikaan tapahtunut Saaristomerelle, jos räjähdys olisi sattunut vaarallisilla, mut
kaisilla väylillä. Öljyvahingotja niiden torjunta muodostuikinsittenjatkuvaksihar
rastuksekseni,joka onjatkunut näihin päiviin asti. Arkistoni kätköihin olen tallenta
nut valtavat määrät nimenomaan öljyntorjuntamme kehityksestä keräämiäni muis
tiinpanojaja omia lehtikirjoituksiani monilukuisine haastatteluineen,
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Tunti veneissä ja pakkasessa sukitta ja kengittä 196$ ja 1969

Tankkeri Palvan räjbdys
SuoinenlabdeHa

Niin öljyntorjunnan kehittämisessä kuin missä tahansa uudistamista vaativissa tur
vallisuusajattelunmuutoksissa tarvitaan käynnistäjää. Ilman lastia olleen Nesteen
säiliölaivan Palvan tankkiräjähdys Itämerellä oli 21. tammikuuta 196$ tällaisena
herätysliikkeenä. Journalistina olin tuona sunnuntaina Naantalissa vastassa Pal
vasta pelastettuja miehistön jäseniä, kun he kertoivat dramaattisista selviytymis
taisteluistaan hyisellä merellä, kun olivat olleet tunnin verran pelastusveneissä
pakkasessa sukittaja kengittä.

Moottorialus Lokki toi sunnuntain aamuyöllä kello 5 aikoihin säiliölaiva Palvan
36 miehistön jäsentä Hankoon pelastusliivit kainalossa, henkilökohtaisia tavaroita
vain osalla mukana. Sieltä he jatkoivat heti aamulla autoilla Turkuunja Naantaliin.
Joukossa oli kuusi naista. Kymmenen miestä ja yksi nainen menivät Turkuun ja
lähiympäristöönkoteihinsa. 26 henkilöä majoittui Naantalin motelliin.

Naantaliin tulleiden joukossa oli radiosähköttäjä Pertti Särkkä Haminasta ja
kolmas konemestariAirno Kostiainen Tampereelta. He istuivatvakavina motellihuo
neen pehmeillä istuimilla. Mieliin palautuivat hetket 6 boforin myrskyssä palavan
laivan äärellä pelastusveneissä, joissa toiset joutuivat viettämään tunnin ajan ilman
sukkiajajalkineita. Kylmä kangisti jäseniä, kunnes apuun tuli neuvostoliittolainen
hinaaja Hermes,

“Tankkiräjähdys tarvitsemme apua”

—Vahtivuoroni piti alkaa kello 10, olin hytissäni. Kello 9.47 kuului kumea räjähdys.
Syöksyin radiohyttiin. Toinen vastaanotin oli vioittunut. Kytkin virran toiseen vas
taanottimeenjalähettimeen. Siitä se alkoi, sanoi radiosähköttäjä Särkkä.

—Päällikkö saapui hetken kuluttua. Hän antoi ohjeet, määritteli paikan. Sähköt
täjä siirtyi pahejaksolle. Hangonradio vastasi. “Tankkiräjähdys, tarvitsemme apua”,
kuului mikrofoniin. Paikan määritys. Hangon radio kuittasi sanoman. Samaan ai
kaan otti Maarianhaminan rannikkoradio hätäsanoman vastaan. Kello oli 10.03.

Hätäsanomanmentyä eetteriinkutsui päällikkö radiosähköttäjän alas tarkasta
maan tilannetta. Kaikkeen kului aikaa räjähdyksestä vain runsas 5 minuuttia. Tässä
vaiheessa ei vielä kukaan tiennyt, oliko ajettu miinaan vai mistä johtui räjähdys.

Kolmas konemestari Kostiainen oli kello 8-12 vahtivuorossa konehuoneessa: —

Tuntui ankara töytäisy. Ensimmäinen ajatukseni oli, että alus oli ajautunut matali
kolle, hän sanoi. Konehuoneessa tehtiin heti varotoimet: palopumput käynnistettiin
ja höyrysammutin päälle. Vain 5 minuuttia ja laiva oli jo kallistunut vasemmalle 20
astetta. Kostiainen riensi viimeisenä moottorilla varustettuun pelastusveneeseen,
joka 6 boforin myrskyssä nousi ylös ja alas aallokoissa.

Konehuoneeseen alkoi heti räjähdyksenjälkeen tunkeutua sankkaa savua tuu
letusaukosta. Pääkone pysäytettiin heti.

Kahvitauko pelasti 7 miestä

—Jos laiva olisi ollut täydessä lastissa, olisi se hulmahtanut hetkessä täyteen liekkiin.
Katastrofi olisi ollut selvä, kertoivat laivamiehet. Viittä minuuttia ennen räjähdystä
oli keulapuolella 7kansimiestä töissä. Kahvituokio oli heidän pelastuksensa. Koko
keulakansi vääntyi räjähdyksestä kuin säilykepurkki. Ylös työntyvä kansi ruhjoi
etumaston. Laiva kallistui nopeasti. 12 minuuttia räjähdyksestä olivat kaikki jo pe
lastusveneessä. Silloin ei vielä tiedetty, että yksi oli jäänyt laivaan,josta ilmeisesti tuli
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1 96$ ja 1969 hänen hautansa. Pelastusveneet loittonivat 400-500 metrin päähän palavasta ja
kallistuvasta aluksesta. Tilanne oli kriittinen. Pelättiin uusia entistä voimakkaampia
räjähdyksiä.

Laivaan jäänyttä etsittiin epätoivoisesti

Neuvostoliittolainen Hermes saapui paikalle 45-60 minuutin kuluttua räjähdykses
tä. Pelasttmeet nostettiin kannelle, he saivat lämmintä ylleen, juomaa ja ruokaa.
Vasta täällä huomattiin, että yksi joukosta puuttui: pumppumies TaistoAatto ei ollut
ehtinyt pois tulisesta pätsistä. Kapteeni, konepäällikkö ja toinen perämies menivät
Hermeksen veneellä palavaan laivaan katsomaan, onko enää mitään tehtävissä
kadoksissa olevan hyväksi. Ei ollut.

Hinaaja kierteli tulipätsin ympärillä

Hermes pysytteli 200-300 metrin päässä palavasta Palvasta ja kierteli tankkerin
ympärillä. Kahden tunnin kuluttua saapui moottorilaiva Lokki, jonne pelastuneet
siirrettiin Hermeksenveneellä, koska Palvan omat veneet olivat ajelehtimassa ran
nattomalla merellä. Hermes poimi myöhemmin toisen veneen. Kapteeni, konepääl
likköja yliperämies jäivät Hermekseen.

Ajomiinareitti

Äiheuttiko Palvan räjähdyksen miina vai joku muu? Siitä ei vielä sunnuntaina voitu
miehistön keskenkään esittää kuin arveluja. Tiedettiin, että paikalla ajelehti irral
leenpäässeitä miinoja. Kuukausi sitten Palva kulki ajomiinan tuntumassa. Radiosta
kuultiin silloin varoitus ajomiinan ajelehtimisesta yhden mailin päässä. Ajomiinaa
tiedettiin siis varoa. Jos nyt olisi kysymyksessä ollut törmäys ajomiinaan, ei ennak
kovaroitusta tullut. Lopullisesti arvoitus selviää vasta sitten, kun Palva saadaan
ehkä hinatuksi pelastettuna turvaan ja nostetuksi telakalle,

Säiliölaivat suurin vaara:

Puonhiasemia merialueiHe
öljykatastrofien varalta

Neste oli huolehtinut Suomen polttoöljyn toimittamisesta jo 10 vuotta, ennen kuin
ruvettiin valtakunnallisesti kiinnittämään vakava huomio säiliölaivojen haverei
hinja tehtiin aloite öljyvahinkojen torjunnanjärjestämisestä, erityisesti Tunm-Naan
talin merialueella. Tähän oli vaikuttamassa myös Itämerellä sattunut tankkilaiva
Palvassa tapahtunut edelläkuvattu räjähdys,joka oli sikäli onnekas, että aluksessa
ei tapahtumahetkellä ollut raakaöljylastia.

Turussa virinneen valtakunnallisen öljyntorjuntatoimen kiirehtimistä varten
erityisesti Lounais-Suomen merialueilla perustetun hankkeen toteutus annettiin
asianftmfijatehtävänäkuntien perustaman Lounais-Suomenvesiensuojeluyhdistyk
sen moniin tutkimustoimenantoihin. Selvityksestä tehtiin selonteko myös yhdistyk
senvuosikertomukseen vuodelta 1968.

Olin perjantaina 17. helmikuuta 196$ läsnä Turussa paikallisten kuntien sekä
teollisuus- ja liikelaitostenkeskeisessä neuvottelutilaisuudessa, jonka aiheina olivat
juuri toimenpiteet suurehkojen öljyvahinkojen torjumiseksi erityisestiTurun-Naan
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talinmerialueella. Kokouksen kutsui koolle Turun maanviljelysinsinööripiirin piiri- 1 96$ ja 1 969
insinööriN. Paukkonen.

Ministeriön alainen öljysuojatoimiktmta tutki parhaillaan miten suurten öljyka
tastrofien torjuntajärjestelmä olisi luotava rannikoillamme. Suurin riski oli säiliölai
vojen suhteen. Erityisen vaikeasti hoidettava tämä kysymys oli saaristossa, jossa
vahingot olisivat kaikkein suurimmat. Pohdinnan alaisena olivat erityisesti Turun-
Naantalin vesialueen öljykatastrofin torjuntamahdollisuudet. Läsnä olivat kokouk
sessa Turunja Naantalin kaupungin sekä öljy-yhtiöiden edustajat.

Turun satamainsinööri Kalervo Maurarno totesi, että suurin katastrofivaara oli
nimenomaan saaristossa, Sellaisen sattuessa oli myös torjunta vaikeimminhoidetta
vissa juuri saaristoalueella. Tarvittaisiin ehkä 10-20 niin sanottua puomiasemaa
saariston eri puolille. Asemissa olisivat riittävät torjuntalaitteet, mm. puomit, joilla
öljylauttojen leviäminen estetään. Ripeä toiminta oli tarpeen katastrofin sattuessa,
koska öljy leviää hyvin nopeasti.

Turun satamajohtaja Esko Ajanko oli jäsenenä öljysuojatoimikunnassa. Hän sa
noi, että toimikunta oli ryhtynyt tutkimaan millä tavalla merialueiden öljysaasteen
toijuntajärjestelmä voidaan luoda. Niille kunnille ja yhtiöille, joita asia koskee, oli
lähetetty kysely, jossa pyrittiin selvittämään, mikä on kunkin velvollisuus ja mitä
suunnitelmia tässä suhteessa oli. Torjuntajärjestelmän luominen katastrofitilanteita
silmällä pitäen vaatii tarpeellisten suojalaitteidenhankkimista strategisiinpaikkoi
hin rannikollemme. Toimikunnan selvittely vie oman aikansa ja tällä välin olisi tor
juntajärjestelmää kehitettävä ehkä väliaikaisilla ratkaisuilla mm.Turunja Naanta
linvesialueilla.

Neuvottelukokous asetti nelimiehisen toimikunnan kehittämään asiaa Turun-
Naantalin vesialueilla. Piiri-insinööri Paukkonen korosti, että asia olisi pian saatava
järjestykseen, koska Turun öljysatamassa sijaitsivat eri öljy-yhtiöiden suuret maasäi
liötja Naantalin alueella oli Nesteen öljynpuhdistamo. Näihin tulevat säiliölaivat
kulkevat lounaissaariston halki. Jos Turussa ja Naantalissa saadaan asia pian järjes
tykseen, voidaan vastaavaa järjestelmää kehitellä myös Raumalla ja Porin seudulla.

Tässä tilaisuudessavalittiin sitten toimikunta suunnittelemaanöljyvahinkojen
torjuntatoimiapiiri-insinööriPaukkosenjohdolla. Toimikuntaan tulivat kaupungin
insinööri?. E. Karsten Turun kaupungin edustajana, dipl.insinööri Pekka Aiha Neste
Oy:stä, operat. päällikkö Böije Gorschelnik öljy-yhtiöidenedustajana ja Lounais-Suo
menvesiensuojeluyhdistyksentoiminnanjohtaja, maisteri Kyösti Jumppanen toimi
kunnan sihteerinä. Toimikunnan kokouksiin osallistui lisäksi Saaristomeren meri
vartioston edustaja, koska rajavartiolaitoksen alukset partiomatkoillaan joutuvat
ensimmäiseksi auttamaan merihädässä, mutta myös merivahingossa, kuten äkki
näisissä öljyonnettomuuksissa,jos sellainen sattuu eteen väylillä.

Kokouksessajouduttiin myös toteamaan, että rannikkovesien javesistöjen suo
jaaminen öljyn aiheuttamalta likaantumiselta kuuluu osana vesiensuojelutyöhönja
edellyttää lisäksivaltakunnallista kokonaissuunnittelua, lainsäädännönedelleenke
hittämistä ja yhteistoimintaa valtion, kuntien sekä teollisuus-ja liikelaitosten kes
ken. Tämän takia toimikunta päättikin jättää 30. syyskuuta 196$ asiaa käsittelevän
muistion Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykselle mahdollisesti toimitettavaksi
aloitteena edelleenvesiensuojelun neuvottelukunnalle.

Viisi toimenpide-ehdotusta

Muistiossa kiinnitettiinhuomio Lounais-Suomen saaristonkasvavaanmerkitykseen
matkailu-, virkistys-ja luonnonsuojelualueena, saariston voimakkaasti lisääntyvä
loma-asutuksenja kalataloudellinen merkitys sekä huomattavan suuri öljyn kulje
tusja varastointi tällä alueella. Nämä yhdessä saariston merenkukillisesti vaikeiden
olojen kanssa lisää suurehkojenöljyvahinkojen mahdollisuutta. Nykyiset määräyk
set ja toimet öljyvahinkojen ehkäisemiseksi eivät ole riittäviä erityisesti Lounais
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968 ja 969 Suomea ajatellen. Toimikunta esittikinkäsityksenään sen vuoksi seuraavat 5 näkö
kohtaa:
1) Öljyvahinkojen toijuntatehtävä on luonteeltaan valtakunnallinenja vaatii koko

naissuunnittelua ja laajaa yhteistoimintaa valtion, kuntien ja teollisuuden kes
ken.

2) Lainsäädännössä tulisi huomioida riittävästi lisääntyvä öljyn kuljetusten, varas
toinninja käytön rannikkovesille, vesistöille ja pohjavedelle aiheuttama pilaan
tumisvaara ja pyrittävä määrittämään vastuu öljyvahinkojen torjuntavalmiu
desta.

3) Öljyä kuljettavien tankkialusten käyttämillä laivareiteillä Lounais-Suomen saa
ristoalueella sekä satamissa olisi ylläpidettävä tehokasta valvontaa öljyvuotojen
toteamiseksija niiden aiheuttajien selvittämiseksi kiinnittäen huomiota nopeaan
havainnointiinja viestitykseen. Merialueilla tapahtuva valvonta on asetuksessa
toimenpiteistä alusten aiheuttamien öljyvahinkojen estämiseksi määrätty me
renkulkuhallituksen tehtäväksi, ja sitä suorittavat käytännössä Saaristomeren
merivartioston lisäksi myös puolustuslaitoksen yksiköt sekä merenkulkuhalli
tuksenluotsiasemat, Nykyinen merivalvontaorganisaatiovoi palvella näin ollen
tehokkaasti öljyvahinkojen torjuntatehtävää valvonnan ja viestityksen osalta.

4) Yhteistoiminnassa valtiovallan, alueen kuntien sekä teollisuus-ja liikelaitosten
kanssa olisi muodostettava alueellinen organisaatio öljyvahinkojen torjuntaa var
ten vesialueilla, kunnes vastuu torjuntavalmiuden ylläpitämisestä on lainsää
däntöteitse määritelty. Tällöin olisi kiinnitettävä huomiota kustannustenjakau
tumiseen torjuntakalustonhankinnassa. Lisäksi olisi selvitettävä vastuu öljyva
hinkojen torjunnan aiheuttamista kustannuksista sellaisissa tapauksissa, jolloin
vahingon aiheuttajaa ei saada siitä vastuuseen. Alueelliseen öljyvahinkojen tor
juntaorganisaatioon tulisi kuulua tarpeellinen välineistö veteen päässeen öljyn
leviämisen rajoittamiseksi ja sen poistamiseksi sekä riittävän valmiuden omaa
va, asianmukaisen koulutuksen saanut torjuntaryhmä, jonka muodostamisessa
voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksipalokuntia. Saaristomerenmerivartiostol
ta voidaan tarvittaessa saada virka-apua mm. öljysuojelukalustonkuljetuksessa.
Rantojen ja vesialueen puhdistustoimenpiteet vahingon rajoittamisen jälkeen
jäisivät siihen erikoistuneiden yritysten tehtäväksi.

5) Veteen päässeen öljyn ja sen hävittämisessä käytettävien kemikalioiden aiheut
tamien haittavaikutusten tutkimiseen olisi kiinnitettävä myös enemmän huo
miota, samoin kuin kalojenja veden kasvi-ja eläinmaailmallevaarattomienpuh
distusaineidenkehittämiseen.

Vesiensuojeluyhdistys puolestaanesitti käsityksenään, että öljysuojelukysymykseen
kiinnitettäisiin valtiovallan ja viranomaisten taholta entistä suurempaa huomiota
ja että tätä koskevien toimien valmistelua pyrittäisiin kiirehtimään.

Haveri 1969 näytti öljyntorjuntamme riittämättömyyden:

Palvan kariHeajo Utössä suurin
öljykatastrofi

Palvan tapaus 21. tammikuuta 196$ oli vasta esimakua siitä, mitä tuleman pitää.
Silloin ei sattunut öljyvuotoja, missä olisi tarvittu torjuntakalustoa, vaikka varau
duttu oli tietysti monesti jo pahempaan. Nyt vuotta myöhemmin Vapunpäivänaa
muna 1969 tapahtunut Palvan tuhoisa karilleajo Utön kivikkoihin aiheutti yli sadan
tonnin öljylauttojen leviämisen saaristoon. Pohjakosketus tapahtui sakeassa sumus
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sa 4 mailia Utöstä pohjoiseen Bokullan kohdalla karikkoisilla vesillä. Lastitankkiin 96$ ja 1 969
tuli repeämä, josta öljyä vuoti mereen. Tapahtumahetkellä laivassa oli luotsi.

Sain kello 5 sattuneesta öljykatastrofista tiedon merivartiostolta heti aamukah
ville noustessani, koska journalistitoimintaani Turun sillanpääasemassa kuuluivat
tarkistussoitotiltamyöhäiselläja aamuvarhaisella, jotta tiesin valmistautua päivän
koitoksiin aikataulujärjestelyillä. Näin oli tehtävä, koska olin valtakunnan toiseksi
suurimman lehden,Äamulehden, Varsinais-Suomen uutistoimittajana Turussa, syn
tymäkaupungissanija hoitooni kuuluivat myös kaikki merialueet Suomenlahti, Itä
meri ja Pohjanlahti.

Palvan öljyvuoto oli ensimmäinen säiliölaivan suuri öljyvuoto vesillämme. Se
paljasti samalla torjuntakeinojemme riittämättömyyden.Apua toki saatiin Utöönja
puomit laskettiin mereen Palvan ympärille estämään vuotavan öljyn vapaata levi
ämistä. Kiitos siitä kuului Saaristomeren merivartiostolle.

Utön katastrofi herätti jälleen kysymyksen: mitä ensi kerralla? Tehokas, nopea,
mereenvaluneen öljyn torjuntaorganisaatio tarpeellisine kalustoineen puuttui Suo
mesta kokonaan. Yli 15.600 dwt:n säiliölaivan Palvan vappuaamuna saama pohja-
kosketus ja sadan tonnin öljymäärän leviäminen Utön vesillä oli vesialueellamme
ensimmäinen säiliölaivan suuri öljyvuoto. Se herätti myös valtakunnan öljyntorjun
taorganisaation tarpeellisuutta pohtivat viranomaiset kiirehtimään suunnitelmi
aan.

Asiantuntijat katsoivat, että voimassa olevat määräykset öljyvahinkojen estä
miseksi eivät riittäneet lounaissaaristossa. Eivät varsinkaan sen jälkeen kun super
säiliölaivat tulevat Suomeenkin. Supersäiliöalukset oli tosin rakennettu niin, ettei
niistä karilleajonja vuodon yhteydessä pääse kerrallaan suuria määriä öljyä mereen.
Asiantuntijat eivät uskoneet Itämeren suurkatastrofiin, vaikka supersäiliöalus tule
vaisuudessa törmäisi karille jalujastikin. Palvan vapunpäivän vuodon jälkeen eri
tyisesti ahvenanmaalaiset pelkäsivät nyt vesiensä saastumista, eikä aiheetta.

Öljylautta liikkui ulkomerelle päin

Otin Palvanhaverinjälkeen heti seuraavana päivänä yhteyden moniin paikallisiin
ja valtakunnallisiin viranomaisiin. He totesivat, että Palvan haveri kiirehti valta
kunnallisen suojeluorganisaation perustamista, koska tankkerilaivastoomme oli
tulossa jo supersäiliöaluksia, 100.000 kuollutpainotonnin suuraluksia Itämeren lii
kenteeseen. Vuorokauden aikana levinnyt öljy oli ehtinytnoin kuudenneliökilomet
rin alalle. Ahvenanmaalaiset pelkäsivät vesiensä saastumista. Yksi lautta lähestyi
nopeasti jo Kökaria. Utön vesillä oli vielä talven jäljiltä onneksi jäälauttoja, jotka
hillitsivät lautan leviämistä. Öljylautta oli liikkeessä ulkomerelle päin ja suurilta
vahingoilta itse saaristossa vältyttäisiin, jos suunta pysyy samana. Raakaöljynhaih
tumiskyky on suuri. Näin laajaa lauttaa ei hävitetä enää kemikaaleilla. Palvan
ympärillä oli puomi, joka esti vuodon leviämisen. Vuoto tyrehtyi jo toisena päivänä.

Yli 50 lintua tuhon omia

Utön alueen laaja lmnnusto oli myös suuressa vaarassa. Jo nyt oli havaittu yli 50
linnun saastuneen meressä olevasta raakaöljystä. Niitä odotti varma tuho. Viran
omaiset olivat saaneet kehotuksen lopettaa öljysaastutuksen saaneet linnut, jotka
pyrkivät luodoille, kun siivet eivät enää kantaneetlentämistä. Öljykerroksen saanut
lintu kun menehtyy pian kylmyyteen.

Öljylautta haihtumassa

Nesteen Naantalin öljynjalostamolle matkalla olleen Palvanlasti tyhjennettiin sen
sisaralukseenTerviin,joka alkoi siirtotyön parinpäivänpäästä puolelta päivin. Siir
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968 ja 1 969 ron laskettiin vievän aikaa noin 15 tuntia, Tämän jälkeen oli tarkoitus lähettää Palva
tyhjänä Saksaan Kielin telakalle.

Öljylautta pysyy meressä, kunnes se haihtuu omia aikojaan. Raakaöljyllä on
suuri haihtumiskyky. Näytti siltä, että haihtumista oli tapahtunut jo melko lailla.
Lähellä olleissa jääteleissä ei öljyä paljonkaan näkynyt, mutta joukossa oli kyllä pak
sumpaakin ainetta.

Palva puomien sisällä

Insinööri E. Purola Neste Oy:stä Naantalista kertoi, että sieltä lähti paikalle heti
Nesteen satamahinaaja Into. Paikalle tulivat myös merivartioston alukset. Öljyä
tuhottiinsuihkuttamallalauttojahävittävällä kemiallisella aineella. Jokaisessa säi
liölaivassa oli jo käytettävissä suojapuomitja suojelutoimeen erityisesti koulutetut
miehet.

Palva oli rakennettu 1964 Raumalla. Sen bruttorekisteritonnimäärä oli 11.000,
pituus 164 metriä, leveys 20 metriä ja syvyys täydessä lastissa lähes 9 metriä. Palvan
koneteho oli 6.650 hevosvoimaaja nopeus täydessä lastissa 14,5 solmua.

Öljylautta kääntyi rannikolle

Ahvenanmaalaisten ilo Palvasta karkuun päässeen öljyn ajautumisesta kohti ulko-
merta jäi lyhytaikaiseksi. Kolmannen päivän iltana tuuli kääntyi ja alkoi ajaa öljy
lauttaa kohti rantoja. Helikopterilennolla todettiin, että useiden neliökilometrien
alueelle levinnyt ja useiksi kappaleiksi hajonnutlautta kulki ulkomerelle 4-5 boforin
lounaistuulen ajamana. Myöhemmin illalla tuuli kuitenkin kääntyi kaakkoiseksija
ajoi öljylauttaa kohti Ahvenanmaan saaristoa.

Paksu öljylautta oli illalla Pattonskärin saaren luona 7mailia Utöstä luoteeseen
ja toinen ohuempi siitä 3 mailia etelään. 4 boforin tuuli ajoi öljylauttoja jäätelien
mukana kohti Kökaria. Saaristomeren merivartiostosta kerrottiin myöhään illalla,
että jos tuuli pysyy tällaisena, öljy ei ajaudukaan ulkomerelle niin kuin aikaisemmin
illalla vielä ehdittiin toivoa. Kökarin merivartioaseman rautaveneestä ruvettiin heti
aamulla levittämään öljyä hajottavia kemikaaleja. Raakaöljy oli myös alkanut jo
haihtua.

—Palva pääsee lähtemään Utön ankkuripaikaltaan omin avuin Kieliin korjatta
vaksi ja telakoitavaksi sunnuntaina aamun valjetessa, kertoi maisteri Paavo Kärnä
Neste Oy:stä illalla, 15.600 kuollutpainotonnin aluksen raakaöljylastin siirto päättyi
sunrnmtaita vasten yöllä puolenyön maissa,jolloin PalvansisaralusTervilähfilastin
kanssa Naantaliin.

Öljylauttajono 40 km Ruotsi hälytystilassa

Palvasta karkuun päässeet öljylautat kulkivat itätuulella neljäntenä haveripäivänä
länteen. Lentotiedustelulla havaittiin, että öljylauttajono oli jo yli 40 kilometrin pi
tuinen. Se ulottui illan suussa aina Ahvenanmaan saaristossa Fögiön saaren etelä-
puolelle saakka. Ruotsin viranomaisille oli ilmoitettu lautan kulusta länteen. Ruot
sissa oli jo varauduttu kemikaaleilla lastatulla helikopterilla ja rannikkopartioaluk
silla torjumaan lautat heti, jos ne ylittävät Ahvenanmeren.

Itätuuli puhalsi 4 boforin voimalla. Tällä vauhdilla öljylautan laskettiin ohitta
vanAhvenanmaansaariston aivan eteläpuolelta kohti länttä. Kökarinja Föglönlin
tuluodot ulkomerellä olivatvaarassa. Ruotsista tiedustelulla ollut lentokone seurasi
tilanteen kehitystä. Matkustajalaiva Svea Jarlista havaittiin sunnuntaita vasten yöllä
Nyhamnin länsipuolella ajelehtiva öljylautta. Lentotiedustelulla ei lauttaa enää
havaittu sunnuntaina päivällä. Pidettiin jokseenkin varmana, ettei tämä lautta ollut
peräisin Palvasta.
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Itämeren pohjoisosassa linjalla Utö-Kökar-Fögiö vallitsi nyt todellinen öljysota. 96$ ja 1 969
Naantalista kuljetettiin sunnuntaina Utöön lisää miehiä ja kemikalioita. Tarkoitus
oli heti maanantaiaamun valjettua ryhtyä ajamaan takaa ajelehtivaa öljylauttajo
noaja tuhota se ennen kun se ehtii Ähvenanmerelle. Yöllä vallitseva tuulen suunta
ratkaisee, kulkeeko lautta Ahvenanmaan saariston eteläpuolelta länteen. Jos tuuli
kääntyy etelään, on vaara, että lautta lähtee kohti sisäsaaristoa. Tervi otti Palvasta
sunnuntaina täyden raakaöljylastin, mutta Palvaan jäi vielä yli 1.300 tonnia raaka-
öljyä.

Supertankkerit 1970 Itämerelle
katastrofiasemille nyt kiire

Öljysuojatoimien valtakunnallisella järjestämisellä tulee kiire, nähtiin toukokuun
alussa, Valtion öljysuojatoimikunta istuupohtimassa organisaatiota. Palvan tapaus
oli ensimmäinenvesillämme sattunut säiliölaivavuoto merionnettomuuden yhtey
dessä. Ensimmäinen Neste Oy:n Länsi-Saksasta tilaamien kahden yli 105.000 dwt:n
säiliöaluksista laskettiin vesille toukokuussa 1969 Emdenissä. Suomessa tankkeri
käy ensimmäisenkerran keväällä 1970. Siinä on öljyä monin verroin enemmänkuin
15.000 kuollutpainotonninPalvassa, joka pohjakosketuksessa rikkoi säiliönsä.

Nesteen supertankkerien suurin pituus on 274,5 metriä, leveys 39 metriä ja sy
väys 14 metriä, nopeus l7solmua. Ne on varustettu keulapotkurillaja ohjauspotku
reillaja alukset voivat kulkea myös sivusuuntaan. Laivat on varustettuhelikopteri
kannella.

Helmikuussa käytiinpohjoismaisella tasolla kiivasta väittelyä näiden supersäi
liöalusten tulosta Itämerelle. Ruotsalainen valtiopäivämies sanoi, että tällaistenjät
tiläisten saapuminen Itämerelle olisi kiellettävä toistaiseksi, koska suojelutoimet ovat
kesken.

Imco ehdotti katastrofiasemia

RuotsalainenJohnson-varustamo saa supersäiliöaluksen myös vuonna 1970, mutta
se ei ainakaan alkuun tule Itämerelle. Pohjoismaiset merenkulkuhallitukset olivat
selvittäneet Pohjanmereltä Itämerelle johtavan syväväylän Kattegatin ja Ison-Bel
tin kautta. Oli todettu, että matalimmassakinväylässä oli vesisyvyys 17 metriä, kun
taas esimerkiksi Nesteen suursäiliölaiva kulkee täydessä lastissa 15 metrin syvyy
dessä. Oli ehdotettu myös erityisen “superkaistan” käyttöön ottamista Itämerellä,
koska suuralus ei voi väistää väylältä sivuun ilman suurta riskivaaraa.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö Imco oli ehdottanutkatastrofiasemienpe
rustamista rannikoille. Torjuntamenetelmät olivat kuitenkin vielä vasta alkuasteel
la. Suomen ja Ruotsin laivanvarustajain yhdistykset olivat korostaneet tehokkaan
valmiudenjäijestelyjä. Nesteensuursäiliölaivavarustetaanerikoislaitteillajatekni
sillä apuvälineillä. Se pystyy kulkemaanjopa kylki edellä ja kääntymäänpaikallaan,
jos tarve vaatii.

Supertankkerin suunnittelusta ja rakenteesta tiedettiin jo, että siitä tulisi laiva,
joka karilleajon ja vuodon yhteydessä ei päästäisi suuria määriä kerrallaan öljyä
veteen. Tankkilaivan säiliöt rakennetaan osastoiksi, jotka on täysin eristetty toisis
taan. Jos yksi osasto saa vuodon, se tyhjenee, mutta muutpysyvät suljettuina.Äsian
tuntijat eivät näin ollen uskoneet vakavasti Itämeren suurkatastrofiin, jos super
tankkeri törmäisi karille ja lujastikin.
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1968 ja 1969 Teollisuusneuvos OHI Ollila:

Valtakunnallinen suojelujarjestelma
tekeillä

Otin yhteyden teollisuusneuvos Olli Ollilaan kauppa- ja teollisuusministeriöön ja
tiedustelin torjuntaorganisaatioiden tutkimistilannetta. Hän sanoi valtion öljysuo
jatoimikunnan pohtivan parhaillaan kiireesti toimia öljyvahinkojen ehkäisemiseksi
ja torjumiseksi: —Jo syksyllä lähetimme eri intressipiireille tiedustelun altistavasta
suunnitelmastamme, miten esimerkiksinyt tapahtuneen Palvan kaltaisessa tapauk
sessa olisi meneteltävä ja mitkä olisivat ne merenranta-alueiden elimet, jotka voisi
vat olla nopeasti kuvassa mukana, kun onnettomuus on tapahtunut. Näin voitaisiin
mahdollisimman nopeasti estää öljylautan laajeneminen, supistaa aluetta puomeil
la ja ottaa öljyä talteen tai hävittää.

Ollila sanoi eräidenkuntien jo omatoimisesti ryhtyneensuojelutoimiin. Helsin
gin satamalla oli 3 kilometriä muoviputkea ja palokunnalla yksi kilometri. Muovi
putki oli kotimaassa kehitettyä ja niin ohutta, että tavalliseen matkalaukkuun sitä
menee jo 100 metriä. Säilytysvaikeuksia ei siis juuri ollut. Palvan tapaus antoi lisä
pontta valtakunnallisen organisaationperustamiseksi. Toistaiseksi olivat öljyvahin
got meillä supistuneet vähiin ennen Palvan tapausta.

Lounaissaaristo vaikeasti uhattuna

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Kyösti Jumppanen sa
noi puolestaan Turun kaupungin, Neste Oy:n, eri öljy-yhtiöiden ja Saaristomeren
merivartioston edustajista kootun erityisen öljyvahinkotoimikunnanlähettäneenjo
viime vuoden syksyllä vesiensuojelun neuvottelukunnalle ja valtion öljysuojatoimi
kunnalle kirjelmät pikaisesti aikaan saatavasta valtakunnallisesta organisaatiosta.

Toimikunta korosti nimenomaan suurta öljykuljetusta ja sen merkitystä nimen
omaan Lounais-Suomen alueella, mikä yhdessä saariston merenkulullisestivaikei
den olojen kanssa lisää suurehkojen öljyvahinkojen mahdollisuutta. Nykyiset mää
räyksetja toimet öljyvahinkojen ehkäisemiseksi eivät riitä erityisesti Lounais-Suo
mea ajatellen.

Turkuun suojelukeskus — sivuasemia saaristoon

MaisteriJumppanen sanoi toimikunnan esittäneen keskisuuren öljyvahingonvaral
le suojelukalustonhankkimista. Sekäsittäisipuomit,liuotinaineen,johonöljyimey
tetäänja sitten hävitetään, venekalustoa ym. Sijaintipaikaksi ajateltiin Turkua, kos
kalähinnä oli vaaravyöhykkeessä Turun-Naantalin vesialue öljynjalostamontakia.

Saaristossa ja Utön vaiheilla tapahtuvan öljyvahingon sattuessa olisi hyvä olla
sivutukikohtia esimerkiksi Korppoossa, jossa oli merivartioasemakin.

Merivartiostolta nopeaa kuljetusapua

Saaristomeren merivartioston komentaja Jorma Kaisalo sanoi, että merivartiosto
huolehtii öljyvahinkojen havainnoista ja torjuntakaluston kuljetusavusta. — Olem
me valmiit ottamaannykyisiin tiloihimme torjuntakalustoa, kun sitä ensiksi hanki
taan. Selvittämättä oli vielä, kuka kaluston hankkii ja minkälaista se on. Meillä ei ole
siihennähden suunnitelmia, koska asiaa pohtii öljytoimikunta. Me kyllä avustamme
kaikin käytettävissä olevin keinoin.
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Turku etsii organisaatiota 196$ ja 969

Turun satamajohtaja EskoAjanko, onko Turussa varauduttu öljyvahinkojen varalle?
— Olemme jo varautuneet ja pohdimme asiaa edelleen vakavasti. Satamalaitoksella
on puupuomeja. Satama-allas on jo itse kuin suojattu osa, puomit vain suun eteen.
Kaupungin vesilautakunnan alaisena toimii erityinen öljyvahinkotoimikunta,joka
suunnittelee kiireesti öljyvahinkojen toijuntaorganisaatiota. Turussa on Pansion öl
jysatama. Siellä mahdollisesti sattuvienöljyvuotojenrajoittamiseenonkäytettävissä
nopeasti lähellä olevan öljynjalostamonkalustoa.

Saaristo vaatii katastrofiasemia

Ruotsissa öljyntuhoaniisliike
Suoniessa ei vieI kannata

Ruotsissa toimi jo erityinen öljyntuhoamisryhmäyksityisen liikeyrityksen pohjalla.
Suomessa ei tähän ollut vielä mahdollisuuksia, koska suurkatastrofilta oli Palvan
öljyvuotoon saakka vältytty. Yleensäkinmerialueillamme oli sattunut öljyvahinkoja
tähän asti lukumääräisesti niin vähän, ettei tuhoamisryhmä pelkkänä liikeyritykse
nä toistaiseksi kannattaisi, sanoivat asiantuntijat viikko Palvan karilleajon jälkeen.

Ruotsissa yritettiin myös lainsäädäntöteitse saada aikaan rahasto, josta korva
taan sellaiset vahingot, joissa ei syyllistä saada selville, Suomessa ei oltu vielä näin
pitkällä. Suomessa pohti vesiensuojelunneuvottelukunta öljynsuojaustoimia. Myös
valtion öljynsuojaustoimikunta oli asialla. Meiltä puuttui valtakunnallinenorgani
saatio. Tiettävästi Palvan tapaus ei ainakaan vielä ollut kiirehtinyt organisaation
perustamistaja kalustonhankkimista.

Kansainvälisesti edetään varovasti

Valtion öljynsuojaustoimikunnanpuheenjohtaja, merenkulkuneuvosArvo Karjalai
nen oli osallistunut henkilökohtaisesti kaikkiin alan ulkomaisiin konferensseihinja
alakomiteain kokouksIIn, missä suojausasioita olipohdittu monelta taholta. Tiedus
telin häneltä, miten muualla maailmassa oli öljynsuojaustoimissa edetty?

—Siellä edetäänhyvin varovaisesti. Ei konferenssissa haluta antaa mitään ohjei
ta tai neuvoja ennenkuin on perusteellisesti tutkittu, minkä laatuisia aineitaja muita
apuvälineitä voidaan öljyntorjunnassa käyttää.

Merenkulkuneuvos sanoi kansainvälisenjärjestönviimekokouksen perusteella
olevan Suomeenkin tulossa kyselykaavake, missä jokainenjäsenvaltio tekee selvää
minkälaisia mahdollisuuksia suojausalalla kussakin maassa tällä haavaa on. Meillä
valtionpuolesta ei ole tätä organisaatiota muuta kuin kirjeenvaihtoteitse pantu alul
le.

Öljyntuhoojilla työtä Ruotsissa

Monessamaassa toimII öljynsuojausalallajo yksityisiä liikeyrityksiä. EsimerkiksiRuot
sissa on yksityinen liike, joka tekee öljynhävitystyötä. Ruotsissa on ollut niin paljon
enemmän öljyvuotovahinkoja, että suojaus- ja hävitystyöstä on tullut kannattava
yritys. Meillä Suomessa öljyvahinkoja oli tähän asti sattunut loppujen lopuksi niin
vähän, ettei kukaan ole tohtinut tai halunnut ottaa tällaista yritystä kantaakseen.
Kustannukset ovat meidän oloissamme vielä epävarmat.
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1 968 ja 1 969 Palvan tapaus oli ensimmäinen merialueellamme sattunut säiliölaivan merionnet
tomuusja siitä johtunut öljyvahinkovuoto. Suomessa mereenjouftmeen öljyn tuho
aminen tai talteenotto oli täysin öljy-yhtiöiden varassa. Öljy-yhtiöt olivat kirjallisesti
aikanaan ilmoittaneet öljynsuojaustoimikunnalle, että he pystyvät kyllä omilla alu
eillaan huolehtimaan öljyvahingoista, mutta niin pian kun öljy menee heidänvarsi
naisen toiminta-alueensa ulkopuolelle, oli jo kyseenalaista, miten he kalustoineen
ehtivät paikalle.

Vahingon korvaa sen aiheuttaja

Korvausperiaate oli meillä Suomessa tähän asti ollut selvä: joka vahingon aiheuttaa
ja saadaan selville, se myös vastaa öljynhävittämiskustannuksista. Näin on tilanne
tulkittava nyt myös Palvan osalta. Kustannukset todennäköisesti maksaa Neste Oy.

Suomessa oli sattunut tapauksia, että satamassa joko laiturissa tai ankkurissa
redillä olevassa laivassa oli sattunut öljyvuotovahinko. Vuodon aiheuttaja oli voitu
heti todeta.

Öljykatastrofilta vältytään, jos

POhjoismaat yhdessä suojelemaan
Itamerta

Kökarinulkosaaristossatyöskentelivätöljynpuhdistusryhmätkorkeapaineella. Naan
tausta tuli Neste Oy:n uusi ryhmä, noin 16 miestä tuhoalueelle. Tuhoamisoperaafion
johtaja, dipl.insinööri Helge Dahlström sanoi, että lisää miehiä ja tarvikkeita tulee
jatkuvasti, jos tarve vaatii.

Dahlström korosti, että tällaisten suurten öljyvuotojen varalta ja näiden nope
asti tuhoamiseksi Suomessa on rakennettava tiivis yhteistyö eri intressipiirien kes
ken. On saatava aikaan myös nopeasti koko Pohjolan yhteinen kosketus öljytuhojen
torjumiseksi, luotava Itämerenympärille tehokas öljyntuhoamisverkko, sillä suuren
katastrofin sattuessa eivät yhden maan kalusto ja voimavarat tähän riitä.

Dahlström korosti vielä sitä esimerkillistä yhteistoiminta-apua, mitä merivar
tiolaitos, luotsi ja paikallinen väestö ovat Nesteen työryhmille antaneet. Se on ollut
korvaamattoman arvokasta. On meidän kaikkien etu, että öljy saadaan nopeasti pois
tuhoalueelta.

“Vainotulet” Kökarin ulkoluodoilla

Ruotsista saapunut yhden öljy-yhtiön helikopteri kierteli useita kertoja Kaiskärin
saanen reunoja ja suihkutti öljylauttaa kemikaaleilla. Öljysaasteen tuhoaminen oli
nyt keskittynyt Mörskärin-Kalskärin saarille ja luodoille, Tuhoamistyö oli erittäin
vaikeaa. Ensin oli mentävä suuremmilla partioveneillä perille, mutta erittäin kanik
koisissa, matalissa vesissä oli monasti ainoa kulkuneuvo pikkuvene tai peräti soutu
vene.

Kökarinulkoluodoilla aivan Itämerenpohjoisreunoissa ei koskaan aikaisemmin
oltu nähty niin paljon sakeita savupilviä kuin nyt, kun öljyä tuhottiin polttamalla.
Näitä “vainotulia”,joiksi työryhmä niitä nimitti, paloi joka puolella. Keskiviikkona
oli Utön sisäpuolelle muodostunut noin 3 kilometrin jäävyöhyke, joka vielä oli jopa
2 metrin paksuinen.
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Ruotsin helikopteri yritti kemikaalihävitystä ei onnistunut 1968 ja 1969

Parina seuraavana päivänä 6.ja 7. toukokuuta paneuduttiin entistä rajummin öljyn
torjuntapuuhiin niin merellä kuin saanen kivenkoloissa. Öljyä oletettiin Palvasta
päässeen 100 tonnin sijasta jopa 500-600 tonnia. Siirron aikana Palvasta meni Ter
viin lastin mukana vettäkinja merenkäynnin aikana oli voinut öljyä virrata puomi
en ali ja yli. Nämä olivat voineet erehdyttää laskelmia mereen joutuneesta öljystä.

Ruotsista piti saapua tiistaina erään öljy-yhtiönhelikopteri levittämäänuuden
laista ainetta öljylautoille. Koe kuitenkin peruuntui, koska havaittiin, että uutta ai
netta ei voi levittää alle +12 asteiseen veteen. Ruotsin rannikkopartiovene liikkui
Suomen aluevesien tuntumassaÄhvenanmerellä ja tarkkaili tilannetta. Yhdenvar
tiolaivan, kolmen vartioveneenja kahden siviiliveneen avulla tuhottiin öljyä kemi
kaalein, polttamalla ja kauhomalla lähinnä Utön-Kökarin alueella Mörskärin luo
doilla. Ähvenanmaalaisetolivat yhä huolestuneita öljyuhasta, vaikka se ei enää tällä
tuulella voinut saastuttaa Kökarin ja Föglön pääsaaristoa. Maakuntahallituksen
öljysuojaelin vieraili keskiviikkona Kökarin katastrofialueella.

Tuhoaminen työlästä vain kari päivässä

Öljyn poisto ontyölästä työtä. Satojen saarienja karien välistä poukamaan ahtautu
nut öljylautta on helpompi poistaa kuin ajelehtiva lautta. Oli laskettu, että yhden
veneen miehistöltä kuluu hyvinkin työpäivän rupeama yhden suurehkon karin
pahdistamisessa. Öljynpolttaminenei myöskään ole niitä varmimpia keinoja, koska
se hävittää öljyn vain osittain.

Tiedustelin lopuksi Helge DaHströmin arviota siitä, onko öljylautoilla vielä
mahdollisuus kulkeutua kovan tuulen mukana Ruotsin aluevesille. Hän oli sitä miel
tä, ettei Ruotsin vesille kulkeutumisesta näyttänytnyt olevan enää öljyvaaraa, koska
Nesteen tuhoryhmät olivat rajoittaneet saastuneen alueen ja hallitsivat sitä. Aikaa
kuluu kuitenkin runsaasti, ennen kunkaikki saartenpikkuluodotkinonpuhdistettu.

Öljytulet palavat saaristossa

Yllä olevankuuden paistan levyisen otsikon teinAamulehteen toukokuun 9. päivän
numeroon,kunminalletaijoutuimahdollisuusvilkkoPalvankarilleajonjilkeenkäydä
Neste Oy:n veneellä Kökarin öljytuhoalueella ja nähdä paikan päällä “ju}tannustu
lia”, kun rannoille ajautuneita öljyröykkiöitäpoltettiinvedenrajassajailmoillenou
si mahtavia pikimustia savupatsaita. Samalla oli mainio tilaisuus tutustua öljyntor
junnan salaisuuksiin ja menettelytapoihinja haastatella Nesteen tuhoamisryhmän
jäseniä vaikeissa torjuntatöissä. Terveisinä Kökarinulapoilta aloitin kahdenpalstan
levyisen alkukappaleen, johon kiteytin terveiset torjuntamiehistöltä seuraavaan
tapaan:

Vaara tajuttava jo Suomessakin

Palvan öljyvuototapaus hätkähdytti:
o Suomesta puuttuu tehokas valtakunnallinen öljyntuhoamisorganisaatio. Se

olisi perustettava koko Itämeren ympärysvaltioiden keskeiseksi.
O Ensimmäiset minuutit vuodon tapahduttua ovat ratkaisevia. Kalustoa ja mie

histöä on saatava paikalle pian.
O Hälytysjärjestelmä on tehtävä salamannopeaksi.
O Nyt puhutaan jo öljyvahinkojen torjumisesta valtakunnallisesti. Ruotsissa

siitäon herännyt kohuvaltiopäivillä. Suomessa onnukuftu. Toivottavasti edus
kuntakyselyt ovat herättäneet nukkujat meilläkin.
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1 968 ja 1 969 Kaiskärin ulkoluodolla Itämerenpohjoisreunalla sijaitsi öljyn tuhoamiskeskuksen
tukikohta. Vartiolaiva Kuikka lähti tutkimaan saastetilannetta. Huoltolaivana toi
miva Anna Marita oli tuonut Naantalista täydennystä ja vartiolaiva Silmä oli emä
laivana,

Alueella oli jo yli 500 tynnyriä kemikaaleja ja lisää tuotiin tarpeen mukaan. Sa
tamahinaaja Intosta purettiin tynnyreitä toiseen laivaan. Kemikaali maksaa 1,50
markkaa litra. Sitä käytettiin alle 5 prosenttia öljytonnia kohti. Öljyä arveltiin valu
neen mereen 150 tonnia.

Saaristossa Kökarin ulkoluodoilla paloivat “vainotulet”. Öljyä poltettiin ran
noilla. Sitähävitettiinkevyellähelikopterillamatalalennostakäsin. Ruotsalaisetolivat
kokeilemassa uutta ainetta helikopterilla. Neste Oy ilmoitti, ettei öljyä olisi mennyt
veteen enempää kuin 150 tonnia.

Oli laskettu, että 3,5 tunnin kuluttua Palvan öljyvuodosta öljylautta oli laajen
tunut 7 neliökilometrin alalle. Tuuli oli ollut koko ajan itäkoillisesta. Sää oli ollut
kaunisja aurinkoinen. Raakaöljystähaihtuu tällä ilmalla puolet melko pian. Jäljelle
jää raskas polttoöljy, joka oli tuhottava. Öljy olisi hävinnyt ehkä 2-3 viikossa merestä
ilman tuhoamistakin, mutta pahimmat ja vaikeimmat puhdistettavat olivat Utön
Kalskärin välisen 20 kilometriä pitkän ja $ kilometriä leveän saastealueen satojen
karienjaluotojen rannat. Öljyä olipohjoispuolisilla rannoilla. Vesisyvyys oli paikoin
metri. Oli mentävä soutuveneellä, joten aikaa kului paljon jo kulkemiseenkin. Oli
vietävä mukana tuhoamisainetta tynnyreissä,joita nyt oli autioluodoilla. Öljy,joka
ei ollut tarttunut saariin, oli ajautunut Itämerelle.

Horisontti savua täynnä

Palvan vuoto tapahtui Utön sisäväylän oikealla puolella. Kartalta voi laskea, että
olisi tarvittu 7 kilometrin pituinen puomi väylänlänsipuolelle. Se olisi ehkä voinut
estää öljyn ajautumisen Kökarin puolelle sadoille luodoille,jos se olisi saatu käyttöön
erittäin nopeasti. Asiantuntijat sanoivat, että tuskin 7 kilometrin puomikaan olisi
estänyt öljyn leviämistä, koska matka oli liian pitkä. Öljy levisi armotta kymmenien
neliökilometrien alalle ja nopeasti.

Tuhoamisryhmille oli toimitettu jo yli 500 tyrmyriä hävittämisainetta. Emul
gaattori annetaan ohuena suihkuna veneestä öljyn pintaan. Öljy tulee raskaaksi ja
painuu pohjaan. Raskas öljy oli poltettava rannoilta. Se on työlästä työtä. Taivaan-
ranta oli kuin kymmenien juhannuskokkojen täyttämä ja horisontti savua täynnä.

Öljyntuhoamistyötä johti dipLins. Helge Dahlström Neste Oy:stä. Hän sanoi, että
saastunut saaristo Utö-Kökar oli motitettu sekä idästä että lännestä. Käytössä oli
merivartiolaiva Silmä, kolme merivartiovenettä, neljä kalasftisvenettä, rahtialus
Anne-Marita ja satamahinaaja Into. Ensin oli neljä työnjohtajaaja 16 miestä. Torstai
na oli jo kuusi työnjohtajaa ja yli 30 miestä, Lisäksi olivat merivartiolaitoksen miehet
kuljetustehtävissä.

Saaristossa oli vielä ahtojäitä. Oli vaikea sanoa, oliko öljyä jään alla tai päällä.
Dahlström sanoi, että saastunut alue oli nyt rajoitettu. Tuhoajien onnena oli ollut,
että tuuli oli koko ajan puhaltanut idästä ja koillisesta. Kalskärinlänsipuolelleei ollut
öljyä mennyt. Patenttiratkaisua hävittämisessä ei ole, Työ tehdään myös vaikeana
vuodenaikana. Vesi on nolla-asteista ja öljy paakkuuntunutta. Sen sytyttäminen tu
leen oli vaivalloista. Emulgaatio ei toimi myöskään oikein hyvin. Lämpimämpi sää
olisi otollisempi.

Ruotsissa oltiin meitä edellä. Siellä oli heti käytettävissä yli kilometri puomia.
Nyt Utössä oli Suomella vain 200 metriä. Utöön oli tulossa luonnontieteilijäin retki
kunta, joka yrittää pestä öljyä saasteen saaneista linnuista. He tarjoavat apua, joka
otetaan vastaan. Tuhoutirneita lintuja oli tavattu odotettua vähemmän.
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Itämerelle saatava torjuntayhteistyötä 1968 ja 1969

Insinööri Dahlström sanoi, että jos omiistumme nyt öljyntuhoamisessa, se on hyvä
asia. Jos epäonnistumme, se on meidän häpeämme: — On luotava kiinteä yhteistyö
kotimaassa kaikkien intressipiirien kesken öljyvahinkojentorjumisessajanopeasti.
On saatava pian alulle pohjoismainen yhteistyö. Kun sattuu suurkatasfrofi, yhden
maan voimat eivät riitä. Öljytuhoja vastaan on taisteltava Itämerellä kaikkien mai
den yhteisvoimin.

Dahlström totesi tämän Kaiskärissä vartiolaiva Silmän salongissa, kahvikupin
ääressä. Hän sanoi, että jos tämä viesti saadaan perille, on tehty korvaamaton pal
velus yhteisen vaaran torjumiseksi. Hänen asiantuntijalausuntoonsa onyhdyttävä,
voimakkaasti tuettava ja etsittävä keinoja, joilla saadaan ensin poliittiset päättäjät
asialle nopeasti ja varoja torjuntakaluston hajauttamiseen rannikolle vaaralliseksi
tunnettujen väylien varsille ja kaluston käyttöön tehokkaat alukset ja miehistö.

Utön vuoto hiljenee — Park Victory vuotaa

Utöön torjuntaasema syksyn kuluessa

Utön saaristossa kelluvat ohuet öljylautat eivät enää elokuun lopussa aiheuttaneet
vaaraa saaristolle, todettiin Saaristomeren merivartiostosta. Merivartioston lento-
koneen tiedustelulennolla havaittiin erillisiä ohuita lauttoja, jotka haihtuvat ajan
mittaan.

Vaara oli ohi, mutta vain tällä erää. Öljy oli kaiken todennäköisyyden mukaan
peräisin keulasta 3,5 metrin ja perästä 30 metrin syvyydessä makaavasta Park Vic
torystä,joka upposijouluaattona 1947. Oli mahdollista, että öljyä nousee sieltä pin
taan myöhemminkin. Tämä tietää silloin uutta uhkaa.

Victoryn öljyputki halki

Turkulaiseturheilusukeltajatpaikallistivat syyskuussa ParkVictorynhylynöljyvuo
don. Vuoto ei ollut varsinaisissa säiliöissä, vaan huohotusputkessa,jossa oli $ sentin
halkeama. Öljy vuosi siitä ulos,Ärvelfiin, että polttoöljyä oli säiliössä 50-200 tonnia.
Vuotoa ei voida paikata ennen kesää, eikä tehdä tarkempia tutkimuksia öljymääräs
täja sen mahdollisesta pumppaamisesta pois. Tällä hetkellä ei ollut vaaraa, mutta
jos öljysäiliöt puhkeavat ruostumisen taida, voi katastrofi syntyä.

Turun vesilautakunta kiinnitti lokakuussa Victoryn hylyn öljyn poistamiseen
kaupunginhallituksen huomion. Turku kääntyylääninhallituksenja maanviljelysin
sinööripiirin puoleen pyytäen viranomaistentoimia,jotta öljy voidaanpumpata pois
laivan tankeista.

Saaristomerellä pohjassa makaavathylyt ovat tiettävästi yleensä dieselaluksia.
Dieselöljy haihtuu, kuten tavallinen naftakin. Joskus voi hylystä pintaan nousseen
öljyn kanssa olla vielä vaikeuksia, jos se on tavallista polttoöljyä.

ParkVictoryn öljyvuoto osoitti taas kerran, että Utöön on kiireesti saatava öljyn
torjuntavälineet. Jos nyt olisi tarvittu pikaista hävitystyötä, olisi oltu hukassa. Lä
himmät käytettävissä olevat kalustot kun olivat Naantalissa ja Sköldvikissä Por
voon lähellä.
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1968 ja 1969 Neste lahjoitti kaluston Utöön

Valtion öljynsuojaustoimikunnan puheenjohtaja, merenkulkuneuvos Arvo Karjalai
nen totesi Park Victoryn vuodon yllätykseksi, jollaisiin olisivarauduttava: —Me yri
tämme saada Utöön syksyn kuluessa torjunta-aseman tarpeellisine kalustoineen,
jotka Neste Oy on lahjoittanut. Utön seutu on kiireellisyyslistalla ensimmäisenä.
Porvoon öljynjalostamon Sköldvikin väylästä varmistaudutaan yhteistyössä Nes
teen kanssa.

Karjalaisen mukaan Nesteellä on pysyvä torjuntakalusto jalostamossa. Olisi
päästävä siihen, että toimikunnan ei tarvitsisi muuta kuin ottaa yhteys merivartio
viranomaisiin ja pyytää heiltä kuljetusapua. Sköldvikin väylä on syvä ja suora. On
turhaa perustaa sen varrelle mitään vakinaista torjunta-asemaa.

— Tilanne on toinen Utössä. Sieltä on pitkä matka Naantaliin, jossa nyt oli lähin
torjuntakalusto. Utön-Naantalin puoliväliinjonnekin Nauvon-Fagerholman meri
vartioasemalle olisi saatava torjunta-asema kalustoineen. Nyt tehdään kiireisiä
kustannuslaskelmia aseman kalustonj a ylläpidon kuluista. Kun ne selvitetäänpika
puoliin, tehdään kiireesti esitys määrärahasta.

Nesteestä kerrottiin että yhtiön tilaamat 50.000 markan torjuntalaitteistot saa
puivat Ruotsista syyskuun lopulla Naantaliin. Merivartiolaitos osoitti niitä varten
Utössä jo varaston, minne kalusto siirrettiin.

Porvoon satamaa varten oli suunnitelmia. Ilmeisesti sinne tilattavat laitteet ovat
samanlaiset kuin Utöönhankitut. Utöön saadaan kilometri ilmalla täytettävääpuo
miaja pumppuja, jotka öljyvuodon sattuessa ovat ensiapuna. Lähin öljyntoijuntaka
lusto oli nyt vasta Naantalin öljynjalostamossa, josta on 3-4 tunnin matka Utöön.

Kaluston köyttöharjoituksia

50.000 markan arvoinen öljyntorjuntakalusto käsitti kilometrin pituisen ilmalla täy
tettävän puomin, jolla voidaan tehokkaasti saartaa 250 metrin levyinenja pituinen
alue laivan ympärillä. Kalustoon kuului edelleen ilmapumppu, imulaitteita, 40 tyn
nyriä emulsioainetta ja 50 turvepaalia. Lisäksi oli mukana 20 polttoaineastiaa.

Maisteri Paavo Kärnä Nesteeltä sanoi, että Naantalin öljynjalostamolla pidettiin
ennen kaluston siirtämistä Utöön koulutuspäivä. Saaristomeren merivartioston
komentaja Jorma Kaisalo totesi, että merivartiosto oli valmis huolehtimaan kaluston
käytöstä, mutta sen huollosta olisi paikallisten viranomaistenhuolehdittava. Kalus
to saa tilat rannikkotykistön varastosta. Merivartiosto kouluttaa miehistöä, Meri
vartiostoa oli pyydetty mukaan koulutuspäiville Naantaliin. Meritoimistonpäällik
kö, kapt.luutn. KaiHalonen jaÄhvenanmaanaluepääilikkö, kapt.luutn. KyöstiKärk
käinen olivat olleet jo Ruotsissa kahden päivän kursseilla. Kurssi järjestettiin Ahve
nanmaan maakuntahallituksen aloitteesta. Maakuntahallitus nimesi kurssille $
oppilasta ja pyysi merivartiostosta mukaan kaksi miestä.

Lisäkoulutusta oli tiedossa ja se on tarpeen, sillä merivartiosto on kaikessa tapa
uksessa öljykatastrofissa ensiavun antaja. On tiedettävä, mitä tehdään, kun tosi-
paikka on edessä. Koulutusta toivottiin lisättävän voimakkaasti,

Rannikkovartioaluksiin öljyn hävityslaitteita

Ruotsalaisen rannikkoaluksen laitteiden tapaiset tehokkaat öljyntorjuntalaitteet ti
lataan todem-täköisesti myös Saaristomeren merivartioston rannikkovartiolaivaan
Kuikkaan, jonka sijaintipaikaksi tulee Ahvenanmaa. Vastaavat laitteet oli myös eh
dotettu tilattavaksi Maarianhaminassa olevaanÄhvenanmaan pelastusristeilijään
Gustav Eriksoniin. Maakuntahallitus oli ehdottanut jo määrärahaa talousarvioon.

Ruotsalaisessa vartiolaivassa olevassa öljyntorjuntalaitteistossa oli mm. puo
mit. Suuttimien kautta ruiskutetaan emulsioaine mereen. Laitteet saadaanjoko kun
teiksi tai asennettavaksi vasta sitten, kun torjuntasotaan lähdetään.
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Metsästäjät vaativat öljyvahinkopalvelua 1968 ja 1969

Barrikadeille nousivat jo loppukesällä myös metsästäjien keskusjärjestö sekä Suo
menlintutieteellinen yhdistys. Järjestöt olivat huolissaan alueista, joille merilinnut
aikovat laskeutua. Metsästäjät olivat huolissaan toivottomista yrityksistä, joilla
mereen päässyttä öljyä oli pyritty rajaamaanja tuhoamaan. Valtiovallan olisi nope
asti öljy-yhtiöiden kanssa perustettava erityinen öljyvahinkopalvelu. Nyt on jo eri
laisia meripelastuksen, väestönsuojelun, kadonneiden etsiskelyn, kulontorjunnanym.
aloilla ripeästi toimivia ja nopeita avustusryhmiä. Öljyvahinkopalvelua varten pi
täisi saada kuljetus-, torjunta-ja tuhoamisvälinein varustettuja torjuntaryhmiä,joi
ta nyt oli vain Neste Oy:llä.

Neste Oy:stä kerrottiin Palvan karilleajon meriselityksen tulevanjuhannuksen
jälkeen Naantalin raastuvanoikeuteen. Palva oli nyt telakalla Kielissä, josta se pää
see liikenteeseen 18. päivänä kesäkuuta. Palva hakee sitten raakaöljylastin ja on
Suomessa taas heti juhannuksenjälkeen. Määräsatamaa Suomessa ei oltu vielä pää
tetty, mutta todennäköisesti se on Naantali. Meriselitys annetaan heti, kun Palva on
saapunut Suomeen. Merilain mukaan alus saa valita meriselitystä vartenjoko koti-
sataman tai sen sataman, johon se ensimmäiseksi saapuu Suomessa.

kökarilaiset vaativat “kauneuskorvausta”

Palvan öljyvuodosta Kökarin vesillä riideltiinyhä syyskuussa. Neste Oy oli tarjonnut
kökarilaisille korvausta 116.000 markkaa ja 30.000 markkaa lahjoituksena Kökarin
kunnalle. Kökarilaiset olivat yksimielisesti hyljänneet tarjouksen. He sanoivat, että
Neste Oy oli suostunut korvaamaan heille vain kolmanneksen vaaditusta 330.000
markasta.

Maisteri Paavo Kärnä Neste Oy:stä kommentoi minulle kökarilaisten kovia vaa
timuksia. Hän sanoi, että yhtiön tarjoama 116.000 markkaa oli juuri se summa, min
käkökarilaisetitse määrittivät korvaukseksi kalastuksellejametsästykselle aiheute
tuista vahingoista. Kökarilaiset asianomistajat olivat lisänneet tähän summaankau
neudellisethaitat, joita Neste Oy oli kieltäytynyt korvaamasta. Lähinnä oli kysymys
kallion mustumisesta. Yhtiö sanoi, ettei öljyjälkiä ollut enää.

Kärnän mukaan kauneudesta oli vaadittu kaksi kertaa enemmän korvausta
kuin aineellisista vahingoista: — Olimme kehottaneet heitä käyttämään lakimiestä
apuna. Kunnalle esittämämme 30.000 markan lahjoitus oli tavallaan yhtiön vasta-
veto kauneusarvoista. Tahdomme, että kunta käyttäisi lahjoitusvaramme kunnan
nuorison ammattikoulutukseen tai muuhun vastaavaan. Kunnan ja Nesteen neu
votteluissa syntyi syyskuunpuolivälissä sopu. Kökarinasianomistajain asiamies Albin
Brunströrn ilmoitti, että he tyytyvät Nesteen tarjoamaan 146.000 markkaan.

Tietoa ei saatu edes MerenkulkuhallitukseNe

Ilmoitus ja balytys Palvasta
kanerteIi

PalvanVapunpäivän karilleajosta tieto viranomaisille viipyi, kun maastammepuut
tui kokonaan öljyntorjuntaorganisaatio,joka olisi pannut torjuntatoimet nopeasti ja
tehokkaasti liikkeelle. Näistä asioista käytiin kiivasta keskustelua tehokkaasti tou
kokuussa monissa eri yhteyksissä. Asia oli esillä eduskunnassakin, kun kauppa-ja
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1 968 ja 1 969 teollisuusministeri Greis Teir vastasi öljyntorjunnasta tehtyihin suullisiinkysymyk
siin.

Ministeri totesi 20. päivänä toukokuuta, että öljyntorjiinnan tutkimista selvittä
neen komitean mietintöä oli kiirehditty ja kun se valmistuu, hallitus ryhtyy heti
toimiin. Merenkulkuhallituksen laatimassa muistiossa todettiin, ettei merenkulku
hallitus saanut “käytännöllisistä syistä” tietoa Palvan karilleajosta. Tietoa ei tullut
heti myöskään lähimmälle merenkuluntarkastajalle Turkuun. Erilaisissa muissa
havereissa oli kyllä saatu tietoa puhelimitse lähimmän merenkuluntarkastajan tie
toon. Turun merenkuluntarkastaja sai tiedon Palvan katastrofista kotiinsa Vapun
päivän aamupäivällä kuutisen tuntia karilleajon jälkeen, jolloin tarkastaja ryhtyi
käytettävissä oleviin toimiin. Nesteestä hänelle ilmoitettiin, että paikalle oli lähetet
tyjo toijuntakalustoa.

Ei ihme, että pelastusviranomaiset, etupäässä palokunta, kiinnittivät ilmoitus
ten hitaaseenkulkuun terävää kritiikkiä, koska katastrofin sattuessa maalla, merellä
ja ilmassa, vaatii nopeita hälytysvälityksiä ja avunantoa. Kaikki tämä todisti karme
alla tavalla, että ainakaan öljykatasfrofissa hälytyksen vastaanottajaa vuorokauden
ympäri ei ollut viranomaispuolella, vain Palvan omistavalla Nesteellä. Suomeen
olisi saatava yksi keskuspaikka,johonPalvan tapaisessa katastrofissa kulkisi minuu
tissa tieto vuorokauden ympäri ja erityisesti viikonvaihteessa, kun virastot ovat
suljettuinaja töihin palataan vasta maanantaina. Pysyvä päivystäjä hälyttäisinope
asti apujoukot liikkeelle nopeasti.

Oppikirjojakin vain ruotsiksi

Olin paikalla 2$. päivänä toukokuuta, kun valtion palokoulun oppilaskunta, palo-
miesten neuvottelukuntaja Suomen palomiestuki järjestivätTurussa kaksipäiväiset
neuvottelut. Nekinjärjestettiin vapaaehtoisin voiminja toimivatjatkokoulutustilai
suutena.

Valtion palokoulun johtaja Rainer Alho avasi neuvottelupäivät. Hän totesi heti
alkuun, että öljyvahinkojen torjunta meillä on lapsen kengissä silloin, kun vahinko
tapahtuu maalla tai merellä, jopa ilmassa. Muun organisaation puuttuessa palokun
tien on syytä mahdollisuuksien mukaan varautua ensi käden toimiin öljywahinkojen
tapahtuessa. Niiden torjunta on otettava huomioon palokuntien koulutuksessa.

Alho totesi, että käännöskirjallisuuskaanei ole ottanuthuomioon öljyvahinko
jen torjuntaa. Alaa käsittelevää kotimaista kirjallisuutta ei ole saatavissa —sen sijaan
suositellaan lämpimästi mm. ruotsalaisia teoksia!

Kulutus kasvaa, torjunta olematonta

Palokoulun johtaja Alho luennoi maan eri puolilta Turkuun luentopäiville saapu
neille yli 300 ammattipalomiehelle. Hän sanoi, että siitä huolimatta, että öljytuottei
den kulutus maassamme on kasvanut räjähdysmäisesti, oli tämän alan vahinkojen
torjunta jäänyt lähes kokonaan huomiotta. Meiltä puuttui valtakunnallinen öljyva
hinkojen torjuntaorganisaatio. Sen luominen edellyttää hidasta lainsäädäntötyötä,
jota edeltää asian valmistelu komiteoissa. Viime aikoina sattuneetöljyvahingotosoit
tivat kuitenkin, että kentällä on toimintaan varauduttava heti.

Viranomaiset yhteistyöhön

Alhon mukaan tulokseenpäästäisiin nopeimmin, jos eri viranomaiset sopisivat kes
kenään toiminnasta öljyvahinkotilanteessa. Lääneissä olisineuvoteltava menettely
tavoista ensi tilassa lääninhallituksen, vesiensuojeluviranomaisten, merivoimienja
merivartioston, tullilaitoksen, ilmailuviranomaisten sekä palo- ja poliisiviranomais
ten kesken. Vakuutusyhtiöillä on torjunnassa tärkeä asema ja ennen kaikkea niillä,
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jotka valmistavat, kuljettavat, varastoivatja käyttävät öljytuotteita. Kuntien on myös 1 968 ja 1 969
tultava mukaan. On selvää, että vain laajapohjaisella neuvottelukierroksella saavu
tetaan paras tulos.

Aika ratkaisee torjunnassa

Viimeaikaiset kokemukset osoittivat, että juuri aikatekijä on ratkaisevintorjuttaessa
öljyvahinkoja. Kunnan palotoimi on Alhon mukaan otettava huomioon luotaessa
öljyvahinkojen torjuntaorganisaatiota. Asiaa käsiteltiin äskettäin palo-ja muiden
suojelualojen neuvottelussa Tukholmassa, missä korostettiin, että palokunnilla oli
valmis ilmoitusten vastaanotto-ja hälytysjärjestelmä: kiinteä ja liikkuva viestikalus
to oli käytettävissä yhteyden pitoon muiden viranomaisten kanssa. Palokunnilla oli
jo nyt öljyvahinkojen torjuntaan soveltuvaa kalustoa,

Neuvotteluihin jo syksyllä Ruotsi aloitteentekijänä:

ltmeren “öljysOtaan” Pohjolan
yhteisvoimin

Palvan karilleajo hätkäytti kyllä pohjoismaiden päättäjiä yhdessä pohtimaan öljy
havereiden torjuntatoimia. 12. päivänä elokuuta otin yhteyden merenkulkuhalli
tukseen, josta kerrottiin, että syksyllä pohditaan öljyvaaran torjuntakeinoja Visbyssä
Ruotsissa sekä Lontoossa. Visbyn kokouksen kutsujana oli Ruotsin merenkulkuhal
litusja päämääränä oli saada kaikkien Itämeren maiden edustajat pohtimaan öljy
saasteuhkantorjumista. Suomesta osallistuvat edustajatkumpaankinkokoukseen.
Visbyyn lähtevät öljynsuojaustoimikunnanpuheenjohtaja, merenkulkuneuvos Arvo
Karjalainen ja toimikunnan sihteeri, dipl.ins. Arje Harjula.

Merenkulkiihallituksesta kerrottiin myös, että syksyllä saataneenaikaanjopää
tös ensimmäisten valtion ylläpitämien öljyntorjunta-asemienperustamisesta Utön
ja Porvoon väyhile. Muut tärkeimmät väylät ovat vuorossa myöhemmin. Utön ja
Porvoon väyliä käyttävät säiliöalukset, jotka tuovat raakaöljyä Naantalin ja Por
voon öljynjalostamoille. Liikenteeseen tulee ensimmäinen 100.000 kuollutpainoton
nin säiliölaiva kohti Porvoota.

Torjunta-asemia harkitaan jo

Ruotsinmerenkulkuhallitus oli kutsunutkaikkien Itämerenmaiden vastaavien elin
ten edustajat Visbyyn neuvottelemaan syyskuun alussa. Tarkoitus olipohtia, miten
ehkäistäänmereenjoutuneen öljyn aiheuttamia vahinkoja. On saatava aikaan tehos
tettu valmius katastrofeja varten.

Visbyn kokoukseen osallistuivat edustajat Tanskasta, Länsi-Saksasta, Itä-Sak
sasta, Puolasta, Neuvostoliitosta, Suomesta ja Ruotsista. Kokouksessa ei päästyvar
sinaiseensopimukseen toijuntatoimista, mutta epävirallinen yhteistyö kuitenkinvoi
jatkua, kuten pohjoismaiden kesken oli jo aikaisemmin todettu. Vuoden 196$ alussa
oli tehty sopimus, että öljyvaaran uhatessa tiedotetaan siitä eri maita. Tähän sopi
mukseen liittyivät neljä pohjoismaata Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja.

Syksyllä joudutaan Suomessa valtioneuvostossa harkitsemaanvarojen myön
tämistä ensimmäisten öljyntorjunta-asemienperustamiseksi saaristoväylienvarrel
le. Valtion öljynsuojaustoimikunta suositteli jo toukokuussa, että Utön seudulle ja
Porvoon väylälle on saatava kiireesti öljyntorjunta-asemat.
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1968 ja 1969 Penniverosta käyttörahasto?

Öljyntorjunnan kustannusten korvaus
vielä selvittämättä

Falvan karilleajo Vapunpäivänä aiheutti tähän mennessä suurimmat öljyvahingot
Suomen merialueilla, kun öljyä pääsi mereen 150 tonnia. Vuosisadan pahimman
saastumisongelman aiheutti helmikuussa 196720 kilometrin päässä Englannin ran
nikosta karille ajanut tankkilaiva Torrey Canyon, josta levisi mereen lähes 100.000
tonnia raakaöljyä. Muutamassa päivässä öljy levisi satoja kilometrejä ja saastutti
rannikon uimarantoja ja satamia.

Joulukuussa yli puoli vuotta Palvan karilleajosta ruvettiinjo miettimään, kuka
maksaa ja mistä pussista Suomen öljyntorjunnan. Öljyvahinkojen torjunnassa kun ei
ole vaikeutena suinkaan torjunta-asemien perustaminen tai kalustonhankkiminen.
Suomenkin viranomaisetviimeistelivät jo esitystä öljyntorjunta-asemista. Kysymys
oli siitä, kenelle kuuluu jo sattuneen öljyn poistaminen merestä. Tiedustelin asiaa
Turun satamajohtajalta EskoAjangolta. Hänen käsityksensä oli, että Suomessa ei tässä
suhteessa olla jäljessä kansainvälisestä tasosta. Kansainvälisestikin oli yhä määrit
telemättä korjausvelvollisuusja -korvaus, ellei syyllistä tavoiteta.

Äjanko sanoi, että öljyntorjunnan kustannuksista olisivaltion vastattava, koska
valtio saa suuret tulot öljystä ja sen kuljetuksesta. Olisi keksittävä jokinns. pennive
ro, joka kerättäisiin niiltä, jotka öljyä kuljettavat ja kuluttavat. Penniverosta olisi
perustettava rahasto,josta maksettaisiin esimerkiksi asianomaiselle kunnalle öljy
saasteenpuhdistuksestakoituneet suuret kustannukset heti. Neperittäisiin takaisin
rahastoon, jos syyllinen saadaan selville.

Turku tehostaa “ensiavun” antamista

Turkuun oli tarkoitus hankkia lähiaikoina öljyntorjuntakalusto, samantapainen kuin
Utön torjunta-asemalla jo oli, Budjettiin oli otettu tätä varten sataman öljyntorjun
tavarusteisiin 40.000 markkaa ja palokunnan varusteisiin 25.000 markkaa. Turussa
oli öijyntorjuntaa tehty jo aikaisemminkin, nyt sitä vain tehostetaan. Turku sijaitsee
öljynkuljetuksen valtasuonen Utön reitinvarrella. Karilleajo tai pohjakosketus väy
iässä voi olla katastrofin uhka myös Turulle. Siksi Turku varmistaa ensiavun.

Torjuntaviranomainen pian nimitettävä

Nykyisten määräysten mukaan öljyn mereen lasku oli kielletty. Se joka laskee öljyn
mereen, on myös korvausvelvollinen. Mutta kun öljyä havaitaan meressä, eikä ole
tietoa laskijasta, kuka silloin on velvollinen korjaamaan ja korvaamaan vahingon?,
kysyi satamajohtajaAjanko.

Poliisille tehdään öljyn laskemisesta rikosilmoitus. Kestää, ennen kuin syyllinen
saadaan esimerkiksi näytteiden perusteella selville. Korvaus viipyy. Turun kaupun
ginkansliassa oli yhä 50.000 markan lasku kesäisestä puhdistusoperaatiosta, jonka
kaupunki joutui kustantamaan, koska jostakin laivasta oli öljyä laskettu mereen.
Saaronniemen uimaranta oli vaarassa ja Nesteen miehet poistivat öljyn. Yhden öl
jyntorjuntakaluston hinta on pikkusumma, kun vahingosta esitetään lasku.

SatamajohtajaÄjanko korosti, että öljyvahinkojen korjaus ei ole suinkaan min
kään kunnan velvollisuus, Turku hankkii laitteet vain oman turvallisuutensa ta
keeksi. Turku tarjoaa ensiavun hätään. Valtion on ryhdyttävä kiireesti järjestämään
koko torjuntaorganisaatiota. Täytyy olla viranomainen, joka hoitaa näitä torjunta-
asioita ja kehittää organisaatiota. Näin luodaan pohja koko rannikko-ja merialueen
tehokkaalle suojaamiseiie öljyvahingon sattuessa.
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Joulukuussa saatiin vielä valtion öljynsuojatoimikuntaan kuuluvalta fil.tohtori Gö- 1 96$ ja 969
ran Bergmanilta ehdotus, että yli 30.000 bruttorekisteritonnin säiliöalus pääsisi Suo
men merialueelle vain merenkulkuhallituksen hyväksymien saattoalusten saatta
mana. Suuremmille säiliöaluksille, kuten Nesteen jättitankkereille, tarvittaisiinpe
räfi kaksi saattoalusta ja niihin tehokkaat optiset ja akustiset merkinantovälineet.
Luotsienkin pitäisi olla säiliöaluksessa jo avomerellä, eikä vasta, kun saaristoväylä
alkaa.

Bergmanin ehdotus jäi viranomaisten mietintämyssyn alle. Vasta vuonna 2002
päästiin siihen, kun Fortumin uudet saattohinaajat otettiin käyttöön. Yli 40.000 ton
nin raakaöljylastissa olevat säiliöalukset avustetaan satamiin Porvooseen ja Naan
taliin vasta, kun niiden perässä on saattohinaaja. Suurimmat Naantaliinja Porvoo
seen tulevat säiliöalukset ovat yli 100.000 tonnin laivoja. Saattohinaajienhankkimi
seen Fortum kiinnostui, kun tankkeri Natura sai sähköhäiriön Porvoon edustalla.
Sen seurauksenapääkone pysähtyi ja Natura karahti karille ulos normaalilta väyläl
tä. Kaksoispohja esti öljyvuodot.

Nyt 13 metriä, tarvitaan 17 metriä:

Tanskan salmet pullonkaula
Suomenkin sädiöalusjateille

Vuodet 1968 ja 1969 olivat Suomen öljytuhontorjunnan kehittämisvuosia. Kehittä
misvaatimus lähti alkuun Lounais-Suomesta, tarkemmin sanottuna Turusta, kun
Suomen ensimmäinen öljynjalostamo aloitti toimintansa Naantalin Tupavuoressa ja
Turun satamassa lisääntyivätusean eri öljy-yhtiönpolttoainesäiliöt. Polttonesteiden
käyttö lisääntyi ja sen myötä öljynkuljetukset pienillä 15.000 dwt:n säiliölaivoilla
Itämerellä. Tämä kehitys sai aikaan öljyntorjuntaan varautumisen, senkehittämisen
ja muistioidenlähettämisenvaltakunnallisille elimille mahdollisen öljytankkerien
haverinja muun vahingon sattuessa.

Vuodenl969 loppupuolella tuli esille Nesteen tilaamien jättitankkereiden, yli
100.000 tonnin alusten saapuminen Itämerelle Naantalin ja Porvoon öljynjalosta
moille. Lisääntyneeseen haverivaaraan kiinnittivät muutkin Itämeren valtiot huo
mionja vaadittiin Tanskan salmiensyventämistäjättitankkerienturvalliselleliiken
teelle. Tein tästä aiheesta lehtiartikkelin, jossa tarkastelin Pohjanmeren-Itämeren
syväväylän rakentamishankkeita.

Nyt vajaassa lastissa

Suomeen Porvoon Sköldvikin öljynjalostamoon saapuva ensimmäinen Nesteen yli
100.000 kuollutpainotonnin säiliölaivajätti ui vielä vajaassa lastissa. Sköldvikin
väylän kulkusyvyys oli mitattu jo 15 metriin, kerrottiin merenkulkuhallituksesta.
Pullonkaulana olivat Tanskan salmet, joista ei 13 metriä syvemmässä uivat laivat
pääse läpi.

Ruotsi tunsi Tanskan salmien syventämistä kohtaan vielä kevättalvella mielen
kiintoa. Vappuna sattunut öljyvuoto Utössä teki ruotsalaiset varovaisiksi. Syventä
mishankelepäsi toistaiseksi.

Sköldvildnväylänpienisyventämistyöoli käynnissä. Sinne rakennettiin syksyn
aikana vielä kasuunimajakka ja kolme valopoijua. Väylän virallinen syvyys oli 13
metriä. Se riitti, koska tämä oli Tanskan salmien syvyys. Väylä saadaan kuitenkin
virallisesti 15-metriseksi. Tätä koskevat mittaukset oli jo tehty.
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1968 ja 1969 Utöstä Naantalin öljynjalostamolle johti 10 metrin virallinen väylä. Tätä ei ollut
enää tarkoitus syventää, koska väylä olisi silloin kuitenkin liian kapea ja mutkikas
suurille aluksille.

Jo vuoden 1969 tammikuussa neuvottelivat Kööpenhaminassa Suomen, Ruot
sinja Tanskanviranomaiset Pohjanmeren-Rämerensyväväylän rakentamisesta, kun
tuli tietoon Nesteen hankkeet rakennuttaa kaksi jättitankkeria öljynkuljetuksiinsa.
Kattegatinja Ison Beltin kautta kulkevan nykyisen 12,5 metrin syvyisen väylän sy
ventäminenja merkitseminen 17 metriin oli kallis hanke. Luotaukset oli kuitenkin
tätä varten jo tehty. 17 metrissä uivat säiliölaivajätit pääsisivät silloin Itämerelle ja
jopa Sköldvikiin saakka täydessä lastissa.
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1970

Oljysuojatoimikunnan
mietintö valmistui
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1970 Öljysuojatoimikunnalta
uudenvuodenlahja:
- ministeriö sai öljyntorjunnasta
mietinnön

Suomen öljyvahinkojen torjunnan kehittämisestä viimeiset kaksi vuotta huolta kari
taneetja valtiovallalle kiireellisiä esityksiä jättäneet huokaisivat helpotuksesta uu
denvuoden pyhien muuttuessa arjeksi: vuosikausia istunut öljysuojatoimikuntajäffi
selvityksensä toimenpide-ehdotuksineenkauppa-ja teollisuusministeriölle. Toimi
kunnan puheenjohtajana toimi merenkulkuneuvos Arvo Karjalainen. Ministeriöltä
kuluu vielä aikaa kaikkiin mietinnön ehdotuksiin tuttistumiseen. Ministeri Greis Teir
totesikin, että ministeriö tulee asettamaan erityisen työryhmän valmistelemaan sel
vityksessäesitettyjenyksityiskohfientoteuttamista, silmällä pitäen lisäbudjettia, johon
olisi jo toteutusta vartensaatava alkurahoja. Öljysuojatoimikunta kaipasi lisätalous
arvioon ehdotusten kustannuksia varten 1.550.000 markkaa.

Öljyntoijunnanesittämiinkiireellisiin toteuttamiskohteisiinkuuluivatmm. luon
nollisesti öljyntorjunta-asemien perustamiset ja niiden kalustohankinnat sekä aina
kin kahden torjunta-aluksen kunnostaminen. Torjuntajärjestelmien perusta raken
nettaisiin merivartiostojen alusten varaan nimenomaansiksi, että jo nyt oli mm. Utö
saanut oman öljyntorjunta-aseman Nesteen lahjoittamine kalustoineen. Kalustojen
kuljettaminenja käynnistäminen öljytuhopaikalle olisi luonnollisinta antaa tehtä
vään koulutetulle merivartiohenkilökunnalle, joka kävi jo Nesteen tiloissa Naanta
lissa tutustumassa öljyntorjunta-asemille tuleviin kalustohienouksiinja niiden käyt
töön. Merivartiostot tarvitsisivat rajavartioston esikunnan laskelmienmukaan vält
tämättä öljyntorjunnan vaatimia lisätöitä varten lisää noin 150 uutta virkaa, alus-
kantaa olisi myös parannettava ja lisättävä erikoiskoulutusta. Esityksen mukaan
juuri merivartiostot muodostaisivat torjuntaorganisaationnmgon,jonka ympärille
sijoitettaisiin myös muut merellistä toimintaa harjoittavat laitokset ja yhteisöt.

Keskiraskaat kopterit öljyntorjuntaan

Rajavartiolaitoksen toimintaedellytyksiä öljyntorjunnan osalta oli ajateltava myös
ilmasta käsin eli helikopterienlisähankinnoissa. Rajavartiolaitoksenesikunta edel
lytti lausunnossaan merivartiostoille 37 uuden viran saamista nimenomaan öljyva
hinkojen torjunnan takia. Äluskalusto tarvitsisi 4 miljoonan markan määräraha
vuosittain aluksia varten. Ilmakalustossa tarvittaisiin kaksi kevyttä kopteria ja lisä
ystä puolustuslaitoksenkeskiraskaaseenkopterikalustoon. Kopterien toiminnassa
kevyet koneet hoitaisivat tiedustelu-ja johtamistehtäviä. Keskiraskaita koptereita
tarvittaisiin taas nimenomaan öljyntorjuntatyöhön. Niiden sijaintipaikoiksi sopisi
vat erinomaisesti Turku ja Vaasa.

Öljyntorjuntakoptereista esityksiä myös 1971

Öljysuojatoimikunta teki esityksensä vuoden 1970 alussa, On hyvä muistuttaa jo
tässä yhteydessä, että öljyntorjuntahelikoptereista tehtiin esityksiä pariinkin ottee
seen vuotta myöhemmin eli 1971. Silloin 16. päivänä maaliskuuta Saaristomeren
merivartioston komentaja Jorma Kaisalo totesi haastattelussani, että keskiraskaan
helikopterinhankinta näytti olevan lähiaikoina tosiasia. Puolustusvoimilla oli näitä
jo Utissa, mutta niiden valmiustila alkoi jo olla epävarma. Ja merellä tapahtunut
katastrofi ei odota. Ähvenanmerelle oli saatu useita kertoja tehokasta helikopteri
apua Ruotsin rannikkovartiostolta. Utista oli saatu tähän asti keskiraskaanhelikop
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terin apua Saaristomerelle. Öljyntorjuntaviranomaiset merenkulkuhallituksessa 1970
olivat tekemässä lähiaikoina esityksen erityisen öljyntorjuntahelikopterin hankki
misesta. Sitä voitaisiin samalla käyttää myös meripelastushelikopterina.

Samaan sanomaan komentaja Kaisalonkanssa yhtyi Tunmja Porin läänin maa
herra Paavo Aitio. Lääninhallituksessa olevat viranomaiset olivat lyöneet edut sa
maan laukkuun. MaaherraÄitio lähti sitten keulamiehenä ajamaan asiaa valtioneu
vostossa. Monitoimihelikopteri,joka sopii mm. meripelastukseenja öljyntorjuntaan,
oli paperilla jo tulossa Turkuun. Asiasta vastaavilla valtioneuvostonjäsenillä ei ollut
enää varaa viivytyksiin. MaaherraAitio lähti matkaan lisäämään löylyä kiukaalleja
vaatimaan nopeita toimenpiteitä.

Neste ja toimikunta napit vastakkain sihteeri erosi

Öljysuojatoimikuntaja Nesteen pääjohtaja Uolevi Raadejoutuivat mietinnön julkai
semisenjälkeenselvityksen sisällöstä napit vastakkain, mikäjohti sitten öljysuojatoi
mikunnan sihteerin, varatuomari Erik Dahlbon eroamiseen tehtävästään. Dahibo
katsoi Raaden puuttumisen toimikunnan työhön sopimattomaksi. Raade oli kirpeäs
ti arvotellut toimikunnan tuloksia, jotka öljyntorjunnan kehittämisessä eivät Neste
Oy:tä kaikilta osiltaan miellyttäneet. Raaden arvostelusta sai osansa myös meren
kulkuhallitus, joka huolehtii nimenomaan väylienkehittämisestä turvallisemmiksi,
Väylien rakentaminen, syventäminen, oikaiseminen ja suunnittelu nimenomaan
Naantalin oljynjalostamolle tulevia vaarallisia lasteja varten olivat kirjelmien paa
aiheita jo ennen, kun säiliölaiva Palva ajoi karille Utössä ja sai aikaan torjuntatoimi
en uudelleen organisoinnin,johon toivottiin myös Nesteeltä suurta tukea.

Turussa tyrmistyttiin arvostelusta

Raaden kritiikki ja Dahlbon ero öljysuojatoimikunnasta otettiin järkyttyneinä vas
taan nimenomaan Turussa. Turun kaupunki ja sen satamalaitos sekä Lounais-Suo
men kuntienperustama vesiensuojeluyhdistys nimenomaan olivat öljyntorjuntaor
ganisaatiön nopean perustamisen aloitteentekijöinä ja kirjelmien lähettämisessä
valtakunnan päättäjille ja öljysuojatoimikunnalle, jossa oli myös jäsenenä Turun
satamajohtaja. Nesteen pääjohtajan kanta hämmästytti, koska Turun virkamiehillä
ja vesiensuojeluyhdistyksellä ei ollut koskaan ollut erimielisyyksiä Nesteenkanssa,
vaan asioita oli pyritty ajamaan yhteisrintamassa ja neuvotteluilla eteenpäin. Nes
teeltä oli aina saatu apua, kun oli kysymys asiantuntijatehtävistä.
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1970 Palvan päIIikkö vapautettiin
raskaista syytteista oikeudessa

Seurasinmaanantaina 12. tammikuuta Naantalin raastuvanoikeudessa, kun ensim
mäisen kerran merenkulkumme historiassa oli säiliölaivan päällikkö asetettu syyt
teeseenmeriliikenteensäännöstenrikkomisesta.PoliisimestariHeikki Nieminen syyt
ti Vapunpäivänä Utön karikoissa pohjakosketuksen saaneenja vuodollaan ulkosaa
riston saastuttaneen säiliölaiva Palvan päällikköä, merikapteeni Ingmar Enholmia
siitä, että Palva oli ohjattu karikkoiselle alueelle sakeassa sumussa, laivaa oli ajettu
liian suurella nopeudella, tähystystä oli pidettykomentosillalla eikä laivan keulassa
jaluotaaminen oli laiminlyöty. Kapteeni Enholminpuolesta kiistettiinjokainen syy
te.

Asiassa oli kuultavanaluotsiAulis Sointu. Myös merenkulkahallituksen edusta
jaa kuultiin. Syytetyn pyynnöstä jutun käsittely lykättiin 16. päivään helmikuuta.
PalvanpohjakosketuksessalevisiöljyäUtön-Kökarinulkosaaristoon 150 tonnia, Öljyn
hävitys sadoilta luodoilta kesti 2 viikkoa.

Palvan onnettomuuden jälkeen oli viimeksi joulukuussa sattunut kaksi pahaa
haaksirikkoa Porvoon ja Hangon edustalla. Neuvostoliittolaisesta säiliölaivasta
Raphaelista valui karilleajossa 60 tonnia öljyä ja Hangon edustalla upposi mootto
rilaiva,joka aiheutti myös öljyvahinkoja. Säiliölaiva Nunnalahti sai 3. päivänä tam
mikuuta pohjakosketuksen Porin edustalla. Vuosia istunut öljysuojatoimikunta an
toi mietintönsä joulukuun lopulla ja teki parannusehdotuksia.

Ajo-ohjeita ei oltu vieläkään annettu

Öljysuojatoimikunta ehdotti mm. annettavaksi ohjeet kulkurajoituksista, aluksen
ominaisuuksien tai näkyvyyden, tuulen voimakkuudenja jääolojenperusteella, luot
sien käytöstä jne. Eriävässä mielipiteessä esitettiin, että milloin sääennusteen mu
kaan uhkaa sumu tai lumipyry, pitäisi merenkulkuhallituksen kieltää suuria säiliö
laivoja saapumasta avomereltä saaristoväylille.

Tämän vuoden alusta muuttuivat luotsaussäännökset. Ulkomailta maahamme
saapuvien suurempien säiliöalusten oli käytettävä kahta luotsia yhden sijasta. Luot
si-ja majakkamiesliitto oli ehdottanut, että yli 5.000 kuollutpainotonninsäiliöaluk
sia kiellettäisiin ajamasta saaristossanäkyvyyden ollessa sumun, sateen,lumipyryn
tai muun sellaisen syyn takia alle 2 meripeninkulmaa. Enimmäisnopeus saisi saaris
toväylillä olla 10 solmua. Vuonna 1964 Raumalla rakennettu Palva oli 15.622 kuol
lutpainotonnin säiliölaiva.

juttu siirtyi hovioikeuteen

Jutun jatkokäsittelyssä Naantalissa 16. päivänä helmikuuta, raastuvanoikeus va
pautti merikapteeni Ingmar Enholmin kaikista syytteistä. Virallinen syyttäjä Heikki
Nieminen ilmoitti tyytymättömyytensä päätökseen. Raastuvanoikeuden päätös oli
ennakkopäätös, sillä vastaavaa syytejuttua ei merenkulussamme oltu nostettu säi
liölaivan päällikköä vastaan. Raastuvanoikeus katsoi, ettei mitään syytteistä oltu
toteen näytetty ja vapautti kapteeni Enholmin kaikesta vastuusta.

Palvasta levisi pohjakosketuksessa öljyä mereen noin 150 tonnia. Neste Oykor
vasi saaristolaisille aiheutuneet vahingot 100.000 markalla. Saaristolaisten vaati
mus oli 300.000 markkaa. He tyytyivät kuitenkin sovitteluratkaisuun.
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MerenkulkuhaHitus toteuttamaan 1970

öljyvahinkojen torjunnan esityksiä

Valtioneuvosto teki torstaina 5. helmikuuta päätöksen, että öljysuojatoimikunnan
vuodenvaihteessa esittämienöljyvahinkojentorjunnantoteutuskeskitetäänmeren
kulkuhallitukselle. Valtioneuvosto piti myös tärkeänä, että puolustuslaitos ja raja
vartiolaitos antavat torjimtatoimissa vaadittavaa virka-apua merenkulkuhallituk
selle.

Tämä päätös oli tärkeä, jotta vihdoinkin päästään tositoimiin ja saadaan keski
tys aikaan yhdelle virastolle. Merenkulkuhallitus kehotettiin ryhtymään asian vaa
timiin toimiin ja tekemään niistä sitten kiireelliset esitykset säädöksistä, joita tarvi
taan, kun Suomen meri- ja sisävesialueilla tapahtuu öljyvahinko, jotta torjuntatoi
met saadaan nopeasti liikkeelle.

Neste Oy:lle annettiin samassa valtioneuvoston istunnossa suositus asettaa oma
asiantuntemuksensa, torjuntakalustonsa ja henkilöstönsä merenkulkuhallituksen
käyttöön öljyvahinkojen tapahtuessa. Tähän liittyenvaltioneuvosto katsoi, ettei Neste
saa korvausta avustamistoimistaan.

Luotseilta evästyspykäliä

Pari viikkoa ennen valtioneuvoston päätöstä siirtää öljyntorjunnan nopea valmiste
lu merenkulkuhallitukselle, istuivat neuvottelupöytään Luotsi-ja majakkamieslii
ton Turun osaston edustajat. He antoivat seitsemän kohtaa käsittävän julkilausu
man omista näkemyksistään superöljylaivojen liikenteestä.
1) Pahin epäkohta on saariston väylien kapeus.
2) Jos näkyvyys on alle 2 meripeninkulmaa, tankkerien on ankkuroitava turvalli

seenpaikkaan.
3) Luotsauspakko kaikkiin aluksiin,
4) Lövskärissä 10 solmun nopeusrajoitus meripeninkulman matkalla olisi ulotet

tava myös muihin saaristoväyliin.
5) Rajoitus koskisi kaikkia yli 5.000 dwt:n tankkereita.
6) Yli 15.000 dwt:nperäkomentosillalla varustetut alukset saisivat liikennöidä saa

ristossa vain päiväsaikaan.
7) Yli 15.000 dwt:n laivoissa olisi saaristossa liikuttaessa kaksi luotsia.

Näin aikaisessa vaiheessa luotsien tekemät turvallisuustoimienlisäämisehdo
tukset ehtivät sopivasti merenkulkuhallitukselle,jonka oli valtioneuvoston antami
envelvoitteiden ohessa paneuduttava myös liikennöinnin turvallisuusnäkökohtiin.

Ympanstöministenö



OOeOOOOOeOOOeOOOOOOOOOOOOOOOOOO,OOOO,OOOOOOOOOøOOOOOOOOJOO

1970 Ei penniäkään saatu vielä Vappuun mennessä:

Öjytuhoja on orjuttava velaksi

Hitaat olivat poliittisten päättäjien kiireet, kun valtion lisäbudjettiin ei Vapunpäi
vään mennessä saatu vielä penniäkään rahaa öljyntorjuiman rakenteelliseen kehit
tämiseen, vaikka valtioneuvosto siirsi työn tekemisen merenkulkuhallituksen vas
tuulle. Suomen meri-ja järvialueidenöljyntorjunnanjärjestelyä hoidettiin nyt velka
kaupalla. Siinä riitti jo nauramista ulkomaisille asiantuntijoillekin, miten Suomessa
asioita hoidetaan.

Maamme korkein öljyntoijuntaviranomainen, merenkulkuneuvos Osmo Lehmus
kallio sanoi minulle 27. päivänä huhtikuuta, että suojaussuunniteimat olivat kyllä jo
täysin valmiit. Lakiesityksiä ei vielä voitu antaa julkisuuteen, ennen kuin valtioneu
vosto ne hyväksyy. Toteuttamiseen tarvitaan rahaa 1.180.000 markkaa. Yhtään
markkaa ei oltu vielä saatu.

Kalustohankintaa pakko jarruttaa

Lehmuskallio totesi, että kun tulee rahaa, tulee myös tuloksia. Kesä-heinäkuussa
valtio tekee taas lisäbudjetin. Jo nyt olisi ehdottomasti saatava tietää, heltiääkö sii
hen runsas miljoona markkaa. Jos se tiedettäisiin vasta kesällä, olisi kaikki jo liian
myöhäistä.

Utön-Naantalin laivaväylän varteen Nauvon Fagerholmaan oli ostettu jo ve
laksi 500 metriä puomia ja 100 säkkiä torjunta-ainetta. Suunnitelma oli alkuaan
kerätä sinne 1.500 metriä puomia ja 600 säkkiä torjunta-ainetta. Ei uskallettu tehdä
velkaa näin paljon.

Nesteen Utöön hankkima öljyntorjuntakalusto ostettiin Nesteeltä, mutta sekin
velaksi. Kaikki, mitä öljyntorjuntaorganisaatio nyt tekee, riippuu siitä, antavatko
liikelaitokset velkakaupan edelleenjatkua. Oli vain hämärä toivo, että lisäbudjettiin
saataisiin rahaa.

Puomikalustoa Saimaallekin velaksi!

Jos liikkeet suostuvat antamaan vielä torjuntaorganisaatiolle luottoa, Lehmuskalli
on mukaan tarkoitus on tilata Saimaankanavalle kuutta alusta varten puomit. Nämä
laivat kuljettavat niitä mukanaan kanavalla ja luovuttavat ne pois, kun jättävät
kanavan, Uudet laivat ottavat ne sitten taas kannelleen. Kiertokulku jatkuu.

Merenkulkuhallituksen tarkoitus oli, että aina kun Saimaan kanavalla liikkuu
yksikin alus, sillä on öljyntorjuntapuomit mukana kaiken varalta. Strategisiin koh
tim mm. Puumalaanja Savonlinnaan, hankitaan myös torjuntakalustoa.

—Jos nämä laitteet tilataan etukäteen, voi olla, että ne joudutaan palauttamaan
takaisin, ellei rahaa löydy. Ulosottomies tulee ja kirjaa ne poiskuljetettaviksi. Olisi
saatava äkkiä tieto, tuleeko torjuntaan rahaa vai ei, että saataisiin kaikkien öljylai
vojen väylien varsille torjuntakalustoa. Öljyn torjuntaorganisaatio oli katkera val
tiovallalle. Täytyy tarkistaa oma pankkitili, että saisi luottoa maan öljyntorjuntajär
jestelmän luomiseen, tokaisi merenkulkuneuvos Lehrnuskallio.
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Park Victoryn hylyn öljyä yritetään 1970
poistaa kesällä

Viime vuoden 1969 elokuussa jouluaattona 1947 Utön vesillä uponneen Park Victo
ryn hylky antoi jo viitteitä Palvan öljytuhojen torjujille, että mahdollisesti havaitut
uudet öljylautat olisivatkinVictorynhylyn uumenista, kun turkulaiset urheilusukel
tajat olivat havainneet saasteen olevankin Victoryn aiheuttama.

Toukokuun puolivälissä asiantuntijatkin katsoivat, että Park Victoryn hylky
uhkaa Turun vesialueita ja koko saaristoa salaperäisellä öljymäärällään. Tämän ta
kia suunniteltiin, että kesällä ruvetaan poistamaan hylystä öljy,jota eräiden arvioi
den mukaan olisi 200 tonnia. Päätöstä poistomenetelmistä ei oltu vielä tehty. Turun
kaupunginhallitus lähetti öljynpoistosta vetoomuksen jo viime vuoden syksyllä.
Toivottavasti kesään mennessä on valtion lisäbudjettiin saatu jo öljyntorjuntaan
varoja, ettei Victoryn öljyn poistamista tarvitsisi tehdä velaksi.

Kun säiliölaiva Palva sai vappuna 1969 pohjakosketuksen Utön vesillä, joutui
siitä veteen 150 tonnia öljyä. Se pystyi saastuttamaan Kökarin saaristoa pahasti.
Viime elokuussa näytti Park Victoryn öljyvuoto elonmerkkejä. Pintaan kun kohosi
200 metrin pituisia ja 50 metrin levyisiä öljylauttoja, jotka onneksi olivat ohuita. Ne
haihtuivat tai siirtyivät Itämerelle.

Viranomaiset olivat ajatelleet öljyn poistamistoimia. Vaihtoehtoja oli tehty Yksi
menetelmä olisi veden ja öljyn paineen eronhyväksi käyttö. Säiliöidenpohjan kautta
painetaanpumpuliavesipaineletkuja pitkinylös. Urheilusiikeltajienkäyttöä oli myös
ajateltu. Öljy on kylmässä pohjavedessä kuin sitkeää

VTT:n ja turkulaiskeksijän ehdotukset:

Turvetta vai lasivillaa torjunta
aineeksi?

Palvan öljyvuodon torjunnassa vuonna 1969 käytettiin kemiallisia seoksia, emul
gaattoreita,joillapyrittiinhävittämäänöljylauttoja. Näiden emulgaattorienhaitois
ta kerrottiin jo öljysuojatoimikunnan selvitysraportissa. Imeytysaineet eivät myös
kään toimikunnanmielestä olleet hyväksyttäviä, koska synteettisten aineidenhävit
täminen oli hankalaa ja niiden hinta oli kallis. Toimikunta päätyikin esittämään
turvetta pääasialliseksi torjunta-aineeksi. Pienempiin öljyvahinkoihin suositeltiin
muutamia öljynpoistopumppujaja puomeja.

Neuvostoliittolaistankkeri Raphael aiheutti karilleajossa öljyvuodon viimejou
lukuussa Porvoon saaristossa. Vielä toukokuun puolivälissä rantoja yritettiin puh
distaa kauhoin, ämpäreinja polttamalla. Rahaa oli uhrattu jo liki 300.000 markkaa.
Tämä öljyvahinko olisi kuitenkin turkulaisen keksijän Torsten Lindströmin mukaan
voitu rajoittaa jo viime joulukuussa. Rahaakin olisi tarvittu vain 10.000 markkaa.
Kummallakin hävitystavalla, turverouheella ja lasivillalla, oli kannattajansa, hyvät
ja huonot puolensa, joten torjuntatoimet saivat uutta pohdittavaa.

VTT kehitti turverouheen

Öljysuojatoimikunta oli siis kääntynyt suosittelemaanpäätorjunta-aineeksi Valtion
teknisen tutkimuslaitoksen keinokuivatusta tirverouheestakehittämää tuotetta. Sen
teho oli täysin synteettistä ainetta vastaavaa ja paljon halvempi imeytysaine. Hinta
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970 oli noin 50 markkaa kuutiometri. Kun aine oli imeytetty, siinä oleva öljy voitiin tuho
ta polttamalla.

Torrey Canyon kiirehti kokeiluihin

Kävin jututtamassa Torsten Lindströmiä. Hän kertoi, että TorreyCanyonin öljyka
tastrofi Englannin rannikolla pani hänet kokeiluihin, jotka olivatjatkuneet jo 3 vuot
ta. Hän keksi ensimmäisenä maailmassa öljyntorjunnassa käytettävän, nyt paten
toidunlasivillapuomin. Hän kiiruhti Raphaelin vahingon tapahduttua Emäsaloon
ja tarjoutui auttamaan. Hänet torjuttiin. Apua ei huolittu. Hän sanoi, että olisi tar
vittu vain yksi kilometri lasivillapuomia. Senhän olisi hankkinut kahdessa päivässä.
Töihin olisi tarvittu 10 miestä. Kustannukset olisivat olleet vain 10.000 markkaa.

Neste ei hyväksynyt

Lindström edusti suomalaisen öljyntorjunnan uusvientiä. Hänen kykyjäänja keksin
tönsä kehittämistä käytettiin hyväksi nyt Ruotsissa. Ruotsin korkeimmat merenkul
kuviranomaiset olivat kiinnostuneita ja antoivat hänelle tukensa. Suomessa hän oli
saanut vain lokaa silmille ja kieltomerkin valtiollistetulta öljy-yhtiöltä.

Hän sanoi neuvottelevansa lähdöstä Amerikkaan. Älaskan öljyesiintymien
hyväksikäyttö odotti. Siellä ftmneffiin lasivillamenetelmä. Hänei olisi halunnut lähteä
Suomesta, mutta oli pakko, kun täällä ei saanut työskennellä omalla alalla,

Torjunta laiminlyöty Suomessa

Lindström sanoi, että Palvan onnettomuus Utössä vuosi sitten pelotti. Nähtiin, että
torjuntakalustoa ei ole. Syntyi katastrofi. Nyt oli Emäsalon tapaus. Ei ollut torjunta
kalustoa. Tai oli, mutta ei haluttu käyttää, apua ei otettu vastaan. Mitä pitää tapah
tua, ennen kuin uskotaan, etteivät öljynsuojatoimet meillä ole riittävät. Mitä onteh
ty, kun supersäiliöalukset tulevat Porvooseen, Olemme suurkatastrofin edessä, ellei
pian ruveta tehokkaisiin toimiin.

Poltto kiellettävä — kalliot rapautuvat

Lindströmin mielestä Porvoon saariston öljynpuhdistustoimet nousevat vielä mo
ninkertaisiksi ja kestävät kauan. Hän ei hyväksynyt käytettyjä menetelmiä, Se oli
vanhanaikaista kauha-ämpäri-systeemiä. Hän ei hyväksynyt myöskään emulgaat
toriaineita. Ne pilaavat vesistön, pohjakasvillisuuden ja kalat. Hän ei myöskään
hyväksy polttamista rannoilta. Tuhotaan kalliot. Ne rapautuvat.

Lindström piti tehokkaampana menetelmänä irrottaa öljy höyryllä kalliosta. Se
joutuu veteen, missä se kootaan lasivillaan ja puserretaan talteen. Polttamista saa
harrastaa puomitetulla alueella vain syvässä vedessä. Lasivilla maksaa 30-50 mark
kaa kuutio. Se painaa 10-20 kiloa. Sillä saataisiin jo 500 litraa öljyä talteen. Tätä
käytettiin mm. Kaarinan öljyvuodossa Turun lähellä.

“Talvi peittää öljyvahingon jäljet”

Raphaelin katastrofissa joulukuussa sanottiin Lindströmille, että hätää ei ole, Lumi
peittää jäljet. Öljy lähtee keväällä jään mukana merelle. Hän sanoi tuohon huomau
tukseen, että huhtikuussa tulee katastrofi. Se tuli vasta nyt toukokuussa, koskajäiden
lähtö oli myöhässä. Vieläkin voitaisiin tilanne pelastaa, kun toimitaan oikein.

Lindström oli Ruotsissa Göteborginsatamakonttorinpalveluksessa, kunRaphael
tuotiin sinne telakalle. Korjaukset kestivät yli kaksi kuukautta. Hän joutui tiiviisti
seuraamaan tilannetta. Pohjassa oli 3 x 60 metrin repeämä.
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Vaara uhkaa maallakin 970

— Suomessakin on pian varauduttava ei yksin merellä tapahtuviin öljyvahinkoihin,
vaan myös maalla, sanoi Lindström. Maan sisällä olevat öljysäiliöt alkavat vuotaa.
Ajan patina syö. Tämä oli havaittu jo katkerasti tänä keväänä. On varauduttava
ajoissa. On asetettava lasivillapuomit laskuojaan. Näin oli menetelty jo monissa
paikoissa. Lasivilla ei päästä läpi merenkäynnissäkään.

Lindström sanoi olevansa iloinen, jos hänen menetelmänsä auttaa. Hän oli sitä
mieltä, että valtion olisi luonnonsuojeluvuorma kehitettävä ripeästi öljynsuojatoi
mintaa. On kuultava asiantuntijoita. On otettava apu sieltä, mistä sitä tarjotaan.
Hän oli yrittänyt puhua asioista.

Suomi ja Ruotsi hyväksyvät jättilaivat Itämerellä:

Supertankkeri Tiiskeri saapui
POrveoseen

Porvoossa Sköldvildn satamassa oli 21. päivänä toukokuuta juhlapäivä, kun ensim
mäinen Nesteen supertankkeri, yli 100.000 dwt:n Tiiskeri saapui kotisatamaansa
$5.000 tonnin raakaöljylastissa. Aluksen päällikkönä oli merikapteeni Aulis Törn
blom. Neitsytmatkalla oli mukana Nesteen pääjohtaja, vuorineuvos Uolevi Raade.
Edestakainenmatka Persianlahdelle kestää noin 75 vuorokautta. Tiiskerinsisaralus
ta Enskeriä odotettiin Porvooseen viikon kuluttua.

Nesteen supertankkerien liikenteeseen tulo Itämerellä oli herättänytpaljon ar
vosteluja niiden sopivuudesta öljynkuljetuksiin. Jotkutpitivätniitä vaarallisina suu
renkokonsa takia, toiset taas katsoivat, että parempi on tuoda suurempi lasti kerral
laan kuin useidenpienten tankkerien tiheämmällä liikennöinnillä,jolloin sääoloista
riippuen vaarat saattavat olla suurempia. Superaluksilla oli myös viimeisimmät
korkeimmatturvallisuusjärjestelmät.

Tiiskerin tulonkunniaksipitivätRuotsinja Suomenmerenkulkuhallitusten edus
tajatkaksipäiväisenneuvottelukokouksenHelsingissä. Edustajat totesivat, ettei suur
ten säiliölaivojenliikennöintiä Itämerellä pitäisi rajoittaa. He vetosivat siihen, että
yhden suuren lastin tuominen on vähemmän vaarallista kuin useiden pienempien
lastien. Kokouksessa neuvoteltiin myös eräiden teknisten laitteiden mm. decca-ket
jun saamisesta pian koko Itämeren alueelle, avomerellä olevista liikennekaistoista
sekä luotsauksesta.

Tanskansalmien syventäminen oli myös esillä. Tiiskeri tuli Ison Beltinja Femern
Beltin kautta 43 jalan syvyydessä,jota pidettiin läpikulkurajana ja jonka takia täyttä
lastia ei voitu ottaa. Neuvottelut salmien syventämisestä ja turvallisuuden paranta
misesta teknisin laittein käytiin myös keskustelua.

Raaden valomastot Tiiskerissä

Tiiskerissä oli kaksi valomastoa, voimakasta valonheittäjää, toinen perässä, toinen
keulassa. Ne lisäävät suurtankkerin liikennöinnin turvallisuutta ja estävät yhteen-
ajon vaaraa aavalla merellä muiden alusten kanssa. Näitä valomastoja sanottiin
Raadenvalomastoiksi, koska vuorineuvos Uolevi Raade sai idean niidenhankkimi
seenlentokonematkoillaan. Pilvisellä säällävalokeilatnäkyivätpilvissä. Kun Tiiske
riä vastaan tuleva alus näkee vain yhden valopatsaan, se tietää, että sieltä on tulossa
110.000 tonnin Tiiskeri. Kahden valopatsaan näkeminen ilmoittaa, etteivät alukset
ole samalla linjalla. Myös Enskeri sai tällaiset valomastot,joiden tehokkuutta Tiiske
rissä kokeiltiin päivälläkin Pohjanmerellä.
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1970 Turku sai ensimmaisen
öljyntorjuntakaluston

Turku ja saaristokunnat lähtivät jo 1950-luvun lopulla ennen Suomen ensimmäistä
öljykatastrofia, Palvan karilleajoa Utössä 1969, vaatimaan valtion viranomaisiltaja
eduskunnalta varoja öljyntorjuntajärjestelmien kehittämiseksi, koska Turku sai tun
tea Nesteen Tupavuoren ja Pansion sataman öljyvarastojen vaarallisuuden meren
äärellä jakun kaiken kukkuraksi Nesteen öljyvarastoissa tapahtui jo 1948 ensimmäi
nen tuhoisa säiliöpaloja 10 vuotta myöhemmin 195$ räjähti Tupavuoren öljysata
massa Nesteen lippulaiva, säiliöalus Tupavuori.

Turku vaati jatkuvasti öljyntorjunta-asemienkiireellistäperustamista saariston
eri puolille, kun Palva karahti karille. Syyskuussa vuorma 1970 Turussa päästiin
yksimielisyyteenoman öljyntorjunta-asemanperustamisesta. Turun palokunta sai
tiedoksi, että se saa kaupungin ensimmäisen öljyntorjuntakaluston. Kaupunki oli
varannut jo talousarviossa hankintaa varten 25.000 markkaa. Palolautakunta esit
tikin kaupunginhallitukselle, että rahalla ostetaan vähintään 200 metriä puomia,
yksi vene ja öljypumppu, kaksi kokoon taitettavaa säiliötä, tiivistysastioita ja -levyjä,
30 säkkiä keinokuivattua turvetta, puhdistusaineita ja muovikalvoa sekä kipinöi
mättömiä työkaluja.

Kunpalolautakuntajätti 1. päivänä syyskuuta kalustolistansa kaupunginhalli
tukselle, lautakunta kiinnitti samalla huomion siihen, että ensi vuoden 1971 talous
arvioon olisi saatava 20.000 markkaa erityisveneen runkoa ja samoin 20.000 mark
kaa veneen kahta perämoottoria varten. Vene palvelisi öljyvahinkotorjuntaa sekä
soveltuisi samalla myös muuhun pelastus- ja avunantotoimintaan sekä käytettä
väksi sammutusaluksena satama-alueella ja laajassa saaristossa. Lisäksi olisi varat
tava budjettiin 25.000 markkaa öljyvahinkotorjuntakaluston täydennystä varten.

Nesteen jätevesien lupa-arvoja laskettava

Turun vesilautakunta halusi marraskuussa, että Naantalissa toimivan Neste Oy:n
öljynjalostamonjätevesissäolevia öljy-ja fenolimääriä pudotetaanyli puolella siitä,
mitä lupaehdoissa oli mainittu. Asia oli kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Länsi-Suomen vesioikeus oli antanut päätöksen, että Nesteen mereenjohdetta
vassa jätevedessä saa olla öljyä yleensä korkeintaan 10 mg litrassa ja fenoleja kor
keintaan 2 mg litrassa ja että jäteveden pH-arvo on raja-arvojen 6,5-10,5 välillä.

Kaupunginvesilautakunta sanoi, että päätöksestä oli valitettava Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Lautakunta yhtyi asiassa maataloushallituksen kantaan, että
jätevedessä saisi olla öljyä enintään5 mgja fenoleja 0,5 mg litrassa. Jo 0,1 mg fenolia
litrassa, öljystä puhumattakaan, saattaa aiheuttaa makua kaloihin. Maataloushalli
tus katsoi, että jo nykyisiä puhdistuslaitteita voitiin hoitaa niin, ettei mereen pääse
enempää kuin 5 mg/löljyä ja 0,5 mg/l fenoleja. Naantalinja Turunvälinen, monessa
suhteessa sisävesiä muistuttava merialue, oli jo huomattavasti likaantunut. Tähän
olivat Nesteen jätevedet merkittävästi vaikuttaneet,
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Neste “syöksyy” öljynt,rjuntaan 97O
Uiskodla

Neste lähti syksyllä öljyntorjuntaan armeijassakin käytössä olevilla Uisko-luokan
syöksyveneillä. Neste Oy tilasi syyskuun alussa Turusta 6 venettä. Niissä on kaksi
125 hevosvoiman moottoria, jotka pystyvät antamaan jopa 40 solmun nopeuden.

Syöksyveneet oli todettuerittäinkäyttökelpoisiksi myös öljyntorjurinassa, koska
veneet uivat matalassa.Jo myöhemmin syksyllä Neste saa käyttöönsä ensimmäisen
veneen. Muut tulevat sitten perässä tasaista tahtia. Veneet sijoitetaan Naantalin ja
Porvoon öljynjalostamoille. Kunhälytysöljyvahingostaftilee,veneetkiirehtivättäyttä
vauhtia paikalle. Pinnassa uivat veneet pääsevät matalienkin lahtien sopukoihin,
jos tarve niin vaatii. Veneet varustetaan myös täydellisillä öljyntorjuntalaitteilla.

Neste kurssitti torjuntamiehistöjä

Jo Palvan karilleajon jälkeen 1969 Neste rupesi voimakkaasti panostamaan torjun
tavoimien kouluttamiseen Naantalin öljynjalostamolla, missä oli esillä täydellinen
Utön torjunta-asemalle toimitettu öljyntorjuntakalusto. Koulutettavina olivat mm.
merivartiostojenhenkilökuntaajapalomiehistöjä. Myöhemmin tätä kurssitusta laa
jennettiin myös Porvoon öljynjalostamolle, joka syksyllä sai vieraakseen Nesteen
ensimmäisen supertankkerin Tiiskerinja sen sisarlaivan Enskerin.

Torjuntayksiköiden koulutusta jatkettiin vuoden 1970 lopulla entistä voimak
kaammin, koska tulossa oli torjuntaan hankittavat kuusi Uisko-luokan venettäkin.
Kursseilla oli osanottajia pääasiassa saaristosta ja rannikolta, mutta myös muualta
eri puolilta maata, lähinnä palokunnista. Näitä kursseja oli pidetty jo vuoden 1969
keväällä. Syksyllä oli nyt kurssi Naantalin jalostamolla. Kurssit oli tarkoitus vast-
edes järjestää kaksi kertaa vuodessa. Ohjelmassa oli sekä teoriaa että käytäntöä uu
simmista käyttöön otettavista torjuntajärjestelmistä.

Uisko näytti kyntensä jo Emäsalossa

Marraskuun alussa oli Nesteen tilaamista kuudesta iliskosta jo luovutettu kaksi.
Toinen oli sijoitettu Porvooseen, toinen Naantaliin. Loput veneistä valmistuivat
kahden vIIkon välein. Naantaliin sijoitetaan vielä toinen syöksyvene. OmanUiskon
sa saavat myöhemmin myös Hamina, Pori ja Kokkola.

Marraskuun alussa Uisko osoitti kyntensä jo Emäsalossa, missä mereen pääsi
1.300 litraa öljyä, joka levisi yli kilometrin pituiselle rantaviivalle. Vesimatkaksi tuli
vain 4-5 kilometriä. Torjujat lähtivät kiertotietä saareen 40 kilometrin matkan. Uisko
pyyhkäisihuippunopeudella tämän matkan 25 minuutissa, kuljetti miehistöä ja tar
vikkeita edestakaisin.

Puolustusvoimienkäytössä mainioiksi osoittautuneetUiskot painavat tyhjänä
2 tonnia, nopeus on 30 solmua yhteensä 260 hevosvoiman konein, Täydessä torjun
tavarustuksessa nopeus pysyy vieläkin 22 solmussa. Ketterät, matalalla vain 50-70
sentin syväyksessä uivat Uiskot ovat 10 metrin pituiset.
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1970 Nesteelta 14 tutkalähetintä
sisaantuloväykHe

Neste Oy tilasi keväällä 14 tutkalähetintä, joiden paikat määrää merenkulkuhalli
tus, kertoi maisteri Paavo Kärnä. Kun nämä tutkalähettimet saadaan tärkeimmille
meriväylille, etupäässä suurten satamien sisääntuloväylille, oli luvassa tuntuva
turvallisuuden parannus. Kolme lähetintä oli jo maassa lokakuun alussa, yksi Kail
bådagrundissa, yksi Porvoon sisäänftiloväylällä. Myös Utön-Naantalin väylälle asen
netaan tutkalähetin.

Kärnä sanoi pyrkimyksenä olevan saada tutkalähetin kaikkiin tärkeimpiin ran
nikkosatamiin aina Oulusta Haminaan saakka. Lähettimen tehokkuudesta kertoi se,
että kun tavallinen tutkaheijasfin näkyi kuvaputkessa heijastuksena, tutkamajakka
lähettää määrättyä kirjainta,jolloinpystytään tunnistamaan, että kysymyksessä oli
juuri merikorttiin merkitty lähetin. Kallbådagrundin majakka lähetti K-kirjainta,
muut myös aina paikan tunnuksen mukaan. Pelkkä tutkaheijastus saattoi ilmestyä
tutkaan myös vaikka talvella jäätelistä tai muusta esteestä ja antaa väärän tiedon.

Rannikkoöljylaivat riikinkukkoina turvallisuussyistä

Rupesin paljon merellä kulkeneena kiinnittämään huomion vastaan tulevien Nes
teen öljylaivojen värinmuuttumisesta kirjavannäköisiksi. Kyselin Nesteen tiedotus
päälliköltä Paavo Kärnältä syytä moiseen “meikkaustarpeeseen”, kun öljy kulkee
kotimaan rannikolla värikkäästi. Hän sanoi, että Neste oli pessyt liikkuvan kaluston
sa kasvotjavetänytväriä päälle: rannikkojensäiliöaluksissa oli sivussa värijuovia ja
komentosillanlippa oli korea kuin riikinkukko.

Kärnä sanoi kysymyksessä olevan loisteväri. Laivoissa käytetään oranssiinvi
vahtavaa, punaisempaa tai vihreämpää maalausta. Väriloisto oli erisävyinen riip
puen siitä, oliko kysymyksessä säiliöalus Palva, Tervi tai Purha. Merenkulkijat erot
tivat väreistä kunkin laivan jo kaukaa, Rannikkosäiliöalus Äirismaa oli tu1ipunai
nen, koska se joutui luovimaan ahtaissa väylissä. Se oli havaittava erityisen nopeasti.

Superaluksista Tliskeristä ja Enskeristä oli jätetty värikylläiset merkit pois, kos
ka niissä oli valomastot. Myöskään Nunnalahti ei saanut väriä kylkeensä, koska se
ei liikkunut Suomen vesillä.

Helikoptereita hankittava Suomessakin öljyntorjuntaan:

Ympäristömailta nOpea apu
öljykatastrofeikin

Vuosi 1970 oli päättymässä. Mikä oli Itämeren ympäristömaiden yhteistyön tilanne,
jos tapahtuu öljykatastrofi? Kysyin tästä aiheesta tilanneselvitystä Suomen öljyntor
unnan pääorganisaattorilta, merenkulkuneuvos Oiw Lehmuskalliolta marraskuun
puolivälissä. Hän vakuutti, että jos supersäiliöalus tuhoutuu Itämerellä tai sattuu
myös öljyvuotokatastrofi, saadaan kaikista Itämeren ympärysmaista pian apua
paikalle.

—Ävunannosta ei oltuvielä ratifioitu sopimusta, siitä ei ollut virallisestipäätetty
missään maassa. Vain virkamiestasolla oli neuvoteltu. Voimme ottaa toisiimme yh
teyden hätätapauksissa ja apua tulee varmasti, vakuutti Lehmuskallio.
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Kaikissa maissa paitsi Suomessa oli käytössä öljytuhon torjuntaan helikoptereita. 1 970
Kun ulkomerellä sattuu vahinko, meillä menee sormi suuhun—valitettavasti. Lähel
lä rannikkoa pystymme toimimaan tyynessä säässä, Kun tuuli yltyy yli3 boforiin,
olemme jo ällikällä lyötyjä.

Lehmuskallio sanoi, että öljyntorjuntahelikopteria kaivattiin kovasti. Kahta
miljoonaa markkaa yritettiin saada tähän käyttöön. Meripelastusneuvottelukun
nassa asia otetaan esillä piakkoin.

Torjuntajohtajat kussakin maassa

Merenkulkuneuvos sanoi, että Suomenja Ruotsin yhteistyö Itämeren öljytuhon tor
junnassa oli järjestyksessä: —Sitäpaitsi meillä oli yhteydet hätätapauksissa kaikkiin
Itämeren maihin. Tiedämme kunkin maan öljyntorjuntaorganisaattorit, joihin saa
daan tarvittaessa heti yhteys: on tiedossa puhelin-ja telexyhteydet. Kun hätä tulee,
ei tarvitse tehdä mitään hapuilemalla. Saadaan suoraan yhteys henkilöön, joka tie
tää heti asian. Olemme sitoutuneet avustamaan toinen toisiamme.

Neuvostoliitolla oli yhdysmiehensä Moskovassa, pääorganisaattori tiedettiin
myös Itä-Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Öljypennit ja helikoptereita

Öljytuhon torjunta oli kallista. Oli esitetty, että öljynkuljettajiltaja käyttäjiltä perit
täisiin ns. öljypenni, joka käytettäisiin sitten torjunnan hyväksi. Merenkulkuhalli
tuksessa oli tehty jo tätä tarkoittava esitys, mutta sitä joudutaan tarkistamaan.

— Meillä oli käytössä jo kaikki öljyntorjunnassa tarvittavat välineet, sanoi me
renkulkuneuvos Lehmuskallio. Meillä oli koko tähän mennessä keksitty torjuntavä
lineistö. Viimeisin oli Uisko-luokantorjtmtaveneet. Nyt on keskityttävä helikopterin
hankintaan. Säiliöalus Raphaelin tuho osoitti, että ellei meillä olisi ollut käytössä
puolustusvoimain helikoptereita, torjunta olisi jäänyt heikoksi. Helikopterin käyttö
oli tehokas erityisesti kuljetuksiin, mutta meripelastuksessa vieläkin tärkeämpi.

Myrkky- ja öljytuhojen torjumiseksi
opaskirja

Joulukuussa ruvettiin myrkkyjä, ftilenarkoja aineita sekä öljytuhoja vastaan Turunja
Porin läänissä taistelemaan tehokkaasti. Missään ei löytynyt suomenkielellä saata-
via ohjekirjoja. Läänin palotarkastaja, Turun palopäällikkö Ilmari Juvakoski kertoi,
että hänen johdollaan oli jo vuoden ajan työskennellyt toimikunta, johon kuului asi
antuntijoita palokunnasta, poliisista, kemiallisesta teollisuudesta ja kuljetuksesta.
Tällaisen opaskirjanpuuttumiseensuomenkielellä kiinnitti huomionjovaltionpalo
koulunjohtaja RainerAiho vuoden 1969 toukokuussa Turussa pidetyssä yli 300 palo
miehenjatkokoulutustilaisuudessa.

Ohjekirja oli nyt menossa lähiaikoina painoon ja sitä oli tarkoitus jakaa eri
alojen käyttöön. Läänin eri puolille oli tarkoitus perustaa myös tehokkaita ensiapu
ryhmiä, joilla oli käytössä välineet ja kemialliset aineet myrkkyjen vahinkojen ja
öljytuhojentapahtuessa. Ohjeldrjassa mainittiin tarkasti eri myrkyt aakkosjärjestyk
sessäjaniidentorjuntaohjeet. Kirjanteossa olikäytettyhyväksi ulkomaisia julkaisu
ja, mutta kirjan sisältö pääpiirteittäin oli kuitenkin omaa tuotantoa sovellettuna
nimenomaan Suomen oloihin.
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1970 Itämeren öljytuhovaaran vähentämiseksi:

Ruotsi vauliditti öljyputkihanketta

Öljy- ja maakaasuputken vetäminen Lounais-Suomesta, etenkin Turun setidulta
Ähvenanmaalle ja sieltä Ähvenanmeren pohjaa pitkin Tukholman seudulle oli jo
1960-luvulla ollut esillä, kun ensimmäiset ehdotukset esitettiin lännentien rakenta
misesta Turunmaan saariston pohjoispuolelta KustavistaÄhvenanmaalle tai sitten
eteläistä reittiä Paraisten ja Korppoon kautta. Nyt joulukuun lopussa öljy- ja maa
kaasuputkihanke eteni taas askeleen.

Ruotsissa oli uusi hanke otettu puheeksi ns. länsirannikon öljyputkijärjestelmä
nä. Ruotsin teollisuusministeri Krister Wickmanille oli jätetty komiteatyön tuloksena
ehdotus, että rakennetaan länsirannikolta öljyputki sisämaahan ja ehkä Tukholmaan
asti.

Putkenhinta olisi komitean mukaan parisensataa miljoonaa markkaa. Putkella
pelastettaisiin Itämeri öljytankkerien mahdolliselta katastrofilta. Ruotsin ei tarvit
sisi tuoda enää öljyä laivoilla Itämerelle, vaan se pumpattaisiin länsirannikon öljyn
jalostamoista putkeen, joka kuljettaisi sen sisämaahanja itärannikolle saakka.

Suomessa ajatus öljyputken rakentamisestaÄhvenanmaalta mantereelle oli ollut
esillä jonkin aikaa. Siihen oli kiinnittänyt huomiota mm. maaherra Esko Kulovaara.
Hän oli esittänyt ajatuksen, että rakennettavan kiinteän Kustavin-Ähvenanmaan
maantieyhteydenpenger-ja siltaratkaisuihin voitaisiin ottaa mukaan myös öljyput
ki. Samalla suojattaisiin saaristo öljytuhoilta.

Asiantuntijat pitivät ratkaisua käyttökelpoisena, kunhan se toteutetaannimen
omaan yhdistettynä silta-ja pengerratkaisuna. Lounais-Suomen seutukaavaliitossa
ei asiaa oltu vielä virallisesti otettu esille keskusteluun. SeutukaavainsinööriPentti
Lehvoselta sain lausunnon, että seutukaavassa suoja-aluesuunnitelman yhteydessä
joudutaankiinnittämään erityistä huomiota saariston yleisiin suojelunäkökohtiinja
sitä kautta oli tultunäihin öljyputkiajatuksiin. Tarkempia laskelmia ei ollut käytössä,
mutta ratkaisu oli kuitenkin kytketty tiekysymyksiin. Putkiajatusta kyllä tullaan
pohtimaan, mutta ei minkäänlaisena ratkaisuehdotuksena. Maisteri Paavo Kärnä
Neste Oy:stä totesi, että tällaisia öljyputkiajatuksia oli usein esitetty. Yhtiöllä ei ollut
niitä varten omia suunnitelmia, mutta kaikkia hankkeita oli tiiviisti seurattu.

Eri asiantuntijoilta hanketta tiedustellessani sain vastauksen, että putkijärjes
telmä oli yleinen suurissa öljykentissä, joista öljy pumpataan mantereelle. Suomen
öljyntuonti oli kuitenkin niin vähäistä, että putkiratkaisu yksinään olisi liian kallis.
Putkijärjestelmä ktmperustuujatkuvaantäystehoiseenöljynpumppaukseen.

Ähvenanmeren alituksen ei katsottu olevan esteenä. Siellä oli vesisyvyys pieni
ja putki ei joutuisi kovaan paineeseen. Toisaalta ruotsalaiset olivat myös erittäin
kiinnostuneita lännentien ratkaisusta. He olivatkin jo lupautuneet vakavasti tutki
maanAhvenanmaan-Ruotsinvälistä kiinteääpengertieyhteyttä, kunhan Suomessa
ensin päästään ratkaisuun mantereen-Ahvenanmaanvälisestä kiinteästä yhteydes
tä, ns. lännentiestä.
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Keula kivellä ei vuotoja: 1970

Esso-Saimaa taydessä lastissa karille
Iniössa

Vuosi 1970 päättyi upouuden säiliölaivan karilleajoon Iunmmaan saaristossa Iniön
vesillä. Kaikeksi onneksi tapahtumasta selvittiin ilman öljyvuotoja, mutta varotoi
mintana hälytettiin torjuntaryhmät jo suureen valmiuteen.

Esso-yhtiöllejoululahjaksi valmistunutupouusi Saimaankanavaa varten Ruot
sissa rakennettu 2.000 bruttorekisteritonnin säiliölaiva Esso-Saimaa ajoi uudenvuo
den aatonaattona illansuussa keulastaan karille Saaristomerellä Iniön vesillä In
gastholmin luona. Laivalla oli täysi lasti bensiiniä. Se oli lähtenyt Nesteen öljynjalos
tamolta Naantalissa kello 14.35 kohti Vaasaa. Kello 17.30 alus ilmoitti Laupusten
luotsiasemalle Kustaviin, että karille ollaan. Apua ei pyydetty. Ilmoitettiin vain, ettei
vuotoja ollut. Laivan keulassa oli kaksoispohja eikä öljyä ollut päässyt vuotamaan
mereen. Lastitankit olivat ehjät.

Esso-Saimaan päällikkönä oli merikapteeni Rauno Jokiniemi. Aluksessa oli 11
hengen miehistö. 80 metriä pitkä rannikkotankkilaiva ajoi karille länsiviitan kohdal
la, missä veden syvyys oli vain 2 metriä. Aluksen keula oli kohonnut. Alus jäi odot
tamaan toista tankkeria keventämään lastia, jolloin Esso-Saimaan odotettiin omin
voimin pääsevän irti kiveltä.

Paikalle saapui illalla tarkkailemaan tilannetta merivartiostonvartiolaiva Eckerö.
Esso-Saimaa oli ilmoittanut, ettei sillä ollut mitään hätää ja se tulee kyllä toimeen
ominvoimin. Karilleajon aikana oli näkyvyys Laupustenluotsiaseman kohdalla alle
kilometri ja satoi lunta. Lumisade oli ilmeisesti haitannut tankkilaivan tutkan toi
mintaa.

Esso-Saimaa rakennettiin Ruotsissa nimenomaan erikoislaivaksi Saimaan ka
navaa varten, johon se oli mitoitettukin. Kun kanava oli nyt jo talvitmessa, käytettiin
alusta rannikkotankkilaivana. Se oli ehtinyt tehdä jo muutaman matkan. Aluksen
omisti Esson öljy-yhtiö, mutta se oli vuokrattuna Shellin öljykuljetuksiin.
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1971 Assistentti Reino Sandelin asiantuntijaksi:

Öljynt,rjunta vakinaistettiin
tarkastusalukset yksiköiksi

Vuosi 1971 alkoi Suomen öljyntorjunnan organisoinnin ja kehittämisen kannalta
yllätyksellisen myönteisesti. Öljysuojatoimikunta antoi jo tasan vuosi sitten 1970
uudenvuodenlahjaksi kokonaisselvityksen öljyntorjunnanorganisaation kehittämi
sestä tarpeellisine, kiireellisine evästyksineen,joita kauppa-ja teollisuusministeriö
rupesibudjetoimaan. Vuoden 1971 alku oli yhtä myönteinen. Tähän asti öljyntorjun
nan organisointia ja kehittämistä oli hoidettu pelkästään sivutoimisena, Nyt tähän
työhön saadaan kaksi vakinaista miestä. Ässistentti Reino Sanäelin, turvemenetel
män keksijä, astui virkaansa merenkulkuhallitukseen helmikuun alussa. Toiseksi
asiantuntijaksi valittiin keväällä Seppo Hiiden. Ylin valvonta oli edelleen merenkul
kuneuvos Osmo Lehmuskalliofla.

Virkojen vakinaistamisella oli tarkoitus tehostaa öljyntorjunnan kehittämistä.
Merenkulkuhallituksen tarkastusalukset Turussa, Kotkassa, Helsingissä, Maarian
haminassa, Vaasassa ja Oulussa varustetaan öljyntorjuntayksiköiksi.

Kuin ensimmäisen Mkl:n öljyntorjunnan organisointi-ja kehittämistyötä hoita
van viranhaltijan Reino Sandelinin tähänastisen sivutoimen 1.2. tapahtuneen vaki
naistamisen kunniaksi juhlan aattopäivänä Ähvenanmerellä ajelehti 4 xl km:n öl
jylautta Flötjanin kohdalla kohti Ruotsin rannikkoa 4 boforin tuulen vauhdittama
na. Turun-Ruotsin matkustaja-autolautta Botnia ilmoitti tästä Suomen viranomai
sille,jotka viestittivät tiedon heti myös Ruotsin rannikkovartiostolle.

jo 11 torjuntakalustoasemaa

Merenkulkuneuvos Lehmuskallio sanoi, että 11 asemapaikassa maan eri puolilla oli
jo käytössä varastoituna rautaisannos torjunnassa tarpeellisia välineitä ja aineita.
Luotsipiirit hoitivatniitä. Palvelukseennyt astuvat uudet vakinaiset öljyntorjunta
miehet kiertävät maan eri puolilla ja panevat varastot valmiuskuntoon. Tarkoitus
oli, että jokaisella paikkakunnalla he yrittävät organisoida öljyntorjunnan tai kehit
tävät ainakin hälytysjärjestelmän tehokkaaksi.

Merenkulkuhallituslaatii käyttökirjannyt myös rannikolle, samantapaisenkuin
oli tehty jo Saimaata varten. Käyttökiijaan kootaan merenkulkuhallituksen ja pai
kallisen järjestelmän selvitys ja ohjeet.

Viime vuonna 1970 valtion budjetissa oli varattu öljyntorjuntaan 1.335.000
markkaa, tänä vuonna 600.000 markkaa. Lehmuskallio totesi, että tällä rahamääräl
lä ostetaanjo paljon tavaraa, ellei vahinkoja satu. Viimevuotisesta rahasta oli käytet
ty tähän työhön jo miljoona ja ilman vahinkoja riittää 600.000 markkaa hyvin torjun
tatyöhön.

Rautaisannokset jo varastoitu

Öljyntorjunnan rautaisannokset oli varastoitu nyt Lauritsalassa, Savonlinnassa,
Vaasassa, Virpiniemessä Oulun edustalla, Saaristomerellä Maarianhaminassa, Fa
gerholmassaja Utössä, Pirttisaaressa, Hangossa, Emäsalossaja Sköldvikissä.

Merenkulkuhallituksen käytössä oli ruotsalainen saneerausvene Emäsalossa,
norjalainen vene Savonlinnassa. Neste Oy oli hankkinut rannikkoasemille Uisko
luokan syöksyveneitä. Öljvntorjuntaankäytettävänhelikopterinhankkimisestaneu
voteltiin.
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Uisko syöksyy Turusta saariston öljyntorjuntaan 1971

Turun kaupunki varautui myös vuoden alussa entistä paremmin eväin öljyvahinko
jen varalta. Kaupunki päätti vielä keväällä hankkia Uisko-luokan syöksyveneen,
josta olivat saaneet hyviä kokemuksia puolustusvoimat pioneerikäytössä ja Neste
Oy öljyntorjunnassa. Uiskojenhälytysasemat sijoitettiin rannikolle Suomenlahden
ja Pohjanlahden puolelle.

Uisko tuli Turkuun Vapun alla. Se asetettiin palokunnan käyttöön. Sijaintipaikka
oli kaupungin telakalla Ruissalossa. Siellä se oli vartioituna ja aina lähtövalmiina.
Palopäällikkö Ilmari Juvakoski sanoi, että Uiskon jälkeen oli peruskalusto suurin piir
tein koossa. Eräitä täydennyksiä, mm. puomeja tarvittiin vielä. Palokunnalla oli
entuudestaan yksi palontorjuntaan käytettävä perämoottorilla varustettu alumiini
vene sekä kaksi soutuvenettä. Toisen Uiskonhankintaa mietittiin.

Nyt saadun Uiskon toiminnasta vastasi palokunta. Se koulutti venettä varten
kymmenkunta miestä. Kun hälytys tulee, auto perävaunuineen oli valmiina. Viiden
miehen ryhmä lähti ensihätään. Öljyntorjuntakalusto oli irtolavalla ja se voitiin
nopeasti lähettää joko maalla tapahtuneeseen öljyvahinkoon tai merelle. Varuste
pakkauksissa oli satakunta metriä letkua, irtoruiskuja ym. Uiskoa voitiin tehokkaas
ti käyttää myös laivapaloissa merellä.

Kaupunki satsasi kalustoon

Turun kaupungin talousarviossa oli tänä vuonna varattu öljyvahinkojen torjuntaka
lustoon 65.000 markkaa, josta veneeseenja siihen tarvittaviin moottoreihin 54.200
markkaa. Turku tähtäsi myös Aurajoen yläjuoksulla öljyvahinkojen tehokkaaseen
torjuntaan. Yhden öljyauton syöksyminenTurunvedenhankinnanvaltasuoneenylä
juoksulla voi tuoda turkulaisille pahan janon. Pohjavesivarastoista riittää tiukan
paikan tullen vain kostukkeeksi. Aurajoen vesistöalueen öljytuhojentorjuntatoimi
kunnan työ oli loppuvaiheessa. Organisaatio oli jo olemassa ja se toteutuu, kunhan
maalaiskunnat saadaan mukaan.

Viime vuoden määrärahoilla Turussa hankittiin sekä satamaan että palokun
nalle torjuntakalustoa, mm. puomeja, pumppuja ja veneitä. Uiskolla voidaanjo ke
väällä liikkua saaristossa torjuntakaluston kanssa. Aallokossa jää edelleen sormi
suuhun, mutta saaristossa harvoin suuret mainingit kulkevat.

Turun ja merenkulkuhallituksen torjuntavarastot Artukaisiin

Turun kaupunki sai Vapuksi Uisko-luokan syöksyveneen öljy- ja palotorjuntaan
merellä. Palolautakunta teki kaupunginhallitukselle esityksen, että Turkuun sijoite
tutkaupunginja merenkulkuhallituksen öljyntorjuntavarastotkeskitetäänÄrtukai
sun rakennettavan sivupaloaseman varastoon.

Merenkulkuhallituksen sataman tulliaitaukseenvarastoitu öljyvahinkojentor
juntakalusto käsittää 1.200 metriä puomia, 640 säkkiä turvetta ja 40 tynnyriä emul
gointiainetta. Kaupungilla oli myös vastaavatvälineetja aineet. Yhdessä varastossa
saadaan aikaan keskitetty ja tehokas torjuntaväline-ja aineasema, josta suurvahin
gon sattuessa saadaan nopea apu. Kaupunki saa näin parhaiten aikaan myös ldinte
änyhteistoiminnanmerenkulkuhallituksenjaSaaristomeren merivartiostonkanssa
aluevesiensä öljyvahinkotorjunnassa.

Kaupunki oli jo varannut alustavassa kehysbudjetissa vuodelle 1971 määrära
han Artukaisten paloasemaa varten. Sen toteuttaminen oli kiireinen hanke, koska
Pansion-Artukaisten alue sijaitsee melko kaukana pääpaloasemalta hankalien lii
kenneyhteyksien päässä. Alueella sijaitsee öljysatamaja useita tulenvaarallisia teol
lisuuslaitoksia.
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1971 Yliopisto tutkii torjunta-aineita

KunUtössäja Kökarin saaristossa säiliölaivanpohjakosketuksesta aiheutui öljyva
hinko, käynnistettiin tutkimukset emulsioaineidenhaittojen selvittämiseksi. Kukaan
ei vielä silloin tiennyt näiden öljyntoijunta-aineiden emulgaattorien vaarallisuu
desta kalakannalle ja yleensä veden pohjan pieneliöstölle. Turun yliopiston Saaris
tomeren tutkimusasema oli tehnyt tammikuussa vesihallituksen toimeksiannosta
akvaariokokeita. Tätä ennen tutkittiin jo Kökarin vesien tuhoja. Tutkimusta teki tar
kastuselin. Tähän raporttiin ei oltu vielä otettu kantaa.

Emulsioaineiden tuhovaikutuksia tutkittiin Nauvon Seilin laitoksessa akvaari
oissa, Koetta ei tehty luonnossa, koska katsottiin, ettei ollut syytä lähteä pilaamaan
rantoja. Tutkimuksissa oli mukana toistakymmentä eri emulsioainetta sekä koti- että
ulkomailta. Vesihallitusta varten kirjoitetaan siitä raportti.

Tutkimus käsittää näiden aineiden testauksen ja myrkyllisyyden toteamisen.
Koe-eläiminä käytettiin mutukalaa, 5-senttistä syöttikalaa,jota tuolloin saatiinpar
haiten. Kokeiden aikana tällaisia kaloja hupeni jopa 5.000 kappaletta viikossa.

Varsinais-Suomessa tavoitellaan
Nesteen toista öljynjalostamoa ja
maakaasuputkea

Huhtikuussa piti Varsinais-Suomen maakuntaliitto Neste Oy:n uuden toisen öljyn
jalostamon perustamista Varsinais-Suomeenperusteltuna. Lounais-Suomen seutu
kaavaliitto oli sijoituspaikaksi ehdottanut jo Sauvon kuntaa, mutta myös Kemiö oli
tarjonnut jalostamolle paikkaa.

Maakuntaliiton puheenjohtajan, maaherra Esko Kulovaaraii johtaman liiton
hallituksen lähetystö jätti keskiviikkona valtionvarainministeri C. 0. Taligrenille ja
liikenneministeri Kalervo Haapasalolle kirjelmän. Liitto edellytti, että maakaasun
tuontia koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon putken ulottaminen Turun
talousalueelle riittävän tilavana syöttöjohtona. Ruotsissa suunniteltiin maakaasu
putkenjohtamista Manner-Euroopasta Tukholman talousalueelle. Tulevaisuudessa
voisi näiden kahden verkoston yhdistäminen Turunja Tukholman välisellä yhdys
putkella tuoda eräitä merkittäviä etuja.

Turussa oli varustauduttu byvin
öljyvahinkosotaan

Turun palopäällikkö Ilmari Juvakoski järjesti toukokuun ensimmäisellä viikolla Tu
russa Ruissalon rannassa merenkulkuhallituksen, merivartioston, poliisin, kaupun
ginkaturakennusosaston, satamalaitoksenja Neste Oy:n väelle johtamisoperaation,
laatuaan ensimmäisenTurussa. Nyt tiedettiin, miten johdetaan, että yhteistyö sujuu.
Operaatioonosallistui 150 henkilöä, yhteysvälineinä oli 13 radiopuhelinta. Lisähoh
toa suurharjoitukseen toi Turussa vierailulla ollut Ruotsinensimmäinen öljyntorjun
ta-alus, kustbevakningin falkland, joka oli erittäin hyvin varustettu öljyvahinkojen
torjuntatyöhön. Kaikkien muistissa oli vielä Falvan karilleajon aiheuttama Suomen
ensimmäinen suuri öljykatastrofi Utössä ja sitä seuranneet valtavat torjuntatoimet
silloin vielä alkeellisilla kalustoilla.
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Apulaiskaupunginjohtaja Paavo Koponen sanoi, että jos Turun merialueilla sattuu 1 97 1
öljyvahinko, torjuntatoimet käynnistyvät nopeasti ja tehokkaasti. Kalustoa oli käy
tössä. Hänen mukaansa Turku oli yksi öljytuhotorjuntaanparhaitenvarustautuneis
ta kunnista.

Turun palokunta oli saanut öljyntorjuntakalustoon kaupungilta 90.000 mark
kaa, satama 70.000 markkaa ja vesilaitos 20.000 markkaa. Katuosasto tarvitsi vielä
40.000 markkaa. Turku oli odottanut kaksi vuotta uuden kaluston kehitystä seurat
taessa. Nyt oli isketty tosissaan hankintoihin. Yhteistyötä tehtiin merenkulkuhalli
tuksen, merivartioston, Nesteenja luotsipiirin kanssa. Neste oli kouluttanut henki
lökuntaa. Kaupunginjohtaja Koponen sanoi, että valtion pitäisi järjestää käyttöön
öljyntorjuntarahasto. Kunnille ei pitäisi sälyttää kovin paljon lisää, jos peruskalusto
kerran oli jo hankittu. Valtionpitäisi tulla mukaan, kun ruvetaanlaskemaanpuhdis
tuskustannuksia.

Ei yllätetä enää toiste

Turussa muistettiinpitkäänja katkerasti kahden vuoden takainen katastrofi kotive
sillä. Öljylautta oli Naantalin satamassa. Siellä pistettiin kirjoihin vain merkintä,
että näyttää olevan tulossa pohjoistuuli ja lautta taitaa mennä Turkuun. Kukaan ei
hälyttänyt. Oli juhannus tulossa. Neste Oy rupesi äkkiä töihin Saaronniemenuima
rannalla. Seurasin itsekin journalistina puhdistustöitä pitkään. Kustannukset olivat
52.000 markkaa. Lasku oli vieläkin selvittämättä. Kuka laski öljyn ja oli syyllinen?

Turussa vieraillut öljyntorjuntaan rakennettu erikoisalus Falkland oli Ruotsin
ensimmäinen. Meillä Suomessa ei näitä ollut vielä yhtään merivartiostolla. Saaris
tomeren merivartioston komentaja Jorma Kaisalo totesi, että kahdessa vartiolaivassa
Telkässä ja Kuikassa oli jo levityspuomit, jotka voitiin siirtää muihinkin Koskelo
luokan aluksiin. Vartiolaivat oli sijoitettu Turkuunja Maarianhaminaan. Ruotsalais
mallinenperätroolarinrungolle rakennettu torjunta-alus olisi meilläkin tarpeen. Sel
laisen hankkimisesta ei ollut kuitenkaan vielä tietoa,

Öljyntorjujille ei päteviä yleisohjeita

Vaikka Turun Ruissalossapidetyssä öljytuhojenjohtamisoperaatiossa katsottiin tor
juntakaluston olevan valmis öljysotaan, se ei suju pelkillä teknisillälaitteilla. Parisen
viikkoa myöhemmin sanomalehtiin tuli Suomen tietotoimiston välittämäjuttu me
renkulkuhallituksen tarkastajanReino Sandelinin Kotkassa öljyntorjuntakurssillapi
tämästäesitelmästä. Siinä hän totesi, että öljyvahinkojen torjunnassa ei ole olemassa
mitään yleispäteviä ratkaisuja, vaanjokaisessa tapauksessa on erikseen harkittava
sopivin toijuntakeino.

Sandelin piti öljynpolttamistayhtenä tehokkaimmista torjuntakeinoistaja myös
halvimpana, jos se tehdään oikein. Ensimmäisenä torjuntatoimenpiteenä hän piti
kuitenkin öljyn rajoittamista puomeilla. Jos puomia ei voida käyttää, rannalle olisi
levitettävä esimerkiksi vuorivillaa, olkia, kaarnaa tai turvetta. Jos öljy oli jo rantau
tunut, pumpuilla ja imureilla voidaan öljyä kuoria pmnnalta. Öljysaasteen hävittä
minen polttamalla veden pmnnalta turpeen avulla oli menetelmä, jota oli käytetty
hyvällä menestyksellä jo esimerkiksi säiliöalusten Palvan, Raphaelin, Pensan ja
Höytiäisen tapauksissa. Öljyn tuleen sytyttämisessä oli kuitenkin todettu vaikeuk
sia. Helpomminsytytys onnistuu, jos lautta voidaan saartaa tulenkestävälläpuomil
la.

Dipl.insinööriÄrjo Harjula totesi torjuntaorganisaatioista, että ilmeisesti palo

kunnat tulevat toimimaannäiden runkona satamissa ja rannikkoalueilla. Varsinai
sula merialueilla torjunnan suorittavat pääasiassa merivartiostot, jolloin alueellise
na öljyntorjunnanjohtoelimenä on merivartiostonesikunta. Tällainenyhteistoimin
takuvio oli toteutettu Turussa ja saaristossa jo hyvällä menestyksellä.

Ympänomnisterio. . . . . Q



97 Utön öljyväylaltä pOis 50.000
kalliokuutiota

Tankkeri Palvan ajo Utön vaarallisiin karikkoihin kahden vuoden takaa herätti jo
silloin ajatuksia kaikkein vaarallisimpien kivien räjäyttämisestä öljyväylältä. Tätä
keinoahan oli jo Turun vesillä useasti käytetty, kun Ruotsin liikenteen laivat suure
nivatjaväylille tarvittiin lisää tilaa. Otin toukokuussa yhteyden tie-ja vesirakennus
laitokseen,josta kerrottiin, että Utön öljyväylän mutkien oikaisuja karikkojen pois
taminen pahimmista kohdista alkaa jo kesällä. Urakkatarjoustenjättöaikaa oli jat
kettu. Tähän parhaassa tapauksessa kolmenkin vuoden urakkaan päästään silti
pian käsiksi.

Kesän toinen väylätyö oliÄhvenanmaan saaristossa Sottungan kohdalla, missä
oli parannettavana kaksi kohdetta. Utönväylän kustannusarvio oli yli 15 miljoonaa
markkaa ja Tukholman väylän liki 3 miljoonaa markkaa.

Kotimainen kalusto ei ollut vielä tuolloin riittävä väylätöihin, vaan oli turvau
duttava ulkomaiden apuun. Utön väylällä pääosa töistä tehdäännimenomaan Utön
saaren luona, mutta kohteita oli myös Lohmin salmessa. Alkuperäisen suannitelman
mukaan piti kalliota poistaa 70.000 kuutiota. Kaksi kohdetta oli jätetty pois, joten
räjäytysmäärä oli nyt 50.000 kuutiota. Valtionbudjettiin oli jo varattu Utön väylätöi
hin $ miljoonaa markkaa. Lisää rahoja oli tulossa ensi vuonna.

Utön väylänparantaminen oli vuosikausia odotettu hanke. Näillä karikkoisilla
kapeilla väylillä oli moni alus karahtanut kivelle. Utön vesiä mainostettiinkin Suo
men merialueiden vaarallisimpana seutuna, laivojen hautausmaana. Tuhoisin tä
hänastisista oli Palvan pohjakosketus, koska lastina oli öljy, joka levisi Kökarin ulko
luodolle saakka Ahvenanmaan puolelle. Tämä tapaus antoi vauhtia väylienparan
tamiseenja poliittisten päättäjien silmät aukenivat varojen myöntämiselle.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen tahto meni läpi:

Torjunta iskee tehokkaasti
Saaristomerellä

Lounais-Suomenvesiensuojeluyhdistyksenjovuonna 196$ esittämä huoli Nesteen
Naantaliin rakentaman öljynjalostamon polttoöljykuljetusten vaarasta Itämerellä
ja sen saaristossa aiheuttamista riskeistä sai yhdistyksen ponnekkaasti ensimmäise
nä Suomessa ajamaan öljykuljetusten turvallisuutta ja varautumaan merellä tapah
tuviin öljykatastrofeihinja niiden torjuntakaluston lisäämiseen.

Tiedustelin elokuussa 1971 vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtajalta, profes
soriMattiAntilalta kokemuksia öljyntorjuntasuunnitelmien toteutumisesta Palvan
jälkeen. Antila sanoi, että vesiensuojeluyhdistys sai tahtonsa läpi. Tilanne oli nyt
verrattainhyvä. Jo vuonna 196$ yhdistys teki vesiensuojelunneuvottelukunnalleja
vuonna 1969 valtioneuvostolle esityksen torjuntavalmiuden kehittämisestä Saaris
tomerellä.

Päättäjien silmät aukenivat

Turun saaristossa ja koko Saaristomerellä aina Utöön saakka isketään nyt jo lujasti ja
nopeasti, jos öljyalus karahtaa karille. Järjestelmä pelaa, varastoissa on ainetta ja
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kalustoa käytössä. Organisaationkouluttaminenjahälytysjäijestelmäkaipaavatvielä 1971
kehittämistä.

Kun asiaan tartutaan lujien ottein, voidaan odottaa parannustakin, totesi pro

fessoriÄnfila. Vuonna 1969 oli öljyntorjuritajärjestelmävielä tuntematon Suomessa.
Sitten karahti öljylaiva karille Utössä, koko saaristo oli vaarassa. Silmät aukenivatjo
ylemmissäkin portaissa. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys kiinnitti huomion
jo ennen tätä ensimmäistä Palvan suurkatastrofia öljynsuojaustoimien tehostami
seen. Karilleajo antoi uutta vauhtia. Nyt ollaan kehittymässä tälläkin alalla.

Organisaation johto keskitetty hyvin

ProfessoriÄntila sanoi, ettänyt oli jo valtion öljynsuojatoimikunnan mietinnönpoh
jalta luotu merialueita kattava torjuntaorganisaatio, jonka johto oli keskitetty me
renkulkuhallitukselle. Merenkulkuhallituksen perustamia öljyntorjuntakaluston
keskusvarastoja oli Turun saaristossa, Fagerholman merivartioasemalla ja Turussa.
Neste Oy:llä oli lisäksi Naantalissa oma öljyvahinkojen torjunta-asemansa öljyntor
juntaveneineenja yhtiö oli kustantanut myös öljyvahinkojen torjirntakalustoaUtön
saarelle lähinnä merivartioston käyttöön. Näin ollen Turun saaristossa oli kehitetty
tietty valmius mahdollisten öljyvahinkojen varalle materiaalin osalta. Organisaati
on kouluttaminenja nopean hälytysjärjestelmän kehittely vaativat kuitenkin edel
leenhuomiota.

Ympörivuorokautinen pöivystys ontui

Äntila kiinnitti huomion hälytysjärjestelmien kehittelyyn ja se olikin tarpeellista.
Nythän oli tilanne sellainen, että kun haveri, josta oli öljyvaaraa tai kokonainen
öljylaiva karahtaa karille lauantaina tai sunnuntaina, tieto siitä kiirii Helsinkiin,
mutta kun merenkulkuhallituksessa ei ollut ympäri vuorokauden olevaa päivystä
jää, torjuntakalustoa saatiin paikalle vasta maanantaina virka-ajan alettua.

Pisimmällä torjuntavalmius oli Turussa, Naantalissa ja Raisiossa, joissa olihan
kittu kalustoa kuten rajoituspuomejaja imeytysaineita, sovittu yhteistoiminnasta ja
tehtävienjaosta ja järjestettyyhteistoimintaharjoituksia. Sellaisissa kunnissa, joissa
öljyvahinkokysymystä eipidettyajankohtaisenajajoissavesihuollonjärjestäminen
oli vasta alkuvaiheessaan, ei öljyvahinkojen torjuntaan oltu myöskäänvarauduttu,
totesi professori Äntila.

YmDanstomInsteno
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97 Aurajoen vesistön 9 kuntaa
öljyntorjuntajärjestelmaan

Lounais-Suomessa oli saatu yhden ainoan vuoden aikana jo toteutetuksi nopeilla
päätöksillä rannikon kaupunkien Turun ja Naantalin, koko Saaristomeren ja Itäme
renpohjoisosan öljyntorjuntasuunnitelmat. Lokakuussa ruvettiin yhdeksän kunnan
yhteistoiminpuuhaamaan Aurajoen vesistöllekin omaa öljyntorjuntajärjestelmää,
koska nämä kunnat olivat riippuvaisia vesistön puhtaudesta asukkaiden ja teolli
suuden tarpeisiin vesihuoltolaitoksissaan. Turun öljyntorjuntavalmius merenpuo
lella oli jo tehokas, Kesällä kaupungin palokunta sai käyttöön 52.000 markkaa mak
saneenUisko-tyypin nopean syöksyveneen. Nyt pannaan asiat kuntoon myös man
tereen puolella elintärkeidenAurajoenja Paimionjoen vesistöjen alueilla.

Kysymys oli lähinnä yhdysputken rakentamisesta Oripään-Virttaan alueen
pohjavedenottamoistaAurajoen öljynsuojelutoimikunnan mietinnössä, joka vast
ikään oli valmistunut kuntien päättävien elinten tutkittavaksi ja päätettäväksi.

Toimikunta tutki vesihuollonjärjestämistä öljyvahinkojenaiheuttamissakriisi
tilanteissa, Turun kaupunginhallitus sai lokakuun alussa mietinnön. Toimikunta il
moitti jatkavansa työtään ehdotuksen laatimiseksi öljysäiliöidenasentamismäärä
yksiksi Turussa.

Toimikunta esitti ryhtymistä heti neuvotteluihin organisaatiosta Aurajoen ve
sistöalueella Kaarinan, Liedon,Auran, Karinaisten, Pöytyän, Oripään, Tarvasjoenja
Paattisten kuntien kanssa.

PaimionjoenvesistönkuntienjaLounais-Suomen Sähkö-Osakeyhtiönkanssa oli
aloitettava neuvottelut organisaation luomiseksi Paimionj oen öljyntorjunnan j är
jestämiseksi.

Turun katurakennusosaston tehtäväksi taas annettaisiin suunnitella ja rakentaa
kiireesti väliaikaiset, polttolaitoksen valmistumiseen saakka käytössä olevat laitteet
öljyjätteiden hävittämiseksi ja varastoimiseksi.

Turun naapurikunnan Ruskon lentokenttäalueen ja Oripään-Virttaan alueen
pohjavedenottamoiden sekä Maarian altaan, Maarian vedenpuhdistuslaitoksen sekä
Halistenja Maarian vedenpuhdistuslaitostenvälinen yhdysputki olisi pian toteutet
tava.

Osaksi oli jo olemassa suunnitelmat Turussa olevan Kakskerranjärven säännös
telystä. Vedenpuhdistuslaitoksenrakentamista olisi tutkittava.

Turun vesilaitoksen olisi ryhdyttävä suunnittelemaan uusia pohja-ja pintavesi
laitoksia ja tehtävä kaupunginhallitukselle esitys veden hankintaan liittyvien öljy
vahinkojenja muiden onnettomuuksien tutkimisessa ja selvittämisessä tarvittavien
laitteiden ostamiseksi ja henkilökunnankouluttamiseksi.
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1972 Öjytuhontorjujat odottivat kahta
raskasta helikopteria

Keväällä 1972 erityisesti Saaristomeren merivartiosto kaipasi meripelastukseenomia
uusia keskiraskaita tai raskaita helikoptereita, koska nyt jouduttiin pelaamaan hä
tätapauksissa ilmavoimienUtista saatavilla helikoptereilla,jotka eivät kyenneet riit
tävän nopeasti Itämerenhätätapauksiin, vaan apua oli pyydettävä Ruotsista. Valta
kunnallinen öljyntorjuntaorganisaatio kaipasi myös Suomeen kahta yhdistettyä
meripelastus-öljyntorjuntahelikopteria.

Tiedustelin huhtikuussa öljyntoi-juntakoptereidenhankintatilanneftamerenkul
kuhallituksesta. Merenkulkuneuvos Osmo Lehmuskallio sanoi, että merenkulkuhalli
tus oli yrittänyt jatkuvasti hankkia näitä helikoptereita. Ne maksaisivat4 miljoonaa
markkaa kappale. Hankintamaa olisi Neuvostoliitto, Ilmavoimien raskaathelikop
teritolivatvielä Mi 4-tyyppiä. Hankittavien öljyntorjuntahelikopterienpitäisi olla jo
Mi 8-tyyppiä.

Lehmuskallio sanoi, että helikopterienhankintaa oli kiirehtinyt erityisesti taan
noinen säiliölaiva Raphaelin öljykatastrofi, josta saatiin kokemuksia: — Katastrofi
sattui kun meri oli jo jäässä. Syksyllä puhdistustoimet hoidettiin Mi 4-kopterilla.
Keväällä aloitettiin niin varhain, että avovettä ei vielä ollut. Kaikki miehistökulje
tukset tehtiin juuri helikopterilla. Ellei sitä olisi ollut, torjtintatyö ei olisi sujunut.
Havaittiin, että Mi 4-kopteri oli liian pieni tarkoitukseen.

Kevyt kopteri ei sovi öljyntorjuntaan

Toivottuja raskaita helikoptereita ei suinkaan käytettäisi yksinomaan öljyvahinko
jen torjuntaan ja makuuteta väliaikana. Niitä voidaan käyttää myös meripelastuk
seen. Tarkoitus on, että toinen helikoptereista sijoitettaisiin Länsi-Suomeen, toinen
Helsingin seudulle, Vika oli tähän asti ollut siinä, että helikopterin hankintamatka
hädän tullen oli ylipitkä. Turkuun saatiin kevyt helikopteri. Siitä ei kuitenkaan ollut
apua öljyntorjunnassa.

Helikopteritarjouksia oli saatu myös Italiasta, Ranskasta, Kanadasta. Yhden
helikopterin hankinta oli kauppapoliittisesti edullinenNeuvostoliitosta. Mi 8:nhyö-
tykuorma oli 4.000 kiloa. Siinä oli 3.000 hevosvoimaa, tyhjäpaino 7.500 kiloa, toimin
tasäde 420 kilometriä. Sen uumeniin mahtui 28 henkilöä, lisäksi kumilauttoja ym.
tarvikkeita.

Ruotsissa oli käytössä öljyntorjuntaan ilmavoimien raskaita helikoptereita.
Meilläkin helikopterit tulisivat puolustusvoimille. Kopterit oli tarkoitus hankkia
budjettiin ulkopuolisin varoin. Asia oli valtioneuvoston käsissä.

Lisää Uiskoja

Lehmuskallio sanoi, että merivartioaluksiin oli jo hankittu öljyntorjunnassa käytet
täviä suihkutuslaitteita. Tarkastusaluksiin oli myös tarkoitus niitä hankkia. Öljyn
torjunnan varastoasemia oli jo saaristossa ja rannikolla, päävarasto Emäsalossa.

Uudessakaupirngissa rakennettiin kahta Uisko-tyypin torjuntavenettä, jollaisia
oli mm. jo Nesteellä ja Turun kaupungilla. Lisää hankitaan varojen puitteissa. Tämän
vuoden budjetissa oli öljyvahinkojen torjuntakalustoon varattu 300.000 markkaa.
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OIjynOrjuntahIyttiinet Turun ja 1972

Porin Iäniin

Tunmja Porin lääniä vartenvalmistui joulukuunpuolivälissä öljyvahinkojen torjun
nanhälytysjärjestelmä. Läänin palotarkastajan, TurunpalopäällikönllmariJztvakos
ken johtama toimikunta tutki kuukausien ajan erilaisia ratkaisumalleja. Ohjeisiin oli
kartoitettu koko läänin alue ja luotu torjuntajärjestelmä, missä ilmoitetaan hälytys
paikat, torjuntakalusto ja -tehtävät.

Toimikunta jätti mietintönsä maaherra Sylvi Siltaselle. Toimikunta tutki hälytys
järjestelmän luomista, torjuntakalustoa ja rahoitusta. Lääni oli jaettu kymmeneen
hälytysalueeseen, joille kullekin laaditaan oma öljyntorjunnanhälytysorganisaatio.
Läänin 102 kurmasta ei öljyvahinkojen torjuntakalustoa ollut lainkaan 39 kunnassa.
Myös yksityinen kansalainen voi pianpuhelinluettelostahälytyspuhelintenkohdal
talöytää erikseen mainitun öljyvahinkojen torjujan numeron.

Toimikunta tutki hälytysjärjestelmän luomista, torjuntakalustoa ja rahoitusta.
Pääosa kaluston hankinnasta ja torjunnan kustannuksista jäisi kuntien maksetta
vaksi, vaikka laki antoikin valtiolle mahdollisuuden osallistua kustannuksiin.

Muutamien kuntien vastauksista ilmeni, että niillä ei ollut käytettävissään lain
kaan varsinaista öljyntorjuntakalustoa eikä edes kiinnostusta kaluston hankintaan.
Toimikunta näki tarpeelliseksi laatia erityisen kaavion, josta kävi ilmi öljyntorjun
nassa kysymykseen tulevat tärkeimmät viranomaiset sekä näiden hälytysyhteydet.
Kaavio oli tarkoitettu lähinnä öljyntoimnan kanssa tekemisiin tulevienviranomais
ten käyttöön. Kuntien tehtävä olisi tehokkaasti tiedottaa tästä asiasta.

Öljyntorjuntakalustolle keskitetyt tilat Turkuun

Vuoden 1972 viimeisenä merkittävänä tapahtumana öljyntorjunnan tehostamisessa
Turussa oli, kun Ärtukaisten 3.000 kuution sivupaloasema valmistui vuodenvaih
teessa. Sinne keskitettiin kaupungin öljyvahinkojen torjuntakalusto javarattiin tilat
myös merenkulkuhallituksenTurkuun sijoitettavalle öljyvahinkokalustolle. Vartio
paloasema muodosti tavallisen paloaseman lisäksi myös tukikohdan naapurissa
Pansiossa toimivan öljysataman ja -varastoalueidenpalontorjuntaa silmälläpitäen.
Näitä varten asemalle sijoitettiin vaahtoautokalusto.

Kaupunki oli tehnyt rakentamissuunnitelmat ja piirustukset yhdessä Turun
palopäällikön Ilmari Juvakosken ja Neste Oy:n öljyntorjunta-asiantuntijain kanssa.
Vastaavaa öljyntorjuntavaraston esimerkkiä Suomesta ei ollut löydettävissä. Se piti
toteuttaa paikallisin voiminja voi olla esimerkkinä muille kunnille vastaavia hank
keita kehiteltäessä.

Paloasemalla oli tilat 7 miehen jatkuvaa päivystystä varten. Majoitushuoneita
oli kolme, tilat kolmelle paloautolle ja sairaankuljetusautolle sekä kolmelle öljyntor
juntaan käytettävälle siirtolavalle.

Vartiopaloaseman öljyntorjuntapuolella puhdistetaan öljyisetvarusteet. Siellä
ovat myös kuivatus- ja säilytyshuoneet sekä tilat puomien pesua varten. Öljyisen
puhdistusveden leviäminen oli rajattuja ohjattu omaan kaivoonsa. Samassa tilassa
oli kuution liotusallas ja puomeille kuivumistelineet, 300 neliön kalustohallissa tilat
myös kolmelle öljyntorjuntakalustolla kuormatulle siirtolavalle sekä sammutus-ja
öljyntorjuntavälineille, letkuille, vaahtonesteelle, imeytys- ja puhdistusaineille ja
työvälineille.

Jo 1 1 torjunta-asemaa

Kahdessa vuodessa Suomessa oli perustettu jo yksitoista öljyntorjuntakaluston ase
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1 972 maa eri puolille rannikkoa, Nesteen kolmen aseman Naantalin, Utön ja Sköldvikin
lisäksi merenkulkuhallituksen perustamat Turun, Maarianhaminan, Fagerholman,
Hangon, Emäsalonja Kotkan, Vaasanja Virpiniemen torjunta-asemat. Porinja Kok
kolan asemien perustamisesta neuvoteltiin. Lisäksi olivat rannikkokunnat itse pe
rustaneet omia öljyntorjunnan kalustoasemia. Varsinkin rannikon asemille kaivat
tim lisää muutamia Uisko-luokan torjuntaveneitä, joista oli saatu erittäin hyviä
kokemuksia.

Kolmannesta öljynjalostamosta
kädenvääntö

Kun öljyntorjunnan hankkeet oli saatu Itämerellä, Saaristomerellä sekä Turun ja
Naantalin merialueilla suhteellisen hyvään kuntoon Nesteen asiantusttijain opas
tuksella ja Turun sekä koko Varsinais-Suomen maakuntaliiton päättävien elinten
voimin, putkahti vuoden 1972 loppusyksystä taas esiin kädenvääntö suunnitelmissa
olleen Neste Oy:n kolmannen öljynjalostamon sijoittamisesta Lounais-Suomen ran
nikolle. Tätä hanketta vauhditti edelleen Imatran Voima Oy:n ilmoitus rakentaa
seuraava ydinvoimala Eurajoen Olkiluotoon,joka jo sijaitsee lounaisrannikolla. Jou
duin toimiessani lounaisrannikon ja merialueen journalistina seuraamaan alusta
saakka Nesteen kolmannen öljynjalostamon sijoituspaikkahankkeita, jotka pyöräh
tivät käyntiin täydellä teholla syksyllä. Hankkeesta tuli todella kova kädenvääntö,
johon otettiinmyöhemminmukaan “hengelliseksi tueksi” vielä Pyhämaan innokas
kirkkoherra Matti Vuolanne.

Varsinais-Suomenseutukaavaliiton seutukaavajohtaja Raimo Narjus nosti asian
pöydälle keskusteluunTurussa pidetyssä saaristokuntien suunnittelukokouksessa.
Hän katsoi, että koska valtion hallintoelimet tai Neste Oy eivät olleet sisämaasta
pystyneet osoittamaan paikkaa maan kolmannelle öljynjalostamolle, täytyi seutu
kaavaliiton lähteä siitä, että öljynjalostamo sijoitetaan rannikolle, Keskustelun jär
jestäjänä oli Yhteiskuntasuunnittelun seuran Turun alueosasto. Seuralla oli tuhat-
kunta jäsentä ja alueosastoja Helsingissä, Turussa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa ja
Kuopiossa.

Narjus korosti, että seutukaavaliiton alueella oli noin 11.000 kilometriä ranta
viivaa,josta osa sopi jalostamon sijoituspaikaksi. Kaksi sijoituspaikkaa oli seutukaa
valiitossajo mietitty: Pyhämaan Ketteli ja KemiönSandö. Liittohallituksen työvalio
kunta antoi viraston tehtäväksi selvityksen laatimisenPyhämaanmahdollisuuksis
ta. Päätös perustui siihen, että valtioneuvostonNesteen kolmannen jalostamonpai
kasta tekemän ratkaisun jälkeen vaikutti siltä, että olisi syntymässä tilanne, missä
olisi mahdollista tehdä objektiivinen tarkastelu mainitunlaisen laitoksen sijoittami
sesta kaikki näkökohdat huomioon ottaen. Neste Oy:n suhdetta asiaan ei virasto
tietänyt.

Pyhämaata puollettiin

Varsinais-Suomen seutukaavaliitonliittohallitus kannatti yksimielisesti Pyhämaan
Ketteliä öljynjalostamonpaikaksi. Vielä oli selvitettäväjalostamonjätevesienvaiku
tuksetympäröiviinvesistöalueisiin. LiitonosastopäällikköPenttiLehvonensanoi, että
kiintojääpeite on Kettelin edustalla vain 40-60 vuorokautta vuodessa, kun se on
Kaskisissa 120-150 ja Tvärminnessäkin yli 100 vuorokautta. Vaaka kallistui tässä
Kettelin eduksi, kun ajatellaan säiliöalusten liikennöintiä vaikeissa jääoloissa.

Kolme vaihtoehtoista purkupaikkaa Ketteliin oli mahdollista saada vain meri-
merkkejä asettamalla. Sinne saadaan myös 1.200 metrin kääntöallas. Satakunnan
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seutukaavaliitto puolestaan kannatti aloitetta naapurikunnan Pyhärannan Rihtnie- 1972
men aluetta jalostamolle. Varsinais-Suomen seutukaavaliiton hallitus katsoi, ettei
tämä esitetty alue väylän ja satama-altaiden suhteen täyttänyt niitä vaatimuksia,
joita sekä Neste että kauppa-ja teollisuusministeriö olivat jalostamon sijoituspaikal
le asettaneet. Pyhämaan Ketteli olisi edullisempi.

Kun Pyhämaan Kettelin rautatieyhteyksistä päätetään, sekä Uudenkaupungin
Kiukaisten että Uudenkaupungin-Raumanratasuunnat voivat tulla kyseeseen. Liit
tohallitus totesi, että valtioneuvoston piirissä oli jo katsottu, ettei Tvärminne öljyn
jalostamonsijoituspaikkana tule kysymykseen.

Uusi jalostamo hoitaisi maan pohjois- ja keskiosat

PyhämaanKettelinjalostamotutldmuksissa oli kartoitettu eri jalostamoiden jakelu
alueet vuonna 1980. Uudenjalostamonjakeluunjäisi Pohjois-Suomi japääosa Länsi-

ja Keski-Suomesta. Tämä alue kuluttaa 1980 yhteensä 7 miljoonaa tonnia. Naantalin
jalostamonjakelualueeksi jäisi Länsi-Uusimaa, Etelä-Hämeen valtaosa ja Varsinais-
Suomen eteläosa. Tämän alueen kulutus vuonna 1980 olisi 3,5 miljoonaa tonnia.

Sköldvikin jakelualue oli melko selvä. Keski- ja Itä-Uusimaa, Lahden seutu ja
Kymenlaakso kuluttavat kaiken sen öljyn, mitä Sköldvik pystyyjalostamaan. Koko
Sköldvikinjakelualueen kulutus olisi noin 7,8 miljoonaa tonnia.

Pyhämaasta autolähetystö

Joulun alla lähti linja-autollinen Pyhämaan Kettelin öljynjalostamon edullisuuden
puolesta puhujia Turusta Helsinkiin. Maakuntaliiton ja seutukaavaliiton edustajat
sekä kaksi osallistujaa kustakin maakunnanpoliittisesta piirijärjestöstäjättivät ener
giapoliittiselle ministerivaliokunnalle hankkeistaan kirjelmänjoululukemiseksi.

Yrnparistomin.sterio
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lorjuntavalmiutta lisättiin
rahapulasta huolimatta
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1973 Työkalutkin kipinöimättömiä:

Turun öljyntorjunta Sunien tehOkkain

Turun kaupungin öljyntorjuntaa tarkasteltiinviime vuoden aikana tehtyjen monien
parannustenjälkeen tammikuussa 1973. Torjunnan katsottiin olevan nytniin tiloil
taankuinvälineistöltäänkinmaanparas.Äpulaispalopäällikkö Pentti Turjas arvioi,
että kun tulee hälytys maalla tai merellä, lähtövalmius on alle 10 minuutin. Vaikea
tosin oli sanoa sen tarkempaa aikaa, sillä upouusissa tiloissa Ärtukaisten sivupalo
asemalla ei oltu saatu vielä yhtään katastrofihälytystä. Harjoituksissa oli toimittu
kuitenkin tätä vauhtia.

Vt. palopäällikkö Pekka Wlllman sanoi merenkulkuhallituksen tarkastajien jo
kehuneen, että Turussa on Suomen kunnista ensimmäisenä nykyaikaiset ja hyvät
öljyntorjuntavälineet. Ja kyllä kehua kelpaakin. Kaupunki rakennutti Ärtukaisiin
$00.000 markan sivupaloaseman, missä olivat kaupunginja merenkulkuhallituksen
öljyntorjuntavälineet. Siellä oli jopa pronssisia työkaluja, joista ei kipinää lähde.

Willman totesi, että sivupaloasema oli todella öljyntorjunnankeskusasema: siel
lä oli puomien pesualtaat, saasteen talteenottoa varten maanalaiset altaat, Uisko
luokan öljyntorjuntavene, salaattikaukaloa muistuttava mutta tehokas, oli lähellä
Pohjoissalmen rannassa katoksessa. Öljyntorjuntapuoli oli omaa suunnittelua, kos
ka esikuvaa näin tehokkaasta asemasta ei ollut muualla maassa saatavissa.

Palolaitos antaa Turussa öljyvahingoissa ensiavun, muut tulevat sitten siisti
mään. Paitsi kaupungin omia torjuntavälineitä, olivat 780 neliön sivupaloasemalla
tavallisten paloautojen ja palontorjuntavälineiden lisäksi merenkulkuhallituksen
torjtmtavälineet. Sopimus oli vielä allekirjoitettavanakauptmginhallituksessa.Näitä
merenkulkuhallituksen torjuntavälineitä voidaan käyttää korvausta vastaan myös
kaupungissa ja naapurikunnissa, jos hätä niin vaati.

Kaupunginhallitus oli nimennyt palopäällikönylimmäksi öljyntorjuntaviran
omaiseksi, Eikä yhtään uutta virkaa tämän torjunta-aseman takia perustettu. Pää
paloasemalta siirrettiin 18 miestä tänne kolmeen vuoroon, kuhunkin kuusi miestä.

Siirtolavalla suurvahinkoihin

Öljyntorjuntahallissa odotti hälytystä kuorma-auton siirtolava. Tulossa olivatperä
kärryyn sijoitetut pienemmät ensiapupakkaukset mm. kaikille kolmelle sivupalo
asemalle, Niillä pärjätään, jos sattuu öljyauton vahinko. Salmen rannalla Uisko
veneessä oli jo valmis torjuntapakkaus. Kun tulee hälytys, viedään iso siirtolava
Uiskon luo ja sitten matkaan.

Ärtukaistenpaloaseman esimies, palokersantti Erkki Mäntylä sanoi, että suures
sa siirtolavassa oli tavaraa kuin todella isossa torjuntakeskuksessa ainakin. Siihen
kuului nelimetrinen vene, joka oli varustettu perämoottorilla, 300 metriä puomeja
kohoineen, 13 paalia turvetta, 10 säkkiä sahajauhoa sekä kaksi kokooma-allasta, 1,6
ja kolmen kuution. Raivauskalustossa oli lapioita ja kirveitä. Lavalla oli myös tynny
rillinen eli 190 litraa emulgointiainetta, kaksi pumppua ja pieni työkalupakki,jonka
pronssisettyökalut olivat kipinöimättömiä. Vaikeissa maastoissa liikkumista varten
oli veneen ym. vetämiseen pyörillä varustetut kärryt. Lavalta löytyi metallitanko
jakin,joilla öljypuomit kiinnitetään rantoihin.
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Merivartiosto valmis nopeasti 1973

torjuntatyöhön

Kesän aikana Saaristomeren merivartiostossa keskusteltiin ja pohdittiin paljon öl
jyntoiunnassa vielä olevista puutteista ja niiden poistamisesta teknisin laittein ja
koulutuksella, Säiliölaiva Palvan öljytuho Utön edustalla Vappuna 1969 osoitti Suo
men heikon öljyntorjuntavalmiuden. Juuri tämä öljytuho käynnisti torjuntatoimien
lisäämisen. Nyt olikin Saaristomerellä jo eri pisteisiin varastoituna toijuntakalustoa.
Se saadaan käyttöön heti, kun hälytys tulee. Keskustelin elokuussa merivartioston
komentajan Jorma Kaisalon kanssa torjunnan kehittämishankkeista.

Torjunnan parantamista riitti. Suomessa puuttui vielä keskiraskas monikäyttö
helikopteri, jota voitaisiin käyttää sekä öljyntorjunnassa että meripelastuksessa.
Helikopterien saamista öljyntorjuntaan oli esittänyt myös merenkulkuhallitus, joka
toivoi saavansa käyttöön kaksi raskasta monitoimihelikopteria. Säiliölaiva Rapha
elin karilleajo synnytti laajan keskustelunjuuri öljyntorjuntahelikopterista,joka oli
ollut tehokas erityisesti kuljetustehtävissä. Saaristomerellä ei ollut vielä myöskään
öljynkeräysaluksia, joihin puomein rajattu öljy olisi voitu pumpata.

Yhteistoiminta pelaa Ruotsin kanssa

Ruotsin kanssa oli keskusteltujo Itämereltä Pohjanlahdelle mahdollisesti Pyhämaa
han rakennettavaan öljynjalostamoon kulkevien yli 100.000 tonnin säiliölaivojen
kulun turvaamisesta ja varotoimista. Yhteistoiminta öljyntorjunnassa pelasi jo nyt.
Äluerajatkaan eivätyhteistoimintaa rajoittaneet. Jos Suomenpuolella ajaa laiva karille
ja erikoiskalustoa Ruotsista tarvitaan, sitä myös saadaanÄhvenanmerellekin.

Saaristomerenmerivartioaluksilla ei ollut vielä torjuntaan käytettäviä kiinteitä
erikoislaitteita. Kun viimeksi vartioalusta uudistettiin, tutkittiin myös, voitaisiinko
siihen sijoittaa kiinteitä laitteita. Tilaa ei kuitenkaan löytynyt.

FagerholmanmerivartioasemallaNauvossa oli merenkulkuhallituksenhankki-
maa torjuntakalustoa, puomeja, turvetta, työvälineitä ym. Utössä oli Nesteen perus
tama ja merivartioston käyttöön annettu pienehkö varasto. Fagerholmaan siirre
tään Lohmista öljyntorjuntavene, jollainen oli käytössä Turun palokunnalla ja Nes
teellä. Luotsit käyttivät sitä viittaveneenä. Maarianhaminassa oli kaupunginperus
tama torjuntavarasto, samoin Raumalla ja Porissa. Nesteellä Naantalissa olivat eri
koislaitteet.

Hälytysorganisaatio pelaa

Kun laiva ajaa karille, lähtee paikalle heti merivartiostonalus öljypuomeineen. Puo
mit haetaan Fagerholman varastosta. Vartiolaiva Silmässä, Uiskossa ja Tursaksessa
oli jo noin 200 metriä öljypuomeja mukana. Niillä kyetään rajaamaan paksumpi
öljymassa. Toinen alus kiirehtii hakemaan lisää puomeja. Kun alus irtoaa karilta,
pidetään puomit varalla silloinkin,

Öljyvahinkojen hälytysorganisaatio pelasi jo. Kunnille ilmoitetaan heti tapah
tumasta. Merivartiosto tiedottaa merenkulkuhallitukseen, joka hoitaajohtamistyö
tä. Tietojen vaihto Suomenja Ruotsin välillä oli ollut hyvä. Yhteistoimintaharjoituk
sia oli pidetty Suomesta oli annettu tieto Ruotsin viranomaisille Pohjois-Itämerellä
havaituista öljylautoista ja päinvastoin. Öljylauttojen liikkeitä seurattiin erittäin
tarkasti.
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1973 Ahvenanmaan pelastuskeskus siirtyi

Valtioneuvoston kauan odotettu Pyhämaa-sui.rnnitelman lopullinen päätös puoleen
tai toiseen ratkaisee myös merenkulun turvallisuuden kannalta tärkeän Maarianha
minan meripelastuskeskuksen perustamisen. Merenkulkuhallituksesta kerrottiin
lokakuun lopulla, että tämän keskuksen perustaminen Itämeren tuntumaan oli tä
hän asti ollut esillä vain ajatuksena. Valtakunnallisen pelastusorganisaation puit
teissa oli mm. Turkuun suunnitteilla pelastuskeskus, joka palvelisi koko läntistä ran
nikkoa ja Itämerta,

Suomen meripelastus oli saanut kalustotäydennystään varten vain murusia
pöydältä. Kaikkein kipeimpään tarpeeseen tarvittiin yhä jo vuosikausia odotettu
keskiraskas helikopteri tai useampiakinlänsirannikolle. Valtakunnan öljyvahinko
torjunnasta vastuussa olevat odottivat myös tällaista raskasta helikopteria. Sitä kun
voitaisiin yhdistetysti käyttää sekä meripelastukseenettä öljyvahinkojen torjuntaan.

Budjettiin vain murusia “Porvoon mitaNa”

Öljyntorjunnan valmius lisaantyy
merialueiHa

Merenkulkuhallitus öljyntorjunnan pääorganisoijana ja johtajana oli pyrkinyt te
hokkaasti kehittämään torjuntatoimia. Työtä tehtiin marraskuun puolivälissä kui
tenkin huutavassa rahapulassa, sillä kuluneena vuonna merenkulkuhallitus sai ka
luston hankkimiseksi samanverran varoja kuin Porvoon maalaiskunta yksin sijoitti
torjuntatoimiinsa. Näytti siltä, että ensi vuoden 1974 budjettiin saadaan vain muru
sia valtion budjettiin. Miljoonaa markkaa anottiin, mutta vain puoli miljoonaa oli
luvassa. Koko Suomen öljyntorjuntakalustoa varten oli merenkulkuhallitus saanut
kuluvana vuonna 300.000 markkaa. Jo yksi torjuntavene maksaa 120.000 markkaa.
Tämä summa on otettava näistä budjettivaroista.

Kaikesta köyhän miehenbudjetista huolimatta merialueiden öljyntorjuntaval
miutta lisätään koko ajan. Merenkulkuhallituksen käytössä oli nyt eri puolilla ran
nikkoa viisi tehokasta Uisko-tyyppistä öljyntorjuntavenettä. Tarkastaja Reino Sande
lin merenkulkuhallituksesta sanoi, että vuoden vaihteessa perustetaan yhdestoista
öljyntorjannan varastoasema Helsingin edustalle Santahaminaan. Keskiraskasta
helikopteria odotettiin kuinjoulupukkia.

Torjuntahelikopteri yhä odotuslistalla

Säiliölaiva Palvan öljyvuodosta syntynyt katastrofi Utön edustalla viidettä vuotta
sitten herätti valtakunnan öljyntorjujat. Organisaatiota ei tuolloin ollut lainkaan.
Nyt oli jo järjestetty hälytysvalmius, kalustoa oli saatu, organisaatio perustettu ja
merenkulkuhallitus tehtäväänvalittujenkahden tarkastajanvoimintorjunnanylim
pänä organisaattorina ja valvojana. Hälytysvalmius tosin oli vain virka-aikana, ei
viikonloppuisin. Lauantaina sattuneeseen katastrofiin saatiin torjunta täysteholli
sesti käyntiin vasta maanantaina virka-ajan puitteissa. Ympärivuorokautinen läh
tövalmius puuttui. Valtiolta ei herunut siihen varoja.

Yhdistetyn öljyntorjunta-meripelastushelikopterin hankinta oli jo vuosia ollut
listalla. Keskiraskaan kopterin hinta pyöri 1 miljoonassa markassa. Helikopteria
odotettiin merenkulkuhallituksessa kuumeisesti. Säiliölaiva Raphaelin katastrofi
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neljä vuotta sitten osoitti keskiraskaan helikopterin toimintatehon. Kalustoja mie- 973
histö saatiin äkkiä paikalle puolustusvoimienkäytössä olleella helikopterilla.

Puomikalustoa 13 km

Öljyntorjuntaveneet oli sijoitettu Emäsaloon Sköldvildnväylälle, Naantalin öljyväy
lälle Fagerholmaanja Maarianhaminaan viime keväänä. Yksi vene oli Savonlinnas
sa Saimaan vesistön tarpeisiin. Ensi vuoden keväällä saa Vaasa oman veneen. Venet
tä käyttävät luotsipiirit myös viittojen laskuun. lO-metrinen vene rantautuuvaivat
ta,

Ensi vuodeksi oli tarkoitus saada muutama torjuntavene lisää ainakin Ouluun
ja Kotkaan. Veneet olivat erittäin käteviä työveneitä. Niissä voitiin käsitellä puomi
kalustoa. Niissä olivat myös tehokkaat nostolaitteet ja kaikuluotain.

Merenkulkuhallituksenkäytössä oli 13.000 metriä puomikalustoa. Lisäksi tuli
vat kaupunkien ja laitosten puomikalustot. Monella kaupungilla ja laitoksella oli
omat tehokkaat öljyntorjuntavälineistöt ja varastot.

Torjuntakalusto puuttui täysin

20000 litraa öljya karkasi
Uudenkaupungin satamassa

Jos Uudessakaupungissa sattuu merialueella öljyvahinko, katastrofi oli valmis, to
dettiin perjantaina 23. marraskuuta. kun telakalla valui kuivatelakalle nostetusta
hollantilaisesta ml. Breevechtistä yli 20.000 litraa keskiraskasta öljyä kuiva-alta-
aseen, kun alusta nostettiin ylös.

Palokunnalla ei ollut metriäkään öljypuomeja, vain vähän imeytysturvetta.
Telakalta voi lainata puomeja tai Turusta oli tuotettava välineistöä. Kysymys oli
kuitenkin ajasta. Hälytyksen tultua kiirehdinjournalistina Turusta paikalle rapor
toimaan tilannetta ja torjunnan tosi heikkoa tasoa. Kaupungin palopäällikkö likka
Teräsmaa veistelikin, että muu ei auta kuin pistää virkalakki eteen toppariksi. Kau
pungilta ei ollut vielä herunut rahaa torjuntavälineistöön.

Osa valuneesta öljystä pääsi ehkä karkuun sisäsaaristoonkin. Tästä ei kuiten
kaan vielä ollut tullut ilmoituksia. Töitä riitti vielä ensi viikoksikin. Palopäällikkö
sanoi, että telakka kykenee kyllä omilla öljyntorjuntavälineillään hoitamaan nor
maalit telakkatapaukset. Kun sattuu näin iso öljyvuoto, tarvitaan kyllä palokunnan
apua. Mutta palokunnalla ei ollut laitteita. Nyt ne jouduttiin nopeasti tilaamaan
Turusta saakka merenkulkuhallituksenvarastosta.

Telakan isännöitsijä Pentti Helpiö sanoi, että Breevecht oli alkuviikolla ajanut
karille Oulun luona. Sieltä se tuotiin Uuteenkaupunkiin korjattavaksi. Tavallisesti
nosto kuivatelakalle kestää 2 tuntia, nyt siihen kului 12 tuntia. Nostovaiheessa jo
tiedettiin, että vuotoa oli odotettavissa, koska pohja oli puhki ja tankeissa öljyä. Puomit
asetettiin paikoilleen ja pumppaus aloitettiin. Tilanne hallittiin kaiken aikaa. Öljyä
ei päässyt karkuun. Öljy kyettiin sitomaan turvepaaleilla.

Palokunta torjuu Iainavälinein

Palopäällikkö Teräsmaa totesi, ettei hyvältä näyttänytpalokunnan öljyntorjuntavä
lineistön hankinta. Kaupunginhallitus oli nytkin palauttanut esityksen palolauta
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1973 kunnalle tarkistusta varten. Anomuksessa pyydettiin varoja 500 metrin puomihan
kintoihinja muihin tarvikkeisiin. Käyttökelpoista torjuntavenettä ei palokunnalla
myöskään ollut. Tarvittaisiin välttämättä näihin hankintoihin 80.000 markkaa. Pa
lokunta ei kerta kaikkiaan pystynyt toimimaan, jos esimerkiksi sataman edustalla
sattuu öljyvahinko. Telakalta oli saatu toistaiseksi lainaksi 300 metriä puomia, jos
tarvetta oli ollut. Lainatavaran käyttö oli kuitenkin aina erittäin hankalaa ja epävar
maa. Ne oli noudettava telakan varastosta jne.

Torjunnassa oli nyt käytössä telakanpuomikalustoja varastossa olleet 30 säkkiä
turvetta. Palokunnalla oli 50 säkkiä. Turussa olevasta merenkulkuhallituksenvaras
tosta oli tilattava lisää 200 metriä puomia ja 200 säkkiä turvetta. Tähän mennessä oli
kuivatelakan öljynpoistamiseen käytetty jo 150 säkkiä turvetta ja lisää kului,

Kaupungininsinööri Risto Hukkila sanoi, että kaupungilla ei ollut puomeja,joilla
voitaisiin suurempia öljyvahinkoja torjua. Ainoastaan viemärien päähän oli tehty
pienet puomit suojaksi. Ensi vuoden budjettiin oli esitetty öljyntorjuntavaroja. Saa
sitten nähdä, tuleeko niitä kaupunginvaltuutetuilta.

Satamakapteeni Toivo Rautiainen sanoi, ettei sataman käytössäkään ollut öljyn
torjuntakalustoa. Varsinaisia määräyksiä ei sellaisten hankinnastakaan ollut, vain
suosituksia. Jos satamassa sattuisi öljyvuoto, oli oltu telakan torjuntavälineistöjen
varassa. Öljyntorjunta kuului kaupungin palokunnan tehtäviin.

Lopullinen päätös öljynjalostamosta puuttui, mutta:

Pyhämaa liitettiin Uuteenkaupunkiin
1.1.1974

Vuoden 1973 öljyntorjuntajuttujeni päätteeksi teen tässä pienen yhteenvedon, mitä
oli vuoden aikana tapahtunut Nesteen kolmannen öljynjalostamon paikkaratkai
suissa. Vielä viime vuonna 1972 jalostamoa oltiin ajamassa Fyhämaahan, Uuden
kaupungin naapurikuntaan. Jouduin alusta alkaen tiiviisti seuraamaan öljynjalos
tamonperustamiskamppailuaja uutisoimaanniistä. Tästä kiihkeästä jalostamorat
kaisusta olen kerännyt jo valtaisen mapin itse kirjoittamiani selontekoja ja uutisia,
miten kamppailussa edettiinja mikä oli lopputulos. Tulen näistä vaiheista kirjoitta
maan vielä oman opuksen,joka jää Pyhämaan asukkaiden jälkipolville muistoksi ja
ehkä koko valtakunnan korkeimmille päättäjillekin, eduskunnalle, miten tässä rat
kaisuissa “junailtiin” eri poliittisissa ryhmissä pääministeritasoa ja presidentinlin
naa myöten.

Vesihallituksenpääjohtaja SimoJaatinen kertoi minulle 14. helmikuuta Turussa,
että vesihallitus oliperustanut ja ajattanut työryhmän tutkimaanvesihuollon piiriin
liittyviä asioita. Vesihallitus odotti myös jalostamon perustamisesta ennakkoilmoi
tusta. Nesteen suunnitelmista ei jaatisellakaan ollut toistaiseksi riittävää selvyyttä.
Lounais-Suomen seutukaavaliiton osastopäällikkö Pentti Lehvonen puolestaan ker
toi, että öljynjalostamon paikka Varsinais-Suomessa siirtyi Kemiön Sandöstä Pyhä-
maan Ketteliin juuri ratkaisevasti Saaristomeren virtauskysymysten takia.

Kettelin kyläntieteellinentutkimus oli myösjo aloitettu. Neste Oy oli myöntänyt
tarkoitukseen 30.000 markan apurahan. Turunyliopiston kylätutkimusryhmässä oli
5 jäsentä. Tarkoitus oli selvittää kyläympäristöä sekä ketteliläisten sosiaalisia suhtei
ta ennen ja nyt.
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10 majakkaa Ahvenanmerelle “liikennepoliiseiksi” 1973

Tankkeriliikenteestä kysyin 27. päivänä maaliskuuta merenkulkuhallituksen pää
johtajan Helge jääsalon mielipidettä, koska tankkerit ajaisivat Ketteliin osin Ruotsin
vesien kautta. Jääsalo sanoi, että ruotsalaisten kanssa käytiin parhaillaanneuvotte
luja. Ratkaisu tietäisi kymmenkunnan majakan rakentamista. Ylöspäin menevä lii
kenne ohjattaisilnBogskärin itäpuolitse jaÄhvenanmaaneteläpuolta tälle väylälle.
Alaspäin lIIkenne kulkisi ulos Svenska Björnin kohdalta Ruotsin rannikolla. Vuoteen
1975 mennessä Ahvenanmaan-Ruotsin välisessä salmessa olisi supertankkereita
vartenjo erotettu liikenne. Se vaatii majakoiden rakentamista. Ruotsi rakentaisi tässä
vaiheessa 2-3 ja Suomi 6-7 majakkaa. Supertankkereita varten merkittävän syvä

väylän leveys on kapeimmalta kohdalta 2-3 kilometriä. Pääjohtaja Jääsalo vakuutti,

että merenkulun jakaminenAhvenanmaan-Ruotsin välisessä salmessa tällä tavoin

takaa liikenteen täysin turvalliseksi.
Turun työvoimapiirin päällikkö Allan Miettinen sanoi 29. päivänä maaliskuuta,

työvoiman hankinnasta oltavan suururakan edessä. Kettelin työt alkaisivat hänen
mukaansa joka tapauksessa jo kesällä ja Olkiluodossa alku siirtyisi vuoden 1974
puolelle.

jalostamopaikan kilpailu kiristi tunteita

Päästiin sitten syyskuun 18. päivään. Taistelu Pyhämaanjalostamopaikastaja uuden
sijaintipaikan, Sköldvikin mukaantulosta kisaan nosti Varsinais-Suomen maakun
taliiton puheenjohtajan Een Hyrkön Laitilassa Vakka-Suomen 12 kunnan alueneu
vottelussa takajaloilleen. Hän piti outona, että jalostamo siirrettäisiin muualle ja
maat pakkolunastettaisiin. Hyrkkö sanoi, että kun valtiovarainministeri vieraili
äskettäin Pyhämaassa, oli ministeri sanonut hallituksen enemmistön olevan sillä
kannalla, että Pyhämaan jalostamopäätös pysytetään voimassa. Öljynjalostamoti
lanne oli Hyrkön mukaan tällä haavaa erittäin sekava. Pyhämaa oli kuitenkin edel
leen mukana jalostamokilvassa. Valtioneuvostokin oli jo kahdesti tehnyt päätöksen
öljynjalostamon sijoittamisesta PyhämaanKetteliin, eikä tästä poikkeavaapäätöstä
oltu valtioneuvostossa tehty sen paremmin kuin edellytyksiäkään tämän laatuisen
päätöksen tekemiseen esitetty Pyhämaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo
Laiho sanoi Nesteen ilmoittaneen uhranneensa Pyhämaan öljynjalostamohankkee
seenjo 5-6 miljoonaa markkaa. Kunta oli myös uhrannut paljon jalostamon vaati
mun asuntotuotantohankkeisiin.

“Sosialistien öljymonopoli vesitti hankkeen”

Kokoomuksen Varsinais-Suomen varapuheenjohtaja, agronomi Heikki Perho sanoi
lokakuussa luottamusmiestiedoilla jäätävän nyt ihmettelemään Suomen Pankin
kesällä edellyttämien laskelmien jälkeen, eikö enää löydetty muuta keinoa Pyhä-
maan torjumiseksi kuin jalostamohankkeen pilkkominen tässä vaiheessa pienem
mäksi: —Oliko vain tarkoitus hämärryttää Pyhämaahan kiistämättä liittyvät pitkän
aikavälin niin taloudelliset kuin toiminnallisetkinedut?

Kansliapäällikkö Reino Lindroosin toimikunta esitti yllättäen vastoin lukuisten
jailmeistentosiasioidenketjua Sköldvikiä öljynjalostamonlaajennusalueeksi. Perho
sanoi, että Varsinais-Suomi oli joutunutviimeisen vuoden aikana kolmannen öljyn
jalostamon sijoituskäsittelyn vallitessa ja sijoituspäätöksen jälkeen havaitsemaan
miten suppeat asiantuntijaryhmät eri keinoin ja eri tilanteissa olivatvoineetvaikut
taa päätöksentekijöihin niin, että selvästä ja päätetystä asiasta oli saatu vähintään
epäselvä. Jäi pakostakin kysymään miksi?

Perho totesi lopuksi, että voidaan painottaen viitata viime talvisenns. Neuvon
toimikunnan toteamukseen siitä, että Pyhämaata voidaan pitää ensisijaisena vaih
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1 973 toehtona lähinnä aluepoliittisista, luonnonsuojelullisista, työllisyyskysymyksiinja
jalostamojen hajasijoituksiin liittyvistä lähinnä kriisiaikoina saatavista lisäeduista
johtuvista syistä.

“Jalostamoon palataan 1977”

Seutukaavaliiton osastopäällikkö Pentti Lehvonen puolestaan oli sitä mieltä, että
Pyhämaanjalostamoon käydään käsiksi uudelleenvuonna 1977. Hän katsoi, että nyt
siirretty öljynjalostamohanke on ajankohtainen, vaikka energiakriisi olikin päivän
aihe. Kaikessa tapauksessa pitäisi Pyhämaassa päästä jalostamotöihin noin 1977,
koska 1981-82 tarvitaan Suomessa jo lisäkapasiteettia.

Seutukaavaliitossa oli katseltu tätä silmälläpitäen varastointitiloja. Paitsi var
muusvarastoja olivat voimakkaammin astuneet mukaan välivarastot. Autokuljetus
oli todettu tavattoman kalliiksi. Junakuljetus olisi halvempaa, muttajärjestelmä vaatii
välivarastointia.

Lehvosen mukaan välivarastoja rakennettaisiin Salon seudulle, Forssan-Loi
maan alueelle, Uuden kaupungin seudulle. Hankkeiden toteutuminen riippuu kui
tenkinkokonaanjalostamokysymyksen ratkaisusta tällä vuosikymmenellä.

Pyhömaalaisten jööhyvöisjuhlat ikimuistoiset

Pyhämaan kunnan liittämisestä naapurikaupunkiinUuteenkaupunkiin oli päätetty
jo aikaisemmin, kun jalostamohanke oli vielä alkuvaiheessaan. Liitos tapahtui vuo
denvaihteessa 1973-74. Pyhämaan kunnanvaltuusto jätti jäähyväiset kinitalaisil
leen valtuustonjahiaistunnossa ja yleisöjuhlassa seuratalossa 30. päivänäjoulukuu
ta. Kunnallisopiston johtaja Markku Salonen totesi, että Pyhämaan liitos ei ollut mi
kään tavallinen alueliitos. Se oli yli maan kuuluksi tulleen Pyhämaan alueliitos,jon
ka seurauksia todennäköisesti tarkastellaan tarkemmin ja kriittisemmin kuin taval
lisia alueliitoksia. Salonen sanoi tämän olevan velvoittavan hankkeen uuden suu
remmankaupungin, Uudenkaupungin luottamusmiehille ja palkatuille henkilöille.
Pyhämaa kun liitetään vuoden vaihtuessa Uuteenkaupunkiin. Pyhämaan ikioma
“öljypappi”, kirkkoherraMatti Vuolanne, yksi öljynjalostamoa henkeen ja vereen asti
Pyhämaalle ajanut mies, piti kirkossa jäähyväissaarnansa enää vain kahden päivän
päästä, maanantaipäivänä, itsenäisenä kuntana olevan Pyhämaan asukkaille. Uu
denkauptmgin kaupunginvaltuustonpuheenjohtaja Leo Vuorioja kaupunginjohtaja
Olavi Salaterä laskivat sankariristille uuden emäkaupungin seppeleen. Nuorisoseu
ratalossa pidettiin ikimuistettava läksiäisjuhla, jossa oli koolla noin 200 henkilöä,
neljäsosa koko pyhämaalaisista. Kyynel oli monella kanta-asukkaalla silmännur
kassa. Lopuksi kuntalaisille tarjottiin kahvit ja voileipiä. Pyhämaa maksoi viimeiset
edustuskulunsa.
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1974 Satamissa yhä puutteellinen talteenottokyky

Laivojen tabaHise öIjypästö
Iisaäntyneet

Laivoista mereen tahallisesti poistoveden mukana pumpattu öljy aiheutti viikkojen
laajan puhdistustyönÄhvenanmaan saaristossa helmikuun lopulla. Öljyn oli lasket
tu 20. päivään helmikuuta mennessä aiheuttaneen varmuudella ainakin satojen
vesilintujen menehtymisen. Satakunta lintua, pääasiassa alleja, oli löydettykuollei
na, toiset satakunta oli lopetettu, koska ne olivat olleet menehtymäisilläänsaatuaan
öljyä pintaansa. Öljyn pääkohde oli Maarianhaminasta 40 kilometriä etelään Låg
skärin rannoilla. Luotojenja karienrantoja oli jo kaksipäivää puhdistettu vaikeissa
sääoloissa parinkymmenen miehenja muutaman veneen voimalla.

Kahden vuoden takainen laki ei pure

Tarkastaja Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta piti laivojen luvatta mereen las
keman öljynjatkuvaa esiintymistä pikaista uudistustakaipaavana toimena satamis
sa. Laki kyllä velvoittaa jo nyt kunnat rakentamaan öljyjen talteenottosäiliöt mm.
laivojen öljyjä varten. Ministeriö ei ollut kuitenkaan antanut määräystä, millaiset
säiliöt piti rakentaa. Satamien puutteellinen öljyjen talteenottokyky oli pääasialli
nen syy siihen, että laivat päästävät jäteöljynsä mereen. Kahden vuoden takainen
laki kielsi laivoista öljyn päästämisen mereen, mutta edelleen tätä lakia oli rikottu
törkeästi.

Vuorokauden sisällä oli tullut ilmi kaksi uutta öljyesiintymää, toinen niistä oli
tapahtunut Kökarin saariston länsiosassa ja toinen havaittiin Hangon edustalla.
Russarön lähellä havaitut öljylautat olivat niin ohuita, että niiden arveltiin haihtu
van ennen rannalle saapumista. Laivoista mereen päästetyn öljyn ilmitulotahdin
nousua viikon sisällä peräti kolmeen tapaukseen pidettiin merenkulkuhallituksessa
jo yllättävänä. Öljystä oli otettu näytteitä, jotka oli lähetetty tutkittaviksi Valtion
tekniseen tutkimuslaitokseen Helsinkiin. Öljyn arveltiin ajelehtineen merellä meri
virtojen mukana useita päiviä, ennen kuin osa lopulta oli ajautunut maihin. Tarkas
taja Reino Sandelin piti mahdollisena, että öljy oli pumpattu mereen ehkä pitkälläkin
matkalla. Jos mereen lasku tapahtuu sadan kilometrin matkalla mereen, se leviää
helposti hyvinkin laajalle alalle ja puhdistus on erittäin vaikeata. Öljyn mereen las
kemisen estämiseksi olisi yksi tapa jatkuva ilmatarkkailu helikoptereista säännölli
sillä partiolennoilla.

Lågskärissä mereen laskettu öljy pureutui tiiviisti rannoille, joista sitä kauhoilla
ja ämpäreillä kerättiin talteen tai poltettiin. Merivartiostossa oli partiomatkoilla
havaittu uusia paksuja öljykokkareita edelleen mm. Kökarin ulkosaaristossa Ören
lähellä. Kysymys oli raskaastapaakkuuntuneesta polttoöljystä, jota oli hajallaan pie
ninä ryhminä. Edellisen kerran Kökarin saaristo saastui öljystä vuonna 1969, kun
säiliölaiva Palva karahti karille Utön edustalla.
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Ruotsissa saatu hyviä kokemuksia nauhakuljettimista 1974

Nauboja kokeiltiin öljyn kerilemiseen
Suomessa

Vuonna 1974 seurattiin niin Suomessa kuin Ruotsissakin öljyntorjunnassa asiantun
tijoiden uusia kikkoja jo käytössä olevien torjuntavälineiden käytössä ja koulutettiin
niitä varten miehistöjä. Maiden välillä vaihdettiin erilaisten uusien toimintatapojen
vihjeitä ja yritettiin lisätä koulutusta vastaisen varalle. Vuoden aikana vahvistettiin
yhdentoista öljyntorjunnanvarastoasemankalustoa. Vuosi oli sikäli erikoinen, ettei
merellä sattunut mitään suurempia öljyvahnkoja, jotka olisivat vaatineet täystehol
lisesti torjuntatoimiin. Kesän öljyvahingot rajoittuivat melko vähiin. Suurimman
hälyn aiheuttivat Koverharin jaÄhvenanmaan lintusaarten uhkana olleet öljyvuo
dot. Laivojen karilleajoja, joissa olisi ollut seurauksenapahempi öljyvuoto, ei sattu
nut yhtään.

Ruotsista oli Suomeen nyt saatu ensimmäiset öljyn nauhakuljettimet käytettä
väksi öljyntorjunnassa. Syksyllä ne olivat jo käyttökunnossa jo kokeiltavana mm.
Saaristomerellä. Öljyntorjuntaveneissä olijo torjunta-aineen levitystä varten varret
ja muuta kalustoa, jolla työskenneltiin puomin rajoittaman alueen sisällä. Nyt tuli
vat uutuutena nauhakuljettimet, jotka levitettiin veneen perään. Niillä pystyttiin
vetämään öljy suoraan säiliöihin vaikka tavalliseen veneeseen.

Tarkastaja Seppo Hiiden merenkulkuhallituksesta sanoi, ettei näiden kahden
meillä uudentyyppisenkuljettimensijaintipaikkaa oltu vielä määrätty. Aluksi sijoi
tettiin toinen Porvooseen ja toinen Turun saaristoon.

Laitteiden pituus 2 metriä

Merenkulkulaitos oli tilannut nämä laitteet, joiden pituus oli noin 2 metriä. Laite oli
kuin päättymätönnauha, joka kIInnitettiinveneeseen. Toinen pää oli meressä, toinen
veneessä. Laite kuori öljyn merestä ja nosti sen ylös säiliöihin, joihin nauhassa oleva
öljy puristettiin.

Ruotsissa oli näiden nauhakuljettimien käytöstä saadut tulokset kertoneet lait-
teen olevan tehokas määrätyille öljytyypeille sopivissa oloissa. Öljyn laadusta riip
puilaitteen teho. Laitteen tarkoitus oli korvata nyt käytössä oleva mies-ja ämpäri
kalusto. Kun laitetta oli päästy riittävästi kokeilemaan Suomessa ja nähtiin siitä
saadut tulokset, merenkulkuhallitus päättää mahdollisesta jatkotilauksesta.

Valmius Saimaalla tehostuu

Saimaan vesistöalueen öljyntorjuntakalustoa tarkasteltiin pitkin syksyä. Maamme
rannikoilla ja saaristossa oli jo 11 torjuntavälineistön varastoa. Saimaan vesistöä
varten oli lisäksi kaksi varastoa Lauritsalassaja Savonlinnassa. Utön varastoa täy
dennettiin torjuntavalmiuden lisäämiseksi.

Merenkulkuhallituksesta kerrottiin, että Saimaanvesistön kalustoa koskevassa
kokouksessa oli tarkoitus selvittää Saimaan alueen tuleva valmiustaso.Asiasta neu
voteltiin vielä torjuntatehtäviä johtavien kuntien palopäälliköiden kanssa.

Kysymys ei kuitenkaan ollut varsinaisesti uusienvarastoasemienperustamises
ta, vaan siitä, mitä tarvikkeita eri kuntiinhankitaan,jottavalmius tehostuu. Samalla
selvitetään, mitä kalustoa hankkii valtio ja mikä jää kuntien kustannettavaksi. Ran
nikoille olivat kalustosuositukset jo puolentoista vuoden takaa. Kauppa- ja teolli
suusministeriö ei ollut niitä vielä vahvistanut.
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130 riskikuntn sai
torjuntakalustoiHe ohjeet

Ympäristöministeriö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0



99999889999999999898889899988988889888888889888888988898889898

1975 Öljyntorjuntakalustosta ohjeet
130 riskikunnaHe

Noin sadalle Suomenlahden, Saaristomerenja Pohjanlahden rannikkokunnalle oli
tammikuun lopussa lähdössä merenkulkuhallituksesta yksityiskohtaiset suosituk
set öljyntorjuntakaluston hankkimiseksi, Tarkastaja Reino Sandelin sanoi 27. päivänä
tammikuuta, että rannikoillamme oli noin 130 riskikunniksi katsottua kuntaa. Vain
runsaassa 30 kunnassa oli vasta torjuntakalusto. Kahdessa vuodessa oli tarkoitus
toteuttaa nämä kalustohankinnat myös Saimaan vesistön kunnissa. Vesihallitus
valmisteli yhteistyössä merenkulkuhallituksen kanssa muiden sisävesistöjen kun
nille ohjeita torjuntakalustosta.

Ohjeet olivat suositusluontoisia. Kauppa-ja teollisuusministeriösekä öljyvahin
kolautakunta olivatne hyväksyneet. Avustusten saantimahdollisuus öljysuojarahas
tosta oli tehnyt maaperän otollisemmaksi kunnissa kaluston hankkimiseksi. Kunnat
esittävät sitten tekemänsä hankintasuunnitelman valtioneuvostolle. Öljyvahinko
lautakunta päättää korvauksen suuruudesta, Rahoitus tulee jälkikäteen.

Tarvittava kalusto käsittää laitteetvesistöön päässeen öljyn rajoittamiseksi, tal
teenottamiseksi, tuhoamiseksi ja rantojen puhdistamiseksi.

Kalustoa Saimaalle

Suuremmissa rannikkokaupungeissa oli jo tyydyttävä öljyntorjuntakalusto, öljynja
lostamoissa erinomainen. Merenkulkuhallituksen suunnitelma tähtäsi nyt näiden
kaupunkienvälissärannikollaja Saimaalla olevienpienempien kuntienkalustohan
kintoihin.

Nämä kaupunkien välikunnat olivat tällä haavaa vielä miltei kokonaan vailla
torjuntakalustoa. Vaikka välimatkat lähikaupimkeihin eivätjärin suuret olleetkaan,
katsottiin pienemmissäkin kunnissa kaluston olevan tarpeen ensiapupakkauksena.

Tarkastaja Sandelin sanoi, että merenkulkuhallituksen suosituksissa oli otettu
jokainen kunta huomioon, vaikkei ihan kaikille velvoitetta hankinnoista oltukaan
annettu, Strategisesti tärkeimpiin kuntiin oli ollut pakko suosittaa edes jonkinlaista
kalustoa. Suosituksissa oli jokainen paikkakunta luokiteltuja määrätty sen mukaan
kaluston suuruus.

Vesihaffitukselta myös ohjeet

Merenkulkuhallituksen vastuualueeseen kuului rannikkokuntien lisäksi vain Sai
maanvesistö. Tämä johtui siitä, että näissä vesissäkuljetettiinöljytuotteitalaivoilla.

Vesihallituksen vastuualueeseen kuuluivat taas muut sisävesistöt. Myös vesi
hallitus lähettää omat ehdotuksensa kuntiin vielä vuoden aikana, Vesihallitus oli
saanut merenkulkuhallitukselta käyttöön suunnitteluaineistoa. Vesihallitus pääsi
näin parempaan vauhtiinkuin aikanaan merenkulkuhallitus, jonka oli luotava koko
öljyntorjuntaorganisaatio tyhjästä.

Säiliölaiva Palvan karilleajo Utössä 1969 avasi silmät valtion virkakoneistossa
huomaamaan, että koko merialueemme oli täysin vailla öljyntorjuntakalustoaja -or
ganisaatiota.
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ÖIjyvahinkjen torjujiHe ei 1975

infiaatiobyvitysta

Miltä näytti alkaneen vuoden rahoitusnäkymät öljyntorjujille ja miltä näyttivät öl
jyvahingot, joita viime vuonna sattui yhteensä puolisensataa? Tiedustelin tilanne-
selvitystä 22. päivänä tammikuuta merenkulkuhallituksesta, tarkastaja Reino San
delinilta. Hän totesi ykskantaan, ettei öljyvahinkojen torjujille anneta infiaatiohyvi
tystä. Kuluvan vuoden budjettiin oli öljyvahinkojen torjuntaan varattu yhteensä
500.000 markkaa. Tämä määrä pitäisi sitten riittää Suomen koko rannikkoalueenja
Saimaan alueen kalustohankintoffiin. Viimevuonna 1974 myönnettiinkäyttöönvaroja
sama summa eli 500.000 markkaa. Rahat hupenivat sitten ihan viimeistä penniä
myöten.

3 karilleajoa — ei äljyvahinkoja

Älkaneena vuonna oli jo sattunut joitakin merionnettomuuksia. Niiden yhteydessä
ei kuitenkaansattunut öljyvahinkoja. Ruotsalainen merentutkimusalus Gävle uppo
si kaksi viikkoa sittenÄhvenanmerellä. Kreikkalaisalus ajoi karille Kaskisten sata
man edustalla, Islantilainen kauppalaiva karahti matalikolle toissapäivänä Lovii
san edustalla.

Neljää Uiskoa kaivattiin vielä

Suomesta puuttui vielä neljä Uisko-tyypin öljyntorjuntavenettä. Vasta niiden saa
vuttua olivat kaikki rannikoidenja saariston yhteensä 1$ öljyntorjunta-asemaa saa
neet nopean ja ketterän öljyntorjuntaveneen. Myös luotsit voivat käyttää niitä esi
merkiksi viitoitustehtävissä.

Tarkastaja Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta sanoi helmikuun alussa, että
myös yksi raskaan öljyn mekaaninenkeräilylaite oli tilattu. Ennestäänniitä oli kaksi,
toinen Emäsalossa Sköldvikin öljyväylän varrella ja toinen Vaasassa. Kolmas sijoite
taan Maarianhaminaan. Tänä vuonna aiottiin hankkia samanlainen laite myös
Naantalin öljyväylän varrelle. Sen sijaintipaikkana olisi Fagerholman öljysatama
Saaristomerellä Nauvossa,

Ensimmäiset Uiskot valmistuivat öljyntorjuntaveneiksi vuonna 1972. Yhdek
sällä öljyntorjunta-asemalla oli jo tällainenvene. Neljälle asemalle olivielä tarkoitus
sellainen hankkia. Yksi vene maksaa toistasataatuhatta markkaa.

Veneenkuormauskyky on4 tonnia, pituus 10 metriä ja leveys 2,5 metriä. Syväys
on tyhjänä vain 20 senttiä. Täydessä kuormassa veneen yli 200 hevosvoimaa anta
vat 15 solmun nopeuden.

Ympanstorninsteno
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1976

Hiljaiset vuodet turruttivat
torjuntarahoista päättävät
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1976 Määräraboja vain hätäapukalustoon

Merenkulkuhallituksella öljyntorjunnan pääorganisaattorina sen enempää kuin
merivartiostolla, joka käytännössä hoitaa aluksillaan tarvike-ja miehityskuljetuk
sia, ei valtion rahapussista parina viime vuotena herunut tarpeeksi rahoja öljyntor
junnan kehittämiseen erilaisilla laitteilla ja miehistökustannuksiin.

Vuosi 1976 jäi myös näiden kitupiikkisten varojen varjoon. Ehkä syy oli lopulta
kin siinä, että Suomen ensimmäisestä ja tähän asti myös tuhoisimmasta öljykatastro
fista oli kulunut “vasta” seitsemän vuotta. Palvahan karahti karille Vappuna vuon
na 1969 ja sen tuhot oli parissa vuodessa, jo korjattu eikä uusia suuria öljyvahinkoja
ollut tapahtunut. Tämä hiljaisuus ilmeisesti turrutti päättäjät, vaikka merenkulku
hallituksen öljyntorjunnasta vastaavat miehet olivatkin koko ajan täysin palkein
kehittämässä torjuntakalustoa yhä paremmaksi.

Selvittelin merenkulkuhallituksen tarkastajan Seppo Hildnin kanssa, millaisel
ta mahtoi näyttää vuosi 1976 torjuntamiehen kannalta. Hän totesi, että alkaneen
vuoden valtion talousarvio noudatti rahojen jakelussa viime vuoden 1975 “anteliai
suutta”, Torjuntakaluston hankkimiseen oli anottu 500.000 markkaa ja lisäksi öljyn
hävittämiseen 300.000 markkaa.

Nämä määrärahat olivat Seppo Hildnin mukaanniinpienet, että niillä pystyt
tiin hankkimaan vain hätäapukalustoa. Viime vuonna 1975 saatiin käyttöön neljä
imurityyppistä keräilylaitetta ja kolme hihnakuorijaa.

Torjunta-asemien kohdalla tilanne oli nyt sellainen, että rannikoilla ja ulkosaa
ristossa niitä oli 12 sekä Saimaan vesistöalueella kaksi. Merenkulkuhallituksen tar
koitus oli saada kaikille asemille ajanmukainenkeräilykalusto. Kalustohankintojen
painopiste oli kuitenkin varsinaisilla öljynkuljetusreiteillä, vaikka öljyä kulki myös
vähemmän vilkkailla väylillä.

Hiljaiset vuodet herpaannuttivat rahaministerit

Vuoteen 1976 asti Suomen öljyvahinkojen mustimmaksi vuodeksi jäi 1969. Silloin
säiliöalus Palvan karilleajo Utön edustalla herätti viimeinkin viranomaiset ja val
tion rahakirstun päättäjät huomaamaan maamme öljyntorjunnan olemattomuu
den. Samana vuonna Palvan kanssa sattui myös säiliöalus Raphaelin öljykatastrofi
Suomenlahdella. Tämän jälkeen olikin sitten säästytty suuronnettomuuksilta. Öl
jyntorjuntaviranomaisetvarustautuivat kuitenkin pahimman varalle hankkimalla
niukoilla määrärahoilla kalustoa ja järjestämällä torjunnankoulutuspäiviäeri puo
lilla rannikkoa.

Hiljaiselo öljylaivojen liikenteessä Suomen merialueilla ja Itämerellä herpaan
nutti öljyntorjunnalle myönnettävän niukan rahamäärän jakajat, valtioneuvoston
ja eduskunnanpäättäjät, kunnes sitten vuosikymmenen lopun vuosina herättiinjäl
leen prinsessa Ruususen unesta havaitsemaan, että Saaristomeri ja Ähvenanmaa
olivat hukkua öljysaasteeseen, jolloin rahavirrat avautuivat torjuntatyöhön ja pääs
tiin asioissa rivakammin eteenpäin.
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1977

Kunnat biminlyövät
öljyntorjunnan maksujaan
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1977 Öljyntorjujankin saatava palkkansa
ajallaan

Seuraavan jutun kirjoitin lehteen 11. päivänä tammikuuta, kun oltiin uudessa vuo
dessa 1977. Kolumniksi kirjoittamassani jutussa käsittelinkahtena viimeisenä vuon
na esiinnousseita öljyntorjunnan kehittämisenja valvomisen ikäviä puolia. Kalus
tokehitystä oli seurattu, mutta sittenputkahti julkisuuteen merenkulkuhallituksesta
kehotus öljyntorjujille kuuluvista palkkaratkaisuista, joita kunnat olivat laiminlyö
neetja näin vaarantaneet jo hyvälle uralle saatua torjunnan kehitystyötä ja toteutus
ta. Ja näin kirjoitin:

“Mies on ansainnut palkkansa öljyntorjunnassakin heti eikä vuoden päästä, kuten Pyhä
Byrokratius asian tulkitsisi, Tätä mieltä on merenkulkuhallitus. Se kehottaa kuntia maksa
maan heti kaikki palkka- ja niihin verrattavat laskut. Maksatuksen esteenä eivät saa olla
mitkään virkavaltaiset syyt tai selitykset, ettei öljijnto;juntaan ole varattu määrärahoja
tai että varatut määrärahat ovat loppuneet.

Merenkulkuhallitus muistuttaa, että öljysuojalainsäädännön mukaan kunnat ovat
ensisijaisesti vastuullisia alueellaan tapahtuneiden öljyvahinkojen torjunnasta. Jos syyl—
lisyyskysymys on selvä, on ensisijaisesti pyrittävä perimään kustannukset vahingon aihe
uttajalta. Jos tämä ei onnistu, on kunnilla mahdollisuus anoa korvausta öljysuojarahastos
ta.

Lakisääteisen öljivahinkojen torjunnan alkaessa merenkulkuhallitus joutui huolehti
maan joistakin maksuista heti. Nämä olivat kuitenkin poikkeuksellisia hätätapauksia. Laki
edellyttää, että merenkulkuhallitus vain poikkeustapauksissa ottaa torjunnan hoitaakseen.
Tehtävä kuuluu ensisijaisesti kunnille. Merenkulkuhallituksen tietoon on tullut, että öljyn-
torjuntaan osallistuneet henkilöt ovat joutuneet odottamaan kauan palkkasaataviaan.”

Edellä olevaa kolumniani pidän näin jälkeenpäin ajateltuna eräänlaisena taitekoh
tana, sattumana, että se tuli julkisuuteen juuri vuonna 1977. Kun olen tarkastellut
vuodesta 196$ lähtien tähän vuoteen saakka tehtyjä ratkaisuja öljyntorjunnassa, sen
kehittämisessä ja tulevaisuudessa, on muistettava, mistä koko tapahtumaketju lähti
alkuun. Alkupamauksena oli Suomen suurin öljykatastrofi, Palvan karilleajo Utön
kiville Vappuna 1969.

Tämä vuosi 1969, kahdeksan vuotta sitten, antoi lopullisen sysäyksen öljyntor
junnan kehittämiseksi, kun valtakunnan päättäjät olivat havainneet valtavan au
kon öljykatastrofin sattuessa. Silloin lähti alkuun öljyntorjunnan todellinen kehittä
minen, hitaasti, mutta jatkuvana. Pääorganisaattoriksi tuli merenkulkuhallitus,joka
sai virkamiehikseen kehitystyötä johtamaan kaksi tarkastajaa Reino Sandelininja
Seppo Hildnin,jotka pistivät organisaationja kehityksen pyörät vinhasti liikkeelle
luomaan todellista öljyntorjuntaverkostoa Itämerenportille, rannikoille ja sisävesis
töihin.

Kuri nyt alan tarkastella 1970-luvun ja 1980-luvun tapahtumia öljyntorjunnas
sa sekä Itämeren ja Suomenlahden suuria öljykatastrofejajärjestelmällisestivuodes
ta toiseen, on hyvä muistella, mistä lähdettiin alkuun ja mihin kehitys on johtanut.
Vuosi 1977 oli öljykatastrofien kannalta tapahtumaköyhä ilman suurempia öljyva
hinkoja,jotka olisivat ylläpitäneet varautumista kunnissakin ja saaneet niiden raha
kukkarot auki maksamaan edes palkat torjuntaväelle ajallaan.

Suomen ymparisto 680



..............................................................

1978

OO,.OO* O O

Rumpukernja kokedtavaksi
USA:sta

laivojen öljypäästöiHe
ehdoton kielto
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197$ Ruotsissa rahoitus yli kymmenkertainen

Suomessa vain 500,000 mklvuosi
öIjyntorjunaan

Vielä maaliskuun loppupuolella 1978 näytti valtiovallan satsaus öljyntorjuntaan
budjetissa synkältä. Suomessa oli varauduttu heikosti merellä tapahtuvaan öljyva
hinkoon. Viime vuosina oli öljysuojaukseen liiennyt valtion budjetissa vuosittain
vain 500.000 markkaa. Ruotsissa vastaava kiinnitys oli ainakin kymmenkertainen.

Otin 21. päivänä yhteyden tarkastaja Reino Sandeliniin merenkulkuhallitukseen
ja keskustelin hänen kanssaan tästä niukasta budjettitilanteesta. Sandelin oli tilan
teesta huolissaan. Kun Itämeren sopimus astuu voimaan, siinä sitoudutaan myös
antamaan virka-apua naapurimaihin suuremmissa öljysaastetapauksissa, valvo
maan suuria merialueita ym. Suomella ei tähän avunantoon nykyisillä näkymillä
ollut vielä mahdollisuuksia. Muilla mailla, esimerkiksi Ruotsissa, oli siihen parem
mat mahdollisuudet, koska siellä olivat moninkertaisen määrärahat Suomeen ver
raten olleet käytössä jo useita vuosia. Kalustoja valmius olivat sen mukaisia.

Suomessa oli kaiken kaikkiaan 16 öljyntorjunta-asemaa eli väline-ja tarvikeva
rastoa. Kaikki ne olivat vajaasti varustettuja. Äsemista kaksi oli sisämaan vesillä
Savonlinnassa ja Saimaan kanavan suulla Lauritsalan sululla.

Suomen valtion öljyntorjuntaan myöntämillä 500.000 markalla ei paljon hanki
ta. Jo yksi ainoa työvene maksaa liki 200.000 markkaa. Tällaisia työveneitä oli eri
asemillajo yhteensä kymmenen.

Suomen öljyvahinkotorjunnankäynnisti säiliöalus PalvankarilleajoUtönedus
talla vuonna 1969. Vahinko vauhditti torjuntaorganisaation ja nykyisten torjunta-
asemien perustamisen. Tämä ei kuitenkaan riitä. Kalustotäydennykseenja entistä
tehokkaampien työvälineiden hankintaan kaivattiin kipeästi lisää rahaa.

Jenkeistä rumpukeräilijä nielenlään
öljya

Kyllä Suomessakin piskuisista öljyntorjuntavaroista — vaivaiset 500.000 markkaa
vuodessa valtion budjetissa — käytetään osa tehokkaiden laitteiden hankkimiseen,
jotta sitten kun vahinko merellä tapahtuu, ollaan viisaita maissa.

Tarkastaja Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta sanoi 30. päivänä maalis
kuuta, että uusimpana uutuutena tulee alkukesästä Helsingissä kokeiltavaksi otet
tava amerikkalaismallinen rumpukeräilijä, joka imee kitaansa 40 tonnia saastetta
tunnissa.

Vuoden enriakkotorjunta- ja kalustorahoista laitteen hinta lohkaisi leijonanosan.
Itse laite, joka oli jo maassamme, maksoi 250.000 markkaa. Kun sen ympärille raken
netaan vielä ponttonilautta, yhteinen lopullinen hinta nousee 350.000 markkaan.

Tämä laite kelpaa sekä meri- että saaristo-ja rantakäyttöönmatalissakinvesis
sä. Laite vaatii toimiakseen alleen ainakin metrin verran vesisyvyyttä sekä luonnol
lisesti kohtalaisen hyvää säätä.

Suomen öljyntorjuntaorganisaation perustamiseen antoi herätteen öljysäiliö
laiva Palvan karilleajo Utön vesillä Vappuna 1969. Siellä puhdistettiin Kökarinpik
kusaarten rantoja ämpäripelillä ja “juhannustulilla” öljylauttoja polttamalla. Äm
pärit heiluivat myös suurtankkeri Raphaelin jälkien siivoamisessa. Ämerikkalais
rumpu ei ämpäreitä vieläkään tehnyt joutilaiksi, mutta oli tuntuva apu torjuntatyön
tehostamisessa. Laite oli yksi tehokkaimpia hintatason halvemmasta päästä.
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itämereen ei enää lorotea laivoista 978

öljyä

Itämeren öljynsuojelutoimissa oli edetty aimo harppauksin, kunhan vain lain tiu
koista määräyksistä pidetään kiinni. Tammikuussa astuivat nimittäin voimaan uu
det määräykset,jotka kielsivätkaikentyyppisten öljyjenja öljyjätteidenpäästämisen
mereen. Tarkastaja Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta sanoi toukokuun alussa,
että kaiken aikaa oli jo periaatteessa öljyn ja öljypitoisten aineiden päästö ollut kiel
letty

Kaikki määräykset olivat jo kansallisessa laissa ja asetustekstissä. Voimaanastu
minen oli ollut auki tähän asti.Äinakin öljypäiväkirjojen kohdalla määräykset olivat
nyt astuneet voimaan.

Kun vielä kolme maata, Neuvostoliitto, Puola ja Länsi-Saksa kaikista Itämeren
seitsemästä ympärysvaltiosta ovat allekirjoittaneet Itämeren suojelusopimuksen,
jokaisen laivan on jätettävä jätteensä satamaan. Sen jälkeen vasta Itämeri alkaa
puhdistua.

Vaikka laki oli ollut voimassajo aikaisemminkin, öljypäästö Itämereen oli ollut
ongelma myös Suomen vesillä. Vuosittain oli laskettunoin 100 pils-öljypäästöä. Mm.
Ahvenanmaan saaristossa oli tästä koitunut linnustolle vahinkoa, kun öljyä oli
pumpattulaivasta suurempia määriä. 2-3 kertaa oli jouduttu puhdistamaan laajoja
alueita öljystä.

Uudet ohjeet määräsivät nyt, että aluksessa oli oltava mm. sellaiset laitteet, joilla
varmistetaan, ettei öljyä tyhjennetä mereen määräysten vastaisesti. Suomen vesi-
alueilla öljyn ja öljypitoisen veden päästäminen mereen oli kokonaan kielletty. Pai
nolastissa matkalla olevan säiliöaluksen lastisäiliöstä voitiin päästää enintään 60
litraa meripeninkulman matkalla silloin, kun oltiin kauempana kuin 50 meripenin
kulman päässä lähimmästä maasta. Säiliöaluksen konetiloistaja muista aluksista
voitiin päästää vettä, jossa oli öljyä enintään 1/10.000.

Vapaaebtoiset kokoavat 300
öljyntorjuntavenettä

Saaristomerelle ruvettiin toukokuussa kokoamaan 300 veneen vapaaehtoista lai
vastoa öljyntorjuntaan. Merikapteeni Seppo Mäkinen piti tätä Turunmaanmeripelas
tusyhdistyksen vapaaehtoista öljyntorjuntahanketta käyttökelpoisena ratkaisuna.
Mm. Neste Oy, alan asiantuntija, oli suhtautunut myönteisesti hankkeeseen.

Palvan öljykatastrofi vuonna 1969 käynnisti siihen asti täysin laiminlyödyn
virallisen öljyntorjunnan Suomessa. Perustettiin toijuntaorganisaatio merenkulku
hallitukseen, merialueille eri puolille rannikkoa toistakymmentä torjunta-asemaa,
koulutettiin miehistöä, hankittiin laitteita.

Seppo Mäkinen sanoi, että virallinen koneisto oli tänäkin päivänä kuitenkin
kankea. Se tarvitsi avukseen vapaaehtoisia. Tältä pohjalta olikin lähtenyt Saaristo
merenvapaaehtoisenöljyntorjuntalaivastonperustamishanke. Viranomaistenkanssa
oli jo keskusteltumahdollisuudesta saada Utön-Naantalinvälille torjuntasuunnitel
ma, joka kattaa paitsi viranomaiset myös vapaaehtoiset.
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1978 Rannikon monet hylyt öljyvuodon
vaaroina

Suomen tehostettu öljyntorjuntavalmius ei voi tuijottaa yksinomaan merialueilla
lilkkuviin varsinaisiin öljynkuljetusaluksiin, vaan katastrofin vaara piilee myös eri
puolilla rannikkoa meren pohjassa makaavissalaivahylyissä. Merenkulkuhallitus
teki vuoden lopussa selvitystä rannikkojemme hylyistä, joita oli tiedossa yhteensä
kymmenkunta. Niissä saattoi olla öljyä tulossa vedenpintaan ylil .000 tonnia. Hyl
kyjen aiheuttamaan öljytuhovaaraan oli myös varauduttava täydellä teholla ja ru
veta tekemään suunnitelmia pahimmassavaaratilanteessa olevissa hylyissä lymy
ävien öljyjen poistamiseen. Ennen kuin tyhjentämiseen päästään, saattaa kuitenkin
pohjasta nousta jo pintaan öljyä, joka on nopeasti motitettava ja korjattava talteen
ennen kuin se pääsee ajauftimaan rannoille. Pahin näistä öljyhylyistä oli ja aikaisem
pinakin vuosina todettu, joulukuussa 1947 Utön vesillä uponnut amerikkalainen
hiililaiva Park Victory, jota kävivät tarkastamassa jo 1970-luvulla moneen kertaan
turkulaiset urheilusukeltajat. Victoryssa arveltiin olevan tankeissa öljyä vielä yli 600
tonnia 30 metrin syvyydessä.

Tunmluotsipiirissä kirjattiin Park Victoryn lisäksi kolme vaarallista öljyhylkyä.
Vanhin niistä oli toisen maailmansodan aikainen saksalainenjoukkojenkuljetusalus
Hindenburg, tanskalainen rahtilaiva Brita-Danja suomalainen hinaaja Mini-Tung.

Helsingin luotsipiirinvesillä makasipohjassa kaksi suomalaista rahtialusta Eira
ja Colaro. Vaasan luotsipiirissä oli niinikään kaksi rahtilaivaa pohjassa, suomalainen
Ceres ja länsisaksalainen Translubeca. Pohjoisimmassa luotsipiirissä Oulussa maka
sivat pohjassa hylkyinä niinikään kaksi kotimaista laivaa, hinaaja Toni ja höyrykäyt
töinenrahtialus Telma.Ahvenanmerellä upposi 1960-luvun lopulla norjalainen 2.000
tonnin ammoniakkilastissa ollut Mundo-Cas, josta ainakin yksi ammoniakkisäiliö
oli jo kohonnut meren pintaan.
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1979 Uusi kotimainen meripuomi
öljyntorjuntaan

Vuosi 1979 saatiin aloittaa rohkaisevalla tiedolla, että öljyntorjunnanvahvistuksek
si tulee pankin kotimaista valmistetta olevaa tehokasta torjuntalaitetta. Tarkastaja
Reino Sandelin merenkuikuhallituksesta ilmoitti Loppiaisen alla, että kesäksi saa
daan maassamme jo käyttöön ensimmäinen kotimainen öljyn keräilijälaite. Se voi
daan asentaa suureen torjuntaveneeseen tai työlauttaan. Kotimainen meripuomi oli
myös tulossa jokaiselle öljyntorjunta-asemalle. Ruotsissa sillä tehtiin jo kokeita. Ko
timaisia öljyntorjuntalaitteidenuutuuksia aioffiin valmistaa myös vientIIn, sillä yksin
kotimaista käyttöä varten niiden valmistus tulee liian kalliiksi. Nyt olikin jo suoma
laisia rannikkopuomeja viety Neuvostoliittoon.

Viime vuonna 197$ säästyttiin Sandelinin mukaan suurilta öljyvahingoilta.
Karilleajoja oli kyllä ollut ja joitakinpienehköjävuototapauksia, mutta ei varsinaista
suurempaa öljyvahinkoa, jossa olisi jouduttu keräämään öljy talteen. Viime vuosi oli
vahinkotilastossa edeltäjiinsä verrattuna poikkeuksellinen.

Öljykatastrofin vaara merellä lisääntyi kuitenkin kasvavien merikuljetusten
myötä. Niihin oli joka tapauksessa varauduttava entistä tehokkaammin. Merenkul
kuhallituksen käytössä tosin oli vain edellisvuosien suuruinen niukka rahamäärä
torjuntaa varten, noin 500.000 markkaa.

Kehitteillä olevaa uutta kotimaista öljynkeräilylaitetta ei oltu vielä patentoitu,
joten sitä ei voitu lähemmin esitellä. Joka tapauksessa kesäksi yritettiin saada val
miiksijoprototyyppi. Öljynkeräilijöistä oli kova puute. Ulkomaisia laitteita oli mark
kinoilla, mutta ne olivat niin kalliita, ettei pienistä torjuntalaiterahoista niitä voitu
hankkia. Kotimaisen laitteen hinnaksi oli ajateltu 15.000-100.000 markkaa. Periaa
temalli oli osin otettu ulkomaisista laitteista, mutta parannettu kotimaisin oivalluk
sin.

Merenkulkuhallituksen käytössä oli ollut jo 300 metriä meripuomia. Nyt sitä
hankitaan lisää vielä 1.200 metriä. Tarkoitus oli, että jokaiselle öljyntorjunta-asemal
le saataisiin 150 metriä meripuomia. Meripuomi oli todettu sopivaksi nimenomaan
merialueidenöljyvahinkotapauksissa. Se toimi hyvin vielä 1,Smetrinkin aallokossa,
kun nykyisillä puomeilla kestoraja oli puolen metrin aallokko.

Saaristomeren öljyntorjunta tehostuu:

Vapaaehtoisten 300-400 veneen
laivasto avuksi

Saaristomerelle pyrittiin tammikuussa kokoamaanjo ensi kesäksi oloissamme mit
tavinta pelastus-ja avustusretkikuntaa. Turunmaan meripelastusyhdistyksen tar
koitus oli koota Saaristomerta kattava tehokas 300-400 yksityisen moottoriveneen
laivasto avustamaan merihätätapauksissa ja öljykatastrofeissa. Meripelastusyhdis
tyksen puheenjohtaja, merikapteeni SeppoMäkinen kertoi 21. päivänä tammikuuta,
että koko laivasto oli jo nyt varustettu tehokkailla viestitysvälineillä.

Merenkulkuhallitus oli suhtautunutmyönteisesti asiaan, samoinNeste Oy,jolta
saataneen käyttöön asiantuntija-apuajaharjoituskalustoa.Tarkastaja Reino Sandelin
merenkulkuhallituksesta katsoi, että Saaristomerenpelastuslaivastollaoli hyvä to
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teutumisen mahdollisuus. Tähän asti viranomaiset olivat joutuneet useinkin impro- 979
visoimaan avun onnettomuuksissa. Kaikesta oli puute: miehistä, aluksista ja joskus
hyvästä tahdostakin. Tällainen tukilaivasto on tarpeellinen.

Lain mukaan öljyntorjurman kehittäminen ja johtaminen kuuluu merenkulku
hallitukselle. Määräyksissä mainittiin mm. tie-ja vesirakennuslaitos, poliisi, tullija
merivartiosto, jotka avustavat. Kun pyydetään, saadaan aina virka-apua.

Korvaamaton apu

Sandelin piti pienkaluston apua onnettomuuksissa korvaamattomana mm. matalis
sa vesissä, minne ei päästä laivaston eikä merivartioston aluksilla. Kun vahinko
sattuu, torjunnassa mukana olo maksaa, koska työ kestää hyvinkin useita viikkoja.
Kustannukset ovat kuitenkin pieniä vaaran suuruuteen nähden. Korvauksista oli
neuvoteltava erikseen.

Tunmmaan meripelastusyhdistyksen kokouksissa oli keskusteltu laivaston ko
koamisesta. Tarkoituksena oli saada aikaan ainakinUtön-Naantalin välille öljyntor
juntasuunnitelma, joka kattaisi paitsi viranomaiset myös vapaaehtoiset. Oli katsot
tu, että meripelastusyhdistyksen 300-400 veneen laivasto olisi tässä työssä mitä
käyttökelpoisin, koska sitä pystytään tehokkaasti ohjaamaan radiopuhelinten avul
la. Laivastolle oli järjestetty jo harjoituksia, joiden tavoite oli ollut juuri johtamisen
kehittäminen.

Merikapteeni Seppo Mäkinen sanoi, että la-puhelinten verkko oli Saaristome
rellä kehitetty mahdollisimmanpitkälle. Tukialus Otkantti oli varustettu näillä lait
teilla, samoin koko 300-400 veneen laivasto. Johtokeskus oli Kakskerrassa, josta
pystyttiin toimimaan 20-30 kilometrin säteellä. Jos apua tarvitaan kauempana,joh
tokeskus siirtyy Otkanttiin.

La-puhelin ainoa tehokas

Ainoa heikko puoli oli, että posti-ja lennätinlaitos ei halunnut kehittää la-verkkoa.
La-järjestelmä oli kuitenkin ainoa mahdollinen viestintäverkko näille henkilöille,
joilla ei ollut sijoittaa 6.000-10.000 markkaa radiopuhelimeen. Jos koko joukko Saa
ristomerellä hankkisi vhf:n, olisi koko liikenne tukossa. Liikenneverkko ei tämän
jälkeen enää pelaisi. La-verkko oli nimenomaan pienveneiden radioverkko.

Mäkinen sanoi, että pelastus-ja palvelulaivaston kehittäminenvaatii koulutus
taja harjoittelua. Se palvelee pelastuspalvelun yhtenä osana merihätätapauksissa.
Kun sattuu öljykatastrofi, laivastolla pystytään kuljettamaan onnettomuuspaikalle
nopeasti miehiä ja varusteita ja hoitamaan koko toiminta keskitetysti.

Vapaaehtoisen pelastuslaivaston toiminta pyritään saattamaanjo osin alkuun
ensi kesänä. Kaikki kulut maksetaan tällä haavaa yksityisten pussista. Radiot olivat
jo veneissä ja lisäksi muita varusteita. Meripelastusyhdistyksenjäsenetolivat laivas
ton perustainiseeninnostuneita, olihan kokohanke lähtöisinjäsenistön pIIristä. Vuosi-
ja syyskokouksetolivat jo käsitelleet asiaa.
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1979 Öljylauttoja sohjossa Suomen rannikolla

50 neIiökHomerin a’ue jo saastunut

Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna koettiin sitten Suomen ensimmäinentodelli
nen suurkatastrofin uhka kauempaa Itämereltä. Siitä muodostui ei yksinomaan
Suomen, vaan myös Ruotsin öljyntorjunnan todellinen koetinkivi. Siitä tuli myös
kummankin maan öljyntorjuntaorganisaatioiden yhteenpelaamisennäyttöpaikka,
kun tietojen vaihtoa öljyntoijunnan kehityksestä oli jo vuosia harjoitettu maiden
kesken, Itämeren öljykatastrofin uhka oli opittu kummallakin puolella Pohjanlahtea
kokemaan yhteiseksi ja tehdä kaikki voitava sen nopeaksi torjumiseksi.

Tilanne alkoi kehittyä 25. päivänä maaliskuuta, kun kaksi jääsohjoon sitoutu
nutta öljylauttaa ajelehti Suomen rannikon tuntumassa pohjoisella Itämerellä. Saas
tunut alue oli Utöstä lounaaseen noin 50 kilometriä ja noin 20 kilometriä Suomen
aluevesirajojenulkopuolella.Älue oli laajuudeltaan 40-50 kilometriä. Öljyn määräs
tä ei vielä ollut käytössä arvioita. Joka tapauksessa se oli paksua, tervamaista raaka-
öljyä ja laivasta lähtöisin. Öljystä otettiin näytteet, joiden perusteella etsittiin sen
alkuperää. Öljylautat ajelehtivat lauantai-iltanaSuomen ranrtikolta kaakkoon kohti
Hiidenmaata ja Saarenmaata.

Öljylauttojen saastuttama merialue oli Suomen rannikoilla havaituista vahin
goista tähän asti laajin. Suomen pahimmassa öljytuhossa, säiliölaiva Palvan karille
ajossa Utön ja Lohmin välillä Kökarin saaristossa vappuna 1969 öljy saastutti 30
neliökilometrin alueen, jossa oli 120 saarta. Palvasta pääsi silloin mereen 150.000
litraa öljyä.

Lentotiedustelu lautan liikkeistä

Saaristomei-en merivartiostonmeritoimistonpäällikkö, kapteeniluutnanttiAitkusti
Kuivalainen sanoi lauantai-iltaisenlentokonetiedustelunjälkeen, että paikalla tark
kaili tilannetta jatkuvasti merivartioalus Uisko. Lauttojen liikkumista seurattiin tii
viisti.

Lentokonetiedustelussa havaittu öljy oli imeytynyt 40-50 neliökilometrin alu
eellajääsohjoon. Ävovedessä ei nähty varsinaisia öljyläikkiä. Tämä osoitti, ettei ky
symyksessä ollut valtavan suuret öljymäärät, mutta alueellisesti kuitenkin hälyttä
vät. Pienempiä erillisiä öljylauttoja havaittiin tämän alueen ympärillä lähinnä ete
lässäja lännessä. Nämäkin lautat ajelehtivatjääsohjossa.

Öljyn poisto hankalaa

Äjelehtivan öljyn poistaminen oli erittäin hankalaa. Ilmeisesti ei tällä haavaa voitu
tehdä torjunnan hyväksi muuta kuin seurata, mihin suuntaan lautat ajelehtivat.
Öljyn polttaminen oli vaikea tehtävä. Mekaanista poistamista mm. ämpäreillä ei
voitu ajatella.

Tilanteen kehittyminen riippui nyt tuulen suunnasta. Lauantaina illalla tuuli
kuljettijääsohjoa hitaasti itään päin Suomenlahdelle. Pohjoistuuli veisilauttoja Vi
ronrannikkoa kohti. Etelä-ja lounaistuuli ajaisi lauttoja Suomen sisäsaaristoon. Utön
ulkopuolella oli kuitenkin kiintojään reuna,joka toimisi luonnollisena öljypuomina.
Tilanne pahenee, kun jää sulaaja lauttojenliikkuminen on nopeampaa. Öljy haihtuu
kuitenkin osin säidenlämmettyä.

Öljylautat havaitsivat jo perjantaina Ruotsin rannikkovartioston lentokone ja
ahvenanmaalaiset kalastuslaivat. Fagerholman merivartioasema sai öljylautasta
tiedon lauantaina aamulla.
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Uusi laivojen saastelaki vahvistettiin viikkoa ennen 1979

Tämänkertainen öljyvaarahälytys tuli vain viikko sen jälkeen, kun tasavallanpresi
dentti vahvisti lain meren pilaantumisenja aluksista aiheutuvan vesienpilaantumi
sen ehkäisemisestä. Laki korvasi vuoden 1965 lain. Laki sisälsi vuonna 1974 allekir
joitetun Itämeren suojelusopimuksen velvoitukset. Lailla kiellettiin laivoja päästä
mästä veteen öljyä, öljypitoisia seoksia, vaarallisia nesteitä, käymäläjätevesiä sekä
kiinteitä jätteitä. Säännöksiä sovelletaan suomalaisten laivojen ohella myös muiden
valtioiden kauppalaivoihin. Vesien pilaantumisesta voi rangaistus olla sakkoa tai
vankeutta enintään 6 vuotta,

Ruotsi epäili neuvostoliittolaislaivaa

Tämänkertaisen öljypäästön syytä ei tiedetty Koska kysymyksessä oli kuitenkin raa
kaöljy, oli se laivasta peräisin. Ruotsin puolella tehtyjen arvioiden mukaan öljy oli
saattanut joutua veteen vuoden vaihteessa, kun neuvostoliittolainen alus ajoi alu
eella karille, mutta mahdollisesti öljy oli ajautunut alueelle muualta.

Suomen öljyntorjuntaan oli valtion budjetissa varattu vuosittain 500.000 mark
kaa. Esimerkiksi Ruotsissa tämä määrä oli jopa kaksikymmentäkertainen. Nyt oli
paikka suomalaisten päättäjien tehostaa valtion budjetissa torjuntamäärärahojen
nopeaa lisäämistä esimerkiksi lisäbudjeteissa, koska Suomen on taisteltavatasapäin
Ruotsin kanssa Itämeren öljytuhojen torjunnassa.

Torjuntatapa keksittävä kahdessa viikossa

Öljylautta labestyi jO ubkaavasti
SuOmea

Enintään 14 vuorokautta arvioitiin Suomen torjuntaviranomaisilla olevan aikaa
miettiä, mitä tehdään Itämeren tähän asti suurimmalle öljylauttaesiintymälle,joka
liikkui 150 neliökilometrin laajuisena kolmena erillisenä yksikkönä Saaristomerta
kohti 500-3.000 metrin tuntivauhtia. Maanantaina lautan reuna oli jo 30 kilometrin
päässä Utöstä ja 60 kilometrin päässä uloimmista saarista Kökarin saaristossa. Tiis
taiksi luvattiin voimistuvaa etelänpuoleista tuulta ja se pahensi tilannetta entistä
vaikeammaksi.

Ylitarkastaja Reino Sandelin merenkullKuhallituksesta sanoi Suomella olevanhyvin
pienet mahdollisuudet torjua öljykatastrofia yksin. Muillakaan Itämeren mailla ei
ollut talvioloihin soveltuvaa torjuntakalustoa. Polttaminen tuntui ainoalta joskaan
ei mahdollisimman tehokkaalta torjuntakeinolta. Sitäkin varten tarvitaan sulan ai
kana valtava laiva ja miehistö. Näkymät eivät nyt olleet lohdullisia.

Tankkeri Antonio Gramsci epäiltynä

Lautan alkuperää jäljitettiin, lopullisia tuloksia odotettiin loppuviikolla. Mahdollis
ta oli, että 5.000-20.000 tonnin öljyvuoto oli peräisin latvialaisesta säiliöalusÄntonio
Gramscista, joka karahti karille helmikuun lopussa. Neuvostoliitto ilmoitti viikko
sitten ulkoministeriön välityksellä Suomen merenkulkuviranomaisille uhkasta,
mutta sanoi, että lautta pidettiin kurissa. Merenkulkuhallitus sai tiedon vuodosta
kuitenkinjo aikaisemmin suomalaisten tankkerienpäälliköiltä. - Tiesimme odottaa,
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1979 että jotakin tämäntapaista tapahtuu ennen pitkää, sanoi Reino Sandelin. Mutta
emme uskoneet öljylautan olevan näin valtavan. Tieto Neuvostoliitosta myöhästyi,
koska vielä ei ollut voimassa ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoittamisessa oli ollut joita
kinhankaluuksia.

Suuret korjuukustannukset

Kun öljylautan päästäjän syyllisyys on todettu, korvausvelvollisuus kohdistuu sii
hen. Kysymys oli niin korkeista korvaussummista, ettei sellaisia oltu vielä Itämeren
piirissä öljytuhojen torjunnassa koskaan koettu.

Suomenviranomaisilla ei ainakaan maanantaina ollut vielä tietoa, että Neuvos
toliitto olisi lähettänyt torjuntalaivaston öljylauttojen perään. Pari alusta oli tark
kaillut tilannetta ulkomerellä, ei muuta. Etelätuuli oli pelastanut ainakin tällä haa
vaa vielä Itämeren itärannan ja Suomenlahden etelärannat. Nyt oli Saaristomeri
Suomen puolella vaarassa.

Saaristomeren merivartioston lentokone kartoitti öljylauttojen liikkeitä jatku
vasti. Lähimmillään öljylautta oli vain 20 kilometrin päässä Utöstä, jossa oli myös
kiinteän jään reuna. Vielä sunnuntaina lautta oli kaksiosainen, maanantaina jo kol
miosainen, hajallaan jääsohjon keskellä.

Kevään odotettiin edistyvän tänä vuonna hitaasti. Se olikin ainoa pelastuksen
toivo. Paukkupakkaset voisivat vielä edesauttaa, että kiintojäänreuna pysyisi mah
dollisimman kauan koossa. Kun kiintojään reuna sulaa, Saaristomerta pystytään
vain vaivoin pelastamaan öljyn joukkotuholta, pahimmalta, mitä se on koskaan
kokenut. Toinen pelastus olisi kova pohjoistuuli, joka ajaisi lautan etelään, mistä se
oli tullutkin. Pohjoista ilmavirtausta ei ainakaan lähipäiviksi ollut luvassa.

“Seisomme kädet taskussa”

Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi, että ainakin alkuun Suomen öljyntorjujat voivat
pitää kädet taskuissa. Torjuntaan ei pystytä: - Tässä on kyllä leikki hyvin kaukana.
Tilanne on hyvinkin uhkaava. Toisaalta meillä ei ole edellytyksiä ryhtyä sen kum
mempiin toimiin. Lähipäivinä torjunta edellyttää kuitenkin viranomaisilta nopeita
päätöksiä ja paljon rahaa. Nyt ei saa viivytellä byrokratian rattaissa.

Öljyn polttaminen näytti tällä haavaa ainoaltajärkevältä toijuntakeinolta. Tä
mäkin edellytti, että öljy esiintyy riittävän runsaana paikalla. Koska lautta oli nyt
ulkomerellä,jossa oli kelirikkoa, osin kiinteää jäätä, osin sohjoa jalauttoja, henkilö
kunnanvieminen paikalle oli yksi suuri hankaluus. Toinen este oli, ettei öljyntorjujia
voitu siellä majoittaa.

Talvioloja varten ei ollut vielä missään maassa ei Ruotsissa eikä Neuvostoliitos
sa kehitetty öljyntorjuntakalustoa Suomesta puhumattakaan. Ei ollutpuomeja,jotka
kestäisivät suurtenjäälauttojenrasitukset, ei kalustoa,joka pystyisi jäälauttojen se
assa toimimaan ja keräämään öljyä. Ainoa keino, mutta pieni sekin, oli öljyn poltta
minen. Vaikeus oli, että öljyä oli niin laajalla alueella.

Merenkulkuhallitus seurasi tiiviisti tilannetta. Kun jään reuna vetäytyy hiljal
leenlikemmäksi sisäsaaristoa, oli torjuntakeinot jo oltava selvillä. Kemikaalienkäyt
töä vältettiin, Ne eivät ole tehokkaita kylmässä vedessä, Suomen viranomaiset oli
vat sitä mieltä, että raakaöljyn kanssa sekoitettuna torjuntakemikaalitmuodostavat
erittäin myrkyllisen seoksen.

Helsingin sopimus koetinkivi

Suomi ei siis yksin pysty torjumaan uhkaavaa öljyvaaraa, jos etelätuuli jatkuu ja
lautat työntyvät saaristoomme. Reino Sandelin sanoi, että oli ainakin olemassa teo
reettisia mahdollisuuksia saada apua, jos toimitaan ensi vuoden alussa 1980 voi
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maan tulevan Helsingin sopimuksen hengen mukaisesti. Se edellyttää, että ensi 979
vuoden alusta lähtien Suomikin voi vain pyytämällä saada niin paljon torjunta-
apua kuinnaapurivaltio voi eri tapauksissa tarjota. Erityisesti katseet suuntautuivat
nyt Ruotsiin, jossa oli runsaasti kalustoa ja pitkälle kehitetty torjuntaorganisaatio.

Pohjoismaisilla valtioilla oli ollut vuodesta 1971 lähtien voimassa avunantoso
pimus öljytuhojen sattuessa. Merenkulkuhallitus oli jo maanantaina yhteydessä
Ruotsin viranomaisiin. Neuvostoliiton kanssa oli vaihdettu vain öljyhavaintotieto
ja. Yhteistyöneuvotteluja muiden valtioiden kanssa ei oltu vielä käyty.

Nyt satakertainen vaje valmiudessa

Suomessa oli vuosittain myönnetty vain 500.000 markkaa merialueidenja Saimaan
alueen öljyntorjuntaan. Muissa pohjoismaissa torjuntavarat olivat vuosittain jopa
200-kertaiset Suomeen verrattuna. Suomen aloitteesta ensi syksynä tai ensi vuoden
alussa voimaan astuva ns. Helsingin sopimus edellyttää maallemme uusia suuria
vaatimuksia öljyntorjunnassa. Itämeren seitsemän valtion sopimuksessa sanotaan,
että Suomella olisi oltava valmius kerätä 10 päivässä avomerellä 10.000 tonnia öljyä.
Nykyisellä kalustolla pystytäänhyvänsäänvallitessa torjumaan sisäsaaristossavain
100 tonnia öljyä eli 100 kertaa pienempi määrä.

Tunmja Porin lääninympäristönsuojelunneuvottelukunta antoi julkilausuman,
jossa se totesi öljyn kulkeutumisenSaaristomerelle saavan aikaan korvaamattomia
vahinkoja. Neuvottelukunnan sihteeri Seppo Kotiranta sanoi näin suuren öljyvahin
gon aiheuttamanvaaratilanteenpoistamisen vaativan kaikkien pohjoisen Itämeren
rannikkovaltioiden yhteisiä ponnistuksia. Maamme tulisikin nopeasti pyrkiä aktii
visesti saamaan aikaan yhteistyötä Itämeren rantoja uhkaavan tilanteen korjaami
seksi.

Vain sohjojäävalli estää etenemisen

Öljylautat jo Saaristemeren portilla

Itämeren öljylauttojen etujoukot olivat tiistaina Suomen rannikon tuntumassa odot
tamassa jääahtautumien vetäytymistä, jolloin ne pääsevät pureutumaan syvem
mälle Saaristomeren sisälle, lähinnä Kökarin saaristoon. Vuorokauden aikana laut
tajono oli kulkenut 6 meripeninkulmaa ja oli enää 10 meripeninkulman eli noin 1$
kilometrin etäisyydellä Utön saaresta.

YliluutnanttiJuhani Virtanen Saaristomerenmerivartiostosta sanoi, että tiistain
iltapäivän lentotiedustelulla sää oli erittäin kehno. Öljylautta oli painautunut jää-
kenttää vasten Kökarin eteläpuolella 9 meripeninkulman leveydeltä.

Öljylauttojenliikkumisnopeutta ei sumunja sateen takia pystytty arvioimaan.
Maanantaina laskettiin öljylautan nopeudeksi Suomen rannikkoa kohti 500-3.000
metriä tunnissa. Tämän vauhdin se oli myös pitänyt ja makasi nyt odottamassa jää-
kentän reunassa sään lämpenemistä ja jään sulamista.

Suomen-Ruotsin öljyneuvottelu Maarianhaminassa

Lentotiedustelulla oli iltapäivällä mukana myös merenkulkuhallituksen öljyasian
tuntija, ylitarkastaja Reino Sandelin. Hän tarkkaili tilannetta, teki havaintoja jajatkoi
matkaansa Maarianhaminaan. Siellä oli ruotsalaisten viranomaisten kanssa neu
voftelu,joka koski öljykalustojaja öljyntorjuntaa. Myös nyt uhkaamassa oleva kaik
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1 979 kien aikojen suurin öljykatastrofiltämerellä oli puheenaiheena. Tämä neuvottelu oli
kuitenkin sovittu jo aikaisemmin kuin nyt saatu öljyvaarahälytys tuli tietoon.

Polttaminen ainoa ratkaisu

Tiistaina vahvistui käsitys, että öljylautat sytytetään tuleen, kun ne saapuvat Suo
men rannikolle saariston eteen. Polttaminen edellytti kuitenkin öljyn vapautumista
jääsohjosta, koska siinä ei öljy pala. Vaikeutena oli vielä sekin, että öljylautat eivät
muodostaneet yhtenäistä laajaa peittoa, vaan olivat erillisiä läikkiä meressä. Se hi
dastuttaa tuntuvasti öljyn polttamista, vaikka se tehtäisiinkin heti turpeen kanssa.

Ensimmäisenä käytettiin öljyn polttamista Palvan karilleajossa vuotaneen öljyn
hävittämisessä 1969. Silloin oli juhannustuliksi nimitettyjä kokkoja eri puolilla 120
saaren rykelmää Kökarin saaristossa, kun öljyä poltettiin rantakivikoista. Paikalla
puhdistustöitä seuratessani journalistina sain kasvoni osin mustan noen värittä
mäksi, kun tuulen suunta äkkiä muuttui rantakalliolla seisovien yllätykseksi. Tuol
loin öljy todella pääsi saastuttamaan saaristonja tappamaan siellä rannoilla vierail
leita lintujakin noin 3.000 yksilöä.

Toisen kerran polttamista turpeen kanssa käytettiin neuvostoliittolaisen säiliö
alus Raphaelin karilleajossa Emäsalon väylällä joulukuussa 1969. Silloin oli myös jo
jäätä. Tässä operaatiossa onnistuttiin kuitenkin saariston suojassa niin hyvin, että
polttaminen katsottiin jatkossakin sopivaksi öljyn hävittämismenetelmäksi.

Nyt Utön eteläpuolella jääsohjon keskellä ajelehtivan öljylautanpolttaminenei
ollut mahdollista, Öljyntorjujien oli odotettava jään sulamista ja öljyn valumista
avoveteen mahdollisesti kiintojään reunalle, jossa se voitaisiin sytyttää tuleen.

Kökarinöljytuhojen torjunnassa käytettiin myös apuna kemikaaleja. Nyt niistä
oli luovuttu, koska kemikaalit yhdessä raakaöljyn kanssa synnyttivät erittäin myr
kyllisen seoksen, joka oli merenpohjanbiologialle haitallista ja vaarana koko saaris
ton kalakannalle.

Linnusto vaarassa

Linnut olivat toistaiseksi säästyneet öljylauttojen saasteelta. Kuitenkin oli päivien
tai viikkojen kysymys, milloin öljy pääsee avoveteen ja jäät sulavat. Silloin öljy aje
lehtii rannoille ja pieni tippakin tekee jo linnuille tuhoisaa jälkeä.

Merilinnuilla oli tapana kokoontua kiintojään reunalle hengähdystauolle. Jos
öljylautta pääsee tiiviisti kiinni kiintojään reunaan jääsohjon seasta, on vaarassa,
että siihen laskeutuvat merilinnut saavat öljysaastetta ja edessä on niidenjoukkotu
ho. Lintujen esiintyminen oli kiinni kevään edistymisestä eli sään lämpenemisestä.
Se puolestaan tuo huolen myös jään sulamisesta ja sen mukanaan tuomasta öljylaut
tojen liikkeiden nopeutumisesta.

Itämeren öljypeli: mistä tänään tuulee?

150 neliökilometrin alalle öljylauttojen ajelehtimista pohjoisella Itämerellä Suomen
lahden tuntumassa voidaan kutsua todella suureksi öljypeliksi. Pelinappuloina oli
vat ainakin kolmena erillisenä osasena ajelehtivat valtavat öljylautat, joista yksi oli
Viron rannikon tuntumassa, yksi lähellä Utöä ja kolmas siinä välivaiheilla.

Öljypelin pelaajina olivat Itämeren ympäristövaltiot Suomi, Neuvostoliitto ja
Ruotsi. Oliko koskaan näissä maissa seurattu säätiedotusta ilmastonmuutoksista
niin tarkkaan kuin nyt? Kysymyshän oli siitä, mistä tuulee, kuka saa lautan likem
mäksi rannikkoaan.

Tällä haavaa öljypelinhäviäjäpuolena oli Suomi, koska lautat ajelehtivatetelä
kaakkoistuulella uhkaavan lähellä maamme uloimpia saaria. Neuvostoliitto oli nyt
pelin jo osin voittanut niin kauan kuin tuuli käy etelästä. Ruotsi oli vaaravyöhyk
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keessä jälleen kerran tiistaina, kun kaakkoistuuli oli kuljettamassa öljylauttaa suun- 1 979
taan,joka osoitti kohti RuotsiaÄhvenanmaan eteläpuolelta. Päivällä kuitenkin tuu
len suunta muuttui hieman ja heikkeni, jolloin lautta pysyi paikallaan meressä ja
suunta oli etelä-kaakkoistuulella kohti Kökarin saaristoa Suomen rannikolla.

Suuria muutoksia ei tiistaina sattunut maanantain karttaan verrattuna. Aino
aksi jäi öljylautan nopea saapuminen Suomen rannikon kiintojään edustalle. Lautto
jen liikkeet olivat navakassakin tuulessa hitaanlaisia, koska jääsohjo oli täyttynyt
paksulla, mustalla, tervamaisella öljyllä.

Suomen lisättävä rutkasti rahaa torjuntakalustoon

Öljypelissä olivat nyt kierteessä myös Itämeren ympäristövaltioiden suuret rahat.
Öljylautattuhoamaanjoutuvavaltio käyttää siihen valtavat summat, koska mikään
kansainvälinen vielä voimassa oleva sopimus ei puhu lain hengessä määrätystä
yhteistyöstä. Kaikki mitä tehdään nyt, on vapaamuotoisen naapuriavun varassa.
Suomen viranomaiset joka tapauksessa ottavat ja olivat jo ottaneetkin alustavia
yhteyksiä sekä Ruotsiin että Neuvostoliittoon mahdollisen avun saamiseksi silloin,
kun öljylauttoja ruvetaan tuhoamaan. Tähän työhön ei riitä Suomen öljyntorjunnan
olematon kalusto, vaikka asiantuntemusta olisikin. Suomen nykyisellä kalustolla
pystytään hyvän säänvallitessa torjumaan sisäsaaristossa 100 tonnia öljyä tunnissa.
Se on 100 kertaa pienempi määrä kuin ensi vuoden alussa voimaan astuvat Itämeren
valtioiden sopimat määräykset edellyttävät eli 10.000 tonnia öljyä tunnissa. Ennen
kuin tällainen kalusto saadaan kokoon, on Suomen eduskunnan annettava rutkasti
rahaa käyttöön.

Suomi etsi öljysohjolle säiliölaivaa

Ruotsin öljyntorjuntalaivasto lähti
liikkeelle

Ruotsalaisetkirivät öljyntorjunnassa suomalaisia rivakammin. Ruotsi lähetti keski
viikkona kolme öljyntorjtmtaan erikoisftmutta rannikkovartioston alusta kohti Saa
ristomeren edustalla olevaa öljylauttavyöhykettä. Luvassa ollut itätuuli uhkasi ajaa
ainakin osan öljysaasteesta kohti Tukholman saaristoa,jonne sitä odotettiinperjan
tai-iltaan mennessä. Paikalle oli lähtenyt Ruotsista myös ruoppaajaproomu.

Keskiviikkoiltana myöhään tehty turpeen käyttökoe merivartioalus Uiskolta
Kökarin saastealueella osoitti, ettei turve jääsohjossa ole kannattava torjuntatoimi.
Ilmeisesti ainoaksi ensiavuksi jää nopeastipaikalle saatavienimuruoppaajanja tank
kerin yhteistyö, jonka tuloksena pystytään ennenjään sulamista saamaan kuitenkin
vain murto-osa saasteesta pois.

Suomalaiset pääsisivät aloittamaan imuruoppaaja-tankkerikokeilut merenkul
kuhallituksen ilmoituksen mukaan aikaisintaan alkuviikolla. Erikoisaluksia öljyn-
torjuntaan kun Suomessa ei ollut. Neste Oy etsi kuumeisesti tyhjää 100.000-200.000
kuollutpainotonnin säiliölaivaa ruoppaajan nostaman öljysohjon säiliöksi. Valtio
neuvosto pohtii torstaina, miten suomalaiset toteuttaisivat öljyntorjuntajärjestel
mänsä. Viranomaisten toimilta odotettiin nyt erityistä nopeutta, koska Itämeren
kaikkien aikojen suurimmanöljyonnettomuudenkehykset Saaristomerellä olivatnyt
valmiit. Tuhansia lintuja oli jo menehtynyt öljysaasteeseen. Joukkotuhoa pelättiin.

Myöhään keskiviikkoiltana ei enää voitu puhua öljylautasta. Saastunut alue oli
pysynyt entisellään, mutta öljy oli imeytynytjääsohjoon, joka olipainautunutlikai
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1979 seksi jääsulpuksi kiintojään reunaan. Kiintojään reuna oli nyt Utöstä 9 meripenin
kulmanpäässä ja Kökarörenistä 5 meripeninkulmaa etelään. Suunta oli kohti Köka
rin sisäsaaristoa, jossa jo vuonna 1969 sattui säiliölaiva Palvan karilleajon seurauk
sena suurtuho.

Merenkulkuhallitus neuvotteli keskiviikkona alustavasti pohjoismaisesta tor
junta-avusta, jota oli luvassa, Myös Neuvostoliitolle oli lähetetty avustustiedustelu.
Valtioneuvosto kokoontuu torstaina käsittelemään öljykatastrofia ja päättämään
jatkotoimista.

Keskiviikkoiltana alkoi puhaltaa itätuuli, mutta niin heikkona, ettei se pystynyt
liikuttamaanjääsohjoon imeytynyttä öljysumaa.

Koko keskiviikkopäivän vallitsi saastealueella sankka sumu. Merivartiosto ei
kyennyt tekemään lentotiedustelua. Asiantuntijat kuljetettiin illalla paikalle Maa
rianhaminasta merivartioalus Uiskolla, jolla oli mukana myös öljyntorjunnan eri
koisasiantuntija, ylitarkastaja Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta sekä asian
tuntijoita Ruotsista.

Varoja saatava nopeasti

Ylijohtaja Heikki Muttilainen merenkulkuhallituksesta arvioi, että näidennäkymien
mukaan torjuntakustannukset jäisivät alle 10 miljoonan markan. Rahakysymys ei
ollut ongelma. Hän sanoi, että varoja saadaan myös nopeasti käyttöön. Merenkulku
hallituksen budjetissa oli pieni määrä rahaa varattu vesivahinkojen torjuntaan. Se
oli luonteeltaan arviomääräraha, joka voitiin valtioneuvoston luvalla ylittää. Toi
nen torjuntakassa löytyi öljysuojarahastosta. Siellä oli rahaa nyt 5 miljoonaa mark
kaa. Öljysuojarahastolla oli taas luotonottomahdollisuus valtion varoista. Velat ra
hasto maksaisi takaisin. Muttilainen korosti, ettei rahakysymys ollutnyt öljyntorjun
nassa mikään ongelma.

Apua pyydetty lännestä ja idästä

MerenkuikuhallituksenpääjohtajaJaii-ErikJanssonneuvotteli keskiviikkona aamul
la Maarianhaminassa ruotsalaisten viranomaisten kanssa avunsaannin mahdolli
suuksista. Torstaina merenkulkuhallitukselta lähtee Ruotsiin virallinen avunpyyn

tö. Neuvostoliittoon oli jo lähetetty tiedustelu, oliko heillä jääoloissa tehtävään öl
jynkeruuseen sopivaa kalustoa ja voivatko he tarjota sitä Suomelle.

Pääjohtaja Jansson oli parhaillaan Kööpenhaminassa, missä oli pohjoismaisten
merenkulkulaitosten kokous. Siellä keskusteltiin Pohjoismaiden mahdollisuuksista
tarjota käyttöön torjunta-apua Saaristomerelle.

Itämerenympärysvaltioita velvoittavaa sopimusta suoranaisesti osallistumaan
öljyntorjuntaan toisen valtion vesialueelle ei ollut. Jo nyt tosin sovellettiin Itämeren
sopimuksen avunantoperiaatteita. Hätäänjoutunutvaltio voi pyytää virallisesti apua
ja pyynnön kohteena oleva valtio lupaa suhtautua mahdollisimman myönteisesti
avunpyyntöön.

Aiheuttaja korvaa

Suomi saa kansainvälisen käytännön mukaan korvauksen öljyntorjuntaan käyttä
mistään kustannuksista. Ylijohtaja Muttilainen sanoi vastuukysymyksen tällaisessa
tapauksessa olevan selvä.

Jos öljykatastrofin aiheuttaja on neuvostoliittolainen alus, kuten epäiltiin, niin
nämä tankkerit olivat vakuutettuja öljyvahinkojen varalta. Neuvostoliitto liittyi
kansainväliseenvakuutussopimukseenvuonna 1969,Aluksilla oli vakuutussopimus
Lontoossa.

Suomen ympansto 680



OOO O O OO ØOO O O O O O e QO O O OOOOO O OOO OOO OOO OØOOOO OOOOOO O O eO9 OO O O

Muttilainen ei tässä vaiheessa lähtenyt vielä veikkaamaan mahdollisia korvaus- 979
summia. Parhaassa tapauksessa öljypelissä pyörivät miljoonat. Paitsi öljyntorjun
taan käytettäviin kustannuksiin myös vahinkojen korvaamiseen, mm. kalakannan
kuoleman takia, oli varauduttava. Silloin liikutaan jo kymmenissä ja ehkä sadoissa-
km milj oonissa markoissa, jos kaikki korvausvaateet otettaisiin huomioon.

Ulkomailta ei sopivaa kalustoa

Merenkulkahallitus pannitsi eri keinoja kaluston saamiseksi nopeasti uhanalaiselle
seudulle Kökarinja Ahvenanmaan saaristoon. Ylijohtaja Heikki Muttilainen sanoi,
että ulkomailta oli tarjottu jo kalustoa. Tarjouksia oli tullut Norjasta ja Englannista.
Kalusto oli kuitenkin ollut sellaista, ettei se näissä jääoloissa ollut käyttökelpoista.

—Kustannukset vuokrakalustosta eivät olisi kovin suuret. Ne olisi otettu avuksi,
jos tarjolla olisi ollut meidän oloihimme sopivaa kalustoa, sanoi Muttilainen.

Imuruoppaaja ja tankkeri-yhdistelmä

Öljyn tuhoamiseen oli käytettävissä kaksi mahdollisuutta ensi hätään. Ensimmäi
nen oli öljynpolttaminen, toinen imuruoppaajan ja säiliölaivan yhteistyö. Tarkastaja
Seppo Hildn sanoi, että merenkulkuhallituksessa parhaillaan tutkittiin imuruop
paajan käyttämistä öljyn keräilyssä. Sivulleenimuruoppaaja tarvitsee tyhjän säiliö
laivan, johon ruopattavajääsohjoöljy tyhjennetään. Tällaista kalustoa oli Suomessa
saatavissa ja sen käytöstä oli jo käyty alustavia neuvotteluja. Imuruoppaajien työ-
kausi oli yleensä kesällä, joten nyt oli kalustoa vapaana. Kustannukset imuruoppaa
janja säiliölaivan yhteispelistä eivät kohoaisi päätähuimaaviksi.

Tällä menetelmälläpystytäänkuitenkinvainensi hätäänkorjaamaanpois murto
osa 5.000-6.000 tonnin öljysaasteesta. Loput oli joka tapauksessa kerättävä myöhem

min rannaltalapio-ämpärimenetelmällä.
Työvoimakysymys oli ratkaistavissa yhdessä ruoppaajanammaftimiestenkans

sa. Ahvenanmaan maakuntahallituksen käytössä oli heti puolisensataa öljyntorju

jaa. Lisäksi oli neuvoteltu keskiviikkona mm. puolustusvoimien kanssa sotilasavun
saamisesta torjuntatyöhön.

Öljyssä ei enää riitä sytykettä

Öljyn polttaminen oli toinen keino. Seppo Hildnei uskonut kovinkaan paljon polt
tamisen tuloksiin. Kun raakaöljy oli ollut jo kuukauden päivät meressä, siitä olivat
jo haihtuneet herkästi palavat aineosat pois. Öljymassaan oli sekoittunut jo niin
paljon vettä, että sen polttaminen vaikka turpeen avulla tuottaisi vaikeuksia.

Neuvostoliittolaisen tankkeri Raphaelinkarilleajossavuotaneessaöljyssävuonna
1969 Emäsalon väylällä käytettiin apuna polttamista ja keino tepsi hyvin. Silloin
päästiin polttamiseen kuitenkin heti, ja öljyssä olivat vielä jäljellä herkästi syttyvät
aineosat.

Kökarissa 1969 sattuneessa Nesteen säiliölaivan Palvan öljyvuodossa käytettiin
myös polttamismenetelmää. Silloinkin päästiin tuoreeltaan sytyttämään öljyä tu
leen, tosin kesäkelillä ja saariston rantojen suojassa. Polttaminen avovedessä,jossa
öljy oli haj aantunut lukemattomiksi pieniksi lautoiksi, ei helposti onnistu.

Telakat torjuntalaivoja tekemään

Suomessa tehtiin jo maailman parhaat jäänmurtajat ja jäävahvisteiset kauppalai
vat. Tekninen kehitys olisijo ulotettava tuottamaanjäissä torjuntakelpoisia kerääjä
aluksia. Tämä oli suuri haaste maamme telakkateollisuudelle,joka voisi tarjota niitä
myös muille valtioille. Suomella oli hyvä maine mm. jäänmurtajien rakentajana.

Ympäriomineno



1 979 Itämeren tähän asti suurin öljykatastrofi herättänee myös Suomen valtion tarkkai
lemaan rantojensa öljyntorjuntavalmiutta. Vuotuinen kalustomääräraha oli 500.000
markkaa. Ruotsissa ja muissa maissa käytettiin jopa kymmeniä miljoonia vuodessa
kalustojen valmiuden tehostamiseen.

Turunja Porin läänin ympäristönsuojeluneuvottelukunta korosti, että Suomen
olisi nopeasti esitettävä enemmän varoja sellaisen öljyntrnjuntakalustonhankkimi
seen, joka mahdollistaisi käytännön torjuntatoimiin ryhtymisen ennen kuin öljy oli
välittömänä uhkana rannoillamme.

Öljynauha ui kohti Tukholmaa

itätuidi ant,i Suemefle aikaa pahin
nyt Ohi

Öljykatastrofi uhkasi nyt Ruotsin rannikkoa Tukholman saaristossa, Yliluutnantti
Juhani Virtanen Saaristomeren merivartiostosta kertoi myöhään torstai-iltana kello
22 jälkeen minulle yllättävän uutisen, että jos itä-koillistuulijatkuu, öljykatastrofiti
lanne Suomen kohdalta on ohi, Sääennustukset lupasivat itä-koillistuulen jatkuvan
ainakinviikonvaihteeseen asti.

Joka tapauksessa öljylautta oli nyt jo pois Suomen aluevesiltä. Jääsohjoon sot
keutuneen öljylautan vauhti kohti Tukholman saaristoa oli illalla noin 1 kilometri
tunnissa eli se eteni kohti länttä 24 kilometriä vuorokaudessa. Ruotsalaiset olivat
arvioineet, että öljylautta saavuttaa Tukholman saariston kahdessa vuorokaudessa.
Ruotsin koko öljyntorjuntaorganisaatio ja -laivasto oli hälytetty paikalle öljylauttaa
vastaan.

Yliluutnantti Virtanen sanoi, etteivät Suomen viranomaiset olleet vielä peruut
taneet yhtään jo annettua torjuntamääräystä. Tuuli saattaa kääntyä minä hetkenä
tahansa Suomelle epäedulliseen suuntaan. Itämeren kitkeränhajuinen jääsohjossa
liikkuva öljylautta oli nyt muotoutunut 15 meripeninkulmaa pitkäksi yhtenäiseksi
vyöksi,joka itäpäästään oli 50 metrin levyinen ja länsipäästään 200 metrin levyinen.
6-10 sekuntimetrin nopeudella puhaltava itäkoillistuuli ajoi öljynauhaa kohti Tuk
holman ulkosaaristoa, jonne ruotsalaiset odottivat sen etujoukon saapuvankahden
vuorokauden sisällä.

Tilanne ei varsinaisesti Suomen osalta ollut helpottunut, mutta kuitenkin ke
ventänyt öljylastia. Yksikin litra pois sisäsaaristostamme säästää saasteesta lahden
poukamissaja kallioillaAhvenanmaan saaristossa.

Itätuuli luonnon lahja Suomelle

Yliluutnantti Virtanen kertoi torstaisen lentotiedustelunosoittaneen, että Kökarsö
renistä 7meripeninkulmaa etelään oli sohjojään reuna. Kökarörenistä 3 meripenin
kulmaa itään alkoi länteen päin öljyllä saastuneen sohjojään kaistale, joka oli tässä
sumppuvyöhykkeen sisällä. Yhtenäinen vyöhyke jatkui sitten 15 meripeninkulman
matkan länteen.

— Tämän saastuneen kaistaleen ulkopuolella oli uutta puhdasta jäätä 200-300
metrin matkalla. Bogskärin ympäristössä oli havaittu pieniä öljyesiintymisiä Låg
skärin suuntaan sekä ruotsalaisten että suomalaisten havaintojen mukaan, Virta
nen totesi.

Havaintoalueella olivat mm. Utön suunnalla suomalainen merivartioalusUis
ko ja Bogskärin luona merivartioalus Silmä sekä ruotsalaiset merivartioveneet TV
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O4ja TV-05. Myös ruotsalaiset olivat tehneet omalla koneellaan saastealueella laajan 1 979
lentotiedustelun.

Suomalaisruotsalaisessa yhteistyön hengessä oli sovittu, että suomalaistenvai
vontavastuualue oli Bogskärin pohjoispuolella ja ruotsalaisten sen eteläpuolella.
Tietoja vaihdettiin tarvittaessa öljylauttojen uusista liikkeistä.

Ruotsin torjuntalaivasto ja satoja miehiä koossa

Tukholmaan oli perustettu jo öljyntorjunnanjohtokeskus. Ruotsalaiset katsoivat nyt
joutuneensa todellisen öljyvaaran alaiseksi. Tukholman ulkosaaristoon öljysaasteen
uskottiin leviävän kahden vuorokauden aikana. Kaikki voitava oli tehtävä, että edes
osa öljylautasta saadaan korjatuksi ennen rantakivikkoja.

Ruotsalaiset kokeilivat laivastoa, jolloin alusten kannelle oli sijoitettu kauha
kuormaajia. Näillä jääsohjoon imeytynyt öljy yritettiinnostaa säiliölaivoihin. Ruot
salaisten tehokkaita öljyntorjuntalaivoja oli Tukholman lisäksi myös Malmössä ja
Göteborgissa. Niiden saaminen paikalle riittävän ajoissa oli kuitenkinnäillä keleillä
mahdoton tehtävä. Äluksille oli annettu määräys saapua paikalle.

Tukholmassa oli jo värvätty väkeä öljyntorjuntatehtäviin. Torstai-iltaan men
nessä oli jo koossa satojen torjuntamiesten joukko, joka ahdetaanlaivoihin avomerel
le öljylauttanauhaa vastaan.

Suomi kehitti monikäyttöisen imuruoppaajan

Viikonvaihteessa odotettiin imuruoppaajankoneosaa Turkuun, jossa se sijoitetaan
uudenaikaiseen 500 tonninkantoiseen maakuljetusproomuun, sanoi Juhani Tanska
nen Insinööritoimisto Vesi-Pekka Oy:n Turun yksiköstä. Öljynsaastealueelle laitteet
lähtevät heti maanantaina. Merenkulkuhallitus oli sopinut Vesi-Pekka Oy:n kanssa
öljyvahingon torjuntakaluston rakentamisesta. Turun länsisatamassa odotti Vesi
Pekanmaankuljetusproomu Taakka imuruoppaajan koneosaa Itä-Suomesta.

Saaristomeren öljyn poistamiseen ei voida käyttää tavallista imuruoppaajaa,
sillä se ei pysty toimimaan kuin avovedessä. Vesi-Pekka Oy,jonka kanssa merenkul
kuhallitus oli käynyt neuvotteluja öljyn poistamiseksi, rakensiparhaillaanimuruop
paajan sovellutusta, joka tarjoaa ruoppaajan edut, mutta kykenee samalla tunkeutu
maan jään sekaan.

Työ tehdään eräänlaisella öljynkeräysaluksella, jossa tämä varsinainen toimin
tayksikkö onimuruoppaajankoneosa,pumppuaggregaatti. Sitä ruvettiin siirtämään
torstaina Itä-Suomesta raskaskuljetusalustalla maanteitse. Helsingin keskusvaras
tossa laitteeseen tehdään muutostöitä ja sieltä se kuljetetaan maanteitse Turkuun.
Laite imee öljyä jääsohjon seasta. Kysymyksessä onpumppu.

Kokonaispaino tällä yksiköllä on 300 tonnia. Saastealueella alus ajetaanjäävyö
hykkeen keskelle. Sisällä onpumppuagregaatti. Se on varustettu puomilaitteistolla,
jota voidaan nostaa ja laskea. Se voidaan asentaa sellaiseen asentoon, että se kerää
öljyn aluksen keulaosan kautta sisään lastitilaan. Öljy imetään keräilykaukalosta,
joka tehdään Helsingissä. Öljyn sekainen jääsohjo saadaan siten siirretyksi vieressä
olevaan säiliölaivaan. Teoreettinen pumpun teho on 5.000-7.000 litraa minuutissa.

Tankkerista neuvoteltiin

Mikään taikurin ase ei pumppulaite ole. Juha Tankanen sanoi, että kysymys oli kui
tenkinjokaisesta öljylitrasta, joka keventää saariston saastumista. Tulokset riippu
vatjäävyöhykkeen paksuudesta. Jos jää siellä on pieninä palasina, tulos on hyvä. Jos
taas on raskaita isoja lohkareita, työ tuottaa vaikeuksia,

Seos siirretään merenkulkuhallituksensuunnitelmien mukaan paikalle toimi
tettavaan tankkeriin. Tankkialuksen koko riippuu siitä, kuinka paljon maista saa
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1979 daan varastotilaa, johon voidaan tyhjentää öljyä. Jos maissa järjestyy varastotilaa,
saatetaan käyttää myös pienempää tankkerialusta. Ylijohtaja Heikki Muttilainen
merenkulkuhallituksesta sanoi, että tiedusteluja oli tehty myös isosta 100.000-200.000
dw-tonnin tankkerista, joka toimisi samalla merellä varastotilana.

Vesi-Pekka Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Forsberg sanoi, että Suomessa oli tällä
haavaa noin 20 imuruoppaajaa, joista suurin osa oli Suomen rajojen ulkopuolella.
Vesi-Pekalla oli suurin osa maamme ruoppauskalustosta. Korkeintaan kahden imu
ruoppaajan voitaisiin kuvitella työskentelevän jollakin kelillä avomerellä, Maata
ruopattaessa oli leikkausvoimaa varten ruoppaaja sidottava pohjaan ankkureilla tai
paaluilla. Avomerellä laitteistoja ei voida ankkuroida pohjaan.

Syyllinen pian esiin

Kuka sitten lorautti öljyt mereen. Kaiken todennäköisyyden mukaan öljylautat oli
vatLatviassaVentspilsin öljysatamassa olevanlatvialaisentankkialusAntonioGrams
cm jäljiltä. Utön ulkopuolella Ahvenanmaan ja Kökarin saaristoa uhkaavat öljylau
tat olivat kolmen valtion Neuvostoliiton, Suomenja Ruotsin intressissä. Lähipäivinä
öljyvuodon alkuperän pitäisi olla virallisesti selvillä. Öljyonnettomuudennäyteöljy
toimitettiinValtion tekniseen tutkimuskeskukseentorstaina. Näytteidenanalysoin
tim kuluu aikaa viikon verran. Tutkimuksella pyritään selvittämään, mistä öljy oli
peräisin.

Ei mikään maa juossut heti öljyn perään

Suomalaisia viranomaisia oli moitittu siitä, että torjuntatoimetviivästyivät, vaikka
tieto kulki meillejo 2 viikkoa sitten Neuvostoliitonviranomaisilta. Nyt kokoonhaa
littu torjuntakalusto olisi voinut olla aluevesirajoillamme, kun ensimmäiset öljylai
kut näkyivät.

Mutta mitä tekivät naapurivaltiot?Juoksiko Neuvostoliitto öljyn perään? Mik
sei Ruotsi ryhtynyt jo toista viikkoa sitten 19. päivän tietämissä torjuntatoimiin
kansainvälisillä vesillä? Näistä kysymyksistä kiisteltiinnyt monilla tahoilla. Suoma
laistankkerit ilmoittivat vuodosta merenkulkuhallitukselle jo 12. päivänä maalis
kuuta. Suomi tyytyi vain tarkkailemaan tilannetta.

Ylijohtaja Heikki Muttilainen sanoi, että osin Suomen viranomaisia kohtaan
tehdyissä syytöksissä oli perääkin. Öljy oli ollut Muttilaisen mukaan pitkähkön ajan
alkuvaiheessa Neuvostoliiton vesillä ja vielä silloinkin, kun Suomeen saatiin siitä
ensimmäiset ilmoitukset, Neuvostoliiton aluevesille ei Suomella ollut mitään asiaa
torjuntatoimiin.

Kun öljylautta sitten tuli aavalle merelle kansainvälisille vesialueille, silloin sitä
tietysti olisi saanut käydä torjumassa kuka tahansa. Aavalla merellä öljylautta oli
ollutvielä 12.-13. päivänjälkeenkin. Ilmeisesti se oli tämänkinjälkeenvielä kertaal
leen näyttäytynyt, mennyt takaisin ja sen jälkeen lähtenyt ajelehtimaan tänne poh
joista kohti.

Neuvostoliiton toimista ei tietoa

Ylijohtaja Muttilainen huomautti, että kun öljylautta oli aavalla merellä, oli se sil
loinkin hyvin likellä Neuvostoliiton vesialuetta ja taas melko kaukana meidän omis
ta vesialueistamme. Jos meillä olisi ollut täällä käytettävissä valmiudessa erittäin
tehokas ja hyvä kalusto, olisimme luultavasti menneetkin sinne öljylauttaa vastaan.
Nyt kun ei kalustoa ollut, olisi jouduttu vuokraamaan se muualta silloin, kun öljyva
hinko oli vielä hyvin vähän suomalainen öljyvahinkoja paljon enemmän ulkomaa
lainen öljyvahinko. Suomella ei silloin ollut halua ryhtyä mihinkään kovin dramaat
tisiin toimiin,
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Merenkulkuhallitus ei tietänyt, olivatko Neuvostoliiton viranomaiset torjuntaka- 1 979
lustollaan tehneet öljyn hävittämiseksi töitä Latvian rannikolla. Suomen aluevesira
jojen tuntumassa Utön eteläpuolella ei oltu nähty öljyuhan aikana neuvostoliittolai
sia öljyntorjuntalaivoja. Vasta pari päivää öljylautta oli ollut osin Suomen aluevesi
rajojen sisäpuolella jään reunassa kiinni, Tällä haavaa öljyvahinko oli tiukasti suo
malainen.

Ruotsi ei liioin aikaisemmassa vaiheessa lähtenytöljylauttaa vastaan keskiselle
Itämerelle. Nyt Ruotsi oli lähettänyt kiireesti torjuntayksiköitä Ähvenanmerelle
vastaan, kun öljylautta itä-koillistuulella uhkasi $metrinsekuntinopeudella Tukhol
man saaristossa. Ruotsi oli tarjonnut kaikkea apua suomalaisille viranomaisille öl
jytuhojenvälttämiseksi.

10 vuoden läksy toi kalustorahoja

Suomen poliittisille päättäjille ei öljyntorjuntavalmiutemme kehittämisessä voitu
antaa paljonkaan ruusuja. Neste Oy:n säiliölaiva Palvan öljykatastrofi Utön-Köka
rin saaristossa 1969 oli vain murunen nyt uhkaavasta. Vasta Kökarin katastrofi he
rätti järjestämään Suomen siihen saakka täysin olemattoman öljyntorjuntaorgani
saation.

Vuosien mittaan perustettiin rannikolle mm. öljynsuojavarastoja. Viime vuosi
na oli valtion budjetissa ollut öljyntorjunnan kalustohankintoihin käytössä vain
500.000 markkaa, kun samaan aikaan esimerkiksi Ruotsissa kalustoon satsattiin
kymmenkertainen määrä rahaa.

Viime vuoden viimeisessä lisäbudjetissa Suomen eduskunta myönsi viimeinja
vihdoin 10 miljoonaa markkaa öljyntorjunnan kalustohankintoihin. Tämä ohjelma
toteutuu tänä ja ensi vuonna.

Sohjokalustoa ei ole missään

Muttilainen sanoi, ettei Itämeren ympäristövaltioissa, mutta ei myöskään missään
muuallakaan maailmassa ollut käytössä tällaista nyt näihin katastrofialueen oloihin
sopivaa kalustoa. Suunnitelmat 10 miljoonan markan kalustohankintamääräraho
jen käytöstä olivat pian valmiit. Tarkoitus oli rakentaa kalustoa kotimaassa. Saattoi
kuitenkin olla, että näitä suunnitelmia joudutaannyt tarkistamaan siihen suuntaan,
että varaudutaan öljykatastrofeihinjääsohjossa. Tätä varausta ei ollut aikaisemmis
sa suunnitelmissa.
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1979 Alkuperä varma: — neuvostoliittolaista

Öljylautta jo Ruotsin tuntuniassa

Koillistuuli oli kuljettanut Itämeren 20 kilometrin pituisen makkaranmuotoisenöl
jylautan perjantaina 30. maaliskuuta jo4O kilometrin päähän Ruotsin ulkosaaristos
ta, Vauhti oli edelleen liki kilometri tunnissa. Ruotsin rajavartiolaitoksen komentaja
Roland Egendahl katsoi öljylauttauhasta huolimatta tilanteen kehittyneen erittäin
suotuisasti. Saaristomeren merivartioston komentaja Seppo Kanerva sanoi, että jos
koillistuuli jatkuu vielä viikonvaihteen, lautta on silloin jo kiinni Ruotsin rannikolla.

Valtion tekninen tutkimuslaitos oli todennut, että öljylautta oli neuvostoliitto
laista raakaöljyä. Älkuperä oli nyt jäljitetty.

Suomessa hierottiin nystyröitä, mistä tehokeinot öljysaasteen hävittämiseksi.
Oli ehdotettunapalmia jaliekinheittimiä. Menetelmiä oli vielä ajateltava lisää, sanoi
perjantaina illansuussa öljysaastelautan yläpuolella helikopterilla lentänyt ministe
ri Eero Rantala. Hänen lisäksi olivat tarkastuslennolla Bogskärin pohjoispuolella
maaherra Paavo Aitio, merenkulkuhallituksen pääjohtaja Jan -Erik Jansson ja ylitar
kastaja Reino Sandelin.

Ruotsi vähätteli — Suomi otti vakavasti

Ruotsista kantautui perjantaina tieto, että sikäläiset viranomaiset vähättelivät öljy
katastrofiaja suomalaiset olivat liioitelleet tilanteen vakavuutta. Ministeri Rantala
piti vain hyvänä, jos ruotsalaisilla oli se käsitys. Ministeri katsoi, että meidän oli
kuitenkin Suomessa otettava katastrofi vakavana. Jos öljy tulee meidän rannoillem
me, se on myös pystyttävä keräämään. Tilanteen väheksymiseen ei ollut mitään
aihetta.

Ylitarkastaja Sandelin oli juuri saanut tiedon, että Valtion tekninen tutkimuslai
tos oli saanut ensimmäiset laboratoriokokeet öljynäytteistä. Tulokset osoittivat, että
öljy oli neuvostoliittolaista raakaöljyä, jossa oli 12 prosenttia vettä. Näytteistä ei
näkynyt merkkiä torjuntakemikaaleista. Sen mukaan ei Neuvostoliitto ollut tehnyt
torjuntatoimia kemikaaleilla. Suomen viranomaisilla ei ollut tietoa, oliko Neuvosto
liitto yrittänyt torjua ja millä tavoin öljylautan karkuunpääsemistä keskiseltä Itäme
reltä.

Turvekokot loim usivat

20 kilometrin pituinen öljylauttamakkara eteni hitaasti nyt Bogskärin ja Lågskärin
keskivaiheilla Suomen aluevesirajojen ulkopuolella. Suomalaiset varfioalukset tark
kailivat tilannetta makkaralautan itäpäässä.

Helikopterista katsellen näky avomerellä oli lohduttoman kellertävän ruskea.
Valkoisen kiintojääalueenulkopuolella alkoi sohjoinenjäälautta-alue, jonka keskellä
poukkoilivatkellertävän ruskeat öljysaastesohjosumput kuin merestä nousseetle
väkasvit. Niitä oli niin laajalla alueella hajallaan, että niiden etsiminen ja torjunta
näyttivät toivottomilta.

Merivartiolaivat kokeilivat kuitenkin erilaisia tuhoamismenetelmiä. Nyt ko
keiltiinturpeen sytyttämistä öljyisen sohjon keskellä. Siellä täällä aavalla avomerel
lä oli sytytetty näitä juhannustuliksi nimettyjä turvekokkoja, jotka paloivat kuin
soihdut auringonlaskuavasten. Kokeet osoittivat kuitenkin, että turvepoltto oli liian
vaivalloista, oli keksittävä toisia keinojajääsohjon seassa olevan öljyn tuhoamiseksi.
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Napalmista sytyke 1979

Mitkä nämä uudet tuhokeinot sitten olisivat? Pääjohtaja Jansson sanoi ajatelleensa
yhdessä vaiheessa napalmiakin, jos sillä ehkä voitaisiin sytyttää roihu avomeren
öljypesäkkeissä. Ylitarkastaja Sandelin oli jo todennut, ettei öljyä juuri saa tuleen
edes liekinheittimellä.

Öljyn polttaminen avomerellä sohjon keskellä on vaikeaa siksi, että esiintymät
ovat hajallaan. Kun öljy on ollut meressä jo heti kuukauden, siitä ovat haihtuneet
herkästi syttyvät aineosat, Pätevin tähänastisista kokeiluista on tiistaina alkava
pumppuproomulla tehtäväjäälauttojenjasohjon imeminen merestä paikalle saapu
vaan säiliölaivaan.

40 miljoonaa lauttaa kuin kirnussa

Ylitarkastaja Sandelin totesi, että nyt ollaan ensimmäisen kerran maailmassa teke
misissä tosiaan mittavan ongelman kanssa. Ei missään ole aikaisemmin yritettyot
taa avomerestä talteen 40 miljoonaa erilaista jäälauttaa, kutennytpohjoisella Itäme
rellä. Lautat ajelehtivatjääsohjossa. Niiden koko vaihteli 40 sentistä metriin, mutta
oli jopa huoneen kokoisia jäälauttoja. Tämä on aivan valtava tehtävä ja edessä olevat
päivät näyttävät miten siinä onnistumme. Aika tekee tehtävänsä. Sää lämpenee,
lautta haihtuu haihtumistaan. Ajan mukana tilanne tulee tätä silmälläpitäen hel
pommaksi, mutta saaristonvahinko yhä vain pahemmaksi, koska öljy ajautuu silloin
armotta rannoille.

Ruotsalaiset vähättelivät öljylautan vaarallista luonnetta ehkä juuri siksi, että
öljy oli laimistunut. Yleensä katsottiin, että kaksikin viikkoa meressä vapaana ollut
raakaöljy menettää jo 50 prosenttia haihtumisen kautta. Itämeren tämänkertainen
öljylautta oli siksi nopeampihaihtumaan, koska sen liikkeet olivatjo moneen kertaan
olleet edestakaisia. Näin öljy oli joutunut liikkumaan aalloilla kuin kirnun sisällä.

“Minne tuuli kuljettaa”

Ruotsin rajavartiolaitoksenkomentaja Roland Engdahl lensi myös perjantaina öljy
saastealueen yllä. Hän sanoi vaikutelmanaan, että öljykatastrofin vaara Tukholman
saaristossa oli vähentynyt. Rannikkovartiosto oli todennut Itämeressä olevan öljy
juovan hyvin ohueksi ja uskoi suurimman osan öljystä jo haihtuneen.

Suomenkannalta murheellisin tieto oli, että Ruotsissa povattiin tuulensuunnan
muuttuvan. Suomen merenkulkuhallituksenpääjohtaja Jan-ErikJansson sanoi per
jantaina illansuussa, että Suomessa oli ainakin luvattu vielä kahdeksi päiväksi koil
listuulta. Se ajaa öljylauttaa kohti Ruotsin rannikkoa. Ruotsissa oli arveltu, että tuuli
kääntyyyhä pohjoisemmaksi. Se puolestaan vähentäisi edelleen Tukholman saaris
toon kohdistuvaa uhkaa.

Engdahl jätti kuitenkin hyvään tilannekuvaansa porsaanreiän: “Lopputulos
riippuu tietysti paljon siitä, paljonko Suomen vesillä oli vielä öljyä”. Tähän voitiin
vain vastata, että muutama sohjolautta ja risat. Kaikki öljy oli lähtenyt Suomen alue
vesirajojen ulkopuolelle toistaiseksi.

Ympanomneno



1979 Suomi ei jätä Ruotsia yksin

Suomalaiset öljyntorjujat beti lautan
perään

—Riippumatta siitä, missä Itämeren vilkkaasti liikkuva öljykatastrofilautta kulloin
kin on,jatkammejoka tapauksessa öljysaastetorjunnan valmisteluja kiireesti, sanoi
ylijohtaja HeikkiMuttilainen merenkulkuhallituksesta perjantaina. Lähdemme öljy-
lautan perään. Ellei se ole meillä, menemme Ruotsiin pumppausruoppaajakaluston
kanssa. Perjantaina päivällä tuli vihdoin tieto, että öljylautta oli saavuttanut jo Tuk
holman saariston. Tämä tiesi yhtä kaikki sitä, että suomalaiset öljyntorjujat pinkai
sevat heti alkuvilkolla äkkiä kokoon kerätyn kalustonja miehistön kanssa öljylautan
peräänkohtiTukholmaa.

Muttilainen sanoi, että Suomi halusi näyttää nyt pohjoismaista yhteishenkeä,
auttaa ruotsalaisia hädässä, kuten he olisivat auttaneet meitä. Öljysodassa on pieni
kin apu tarpeen. Jokainen talteen korjattu öljylitra vähentää saariston saasteuhkaa.

Sitä paitsi saamme itse arvokkaita kokemuksia öljyntorjuimasta jääsohjossa
talvikelillä. Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska Suomella oli oman öljyntorjuntaka
luston suunnittelu meneillään. Edessä oli kaluston rakentaminen valtion myöntä
mällä 10 miljoonalla markalla tänä ja ensi vuonna.

23 eri ryhmää sotilaita

Muttilainen sanoi, että puolustusvoimien antaman raportin mukaan heidän vai
miutensa öljyntorjuntaan oli aika hyvä. Puolustusvoimat asettaa 23 ryhmää, kussa
kin ryhmässä 10 miestä merenkulkuhallituksen käyttöön pahimmille uhanalaisille
alueille kun tarve vaatii

Puolustuslaitoksen kalusto oli tosin puutteellinen, mutta meillä taas oli sitä
antaa heille lyhyelläkinvaroitusajalla, Tällainen sotilasjoukko saadaan kokoon päi
vän-parin ennakkotiedotuksella, Merenkulkuhallituksen öljyntrnjunnanjohtoryh
mä pyrkii kartoittamaan myös koko maan työvoimapiirin toimistotja saamaan niis
tä puhdistusväkeä.

—Jos öljy menee Tukholman saaristoon, emme tarvitse yhtään pesijää. Mutta jos
öljy ampaisee takaisin Ahvenanmaan saaristoon, riippuu tarve öljyn saastuttamis
asteesta,

Vapaaehtoisia kootaan joukoiksi

Vapaaehtoisjoukkoja koottiinmyös Turunja Porin läänissä. Lääninhallituksenpelas
tusryhmän johto oli hyvin tietoinen kulloisestakin tilanteesta ja yrittää kartoittaa
avunsaantimahdollisuudet. Läänin nuorisolautakunta oli vedonnut kuntiin, että ne
antaisivatnuorisotyöntekijänsä öljyntorjujien käyttöön 5-10 päiväksi.

Varsinais-Suomen luonnonsuojeluyhdistys kokosi vapaaehtoisjoukkoa, joka
perustaisi saaristonsaastealueelle tarpeen mukaan ensiapuasemia, joissa öljyn saas
tuttamat linnut pestään.

Imukalusto alkuviikolla

Insinööritoimisto Vesi-Pekka Oy:n pumppulaitekalusto hinataan proomussa jään
särkijän avustamana maanantaina tuhoalueelle, ilmeisesti ensin Suomen aluevesi
rajojen sisäpuolelle Kökarsörenin ja Utön välille, missä kiinteän jään reunassa oli
edelleen osittaista öljysaastesohjoa suurlautanjäljiltä. Tämä sohjo pyritään saamaan
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talteen pumppukoneistolla imemällä suoraan säiliövaunuihin. Merenkulkuhallitus 979
oli tehnyt sopimuksen neuvostoliittolaisen 12.000 kuollutpainotonnin säiliölaivan
saapumisesta Pohjois-Itämerelle ruoppauskalustonvierelle heti alkuviikolla.

Neste Oy voi asettaa myös merenkulkuhallituksen käyttöön 25.000 kuollutpai
notonnin säiliölaivan,jos imuruoppaajakokeilu tuottaa tuloksia. Sekä Nesteen että
Neuvostoliiton säiliölaivat voivat kuljettaa talteen saadun öljynsekaisenjääsohjon
Nesteen Naantalin j alostamolle varattuun tilaan.

Länsituuli nyt pahinta Suomelle

Öljylautta oli nyt ainakin toistaiseksi Suomen aluevesirajojen ulkopuolella kansain
välisillä vesillä ja Tukholman saaristossa. Sään oikullisuus saattaa kuitenkin koska
tahansa muuttaa tuulen suunnan Suomelle epäedulliseksi. Tämän takia oli suojelu-
ja varotoimia entisestäänkin tiivistetty.

Luvassa oli ainakin vuorokauden ajaksi koillistuulta, joka työntää öljysohjoista
jäälauttaa edelleen tiukasti Ruotsin rannikkoa vasten. Pahin mitä tässä tilanteessa
Suomen kannalta voitiin ajatella, olivat länsi- ja lounaistuulet. Vaarassa on silloin
lähinnä Ahvenanmaan saaristo etukärkenä. Jos tuuli kävisi pohjoisesta, öljylautta
ajautuisi Ruotsin rannikkoa pitkin etelään sinne mistä se oli tullutkin. Matkalla tosin
saattaisi olla vaarassa myös mm. Gotlannin saaristo.

Uisko ajelehti lautan peräpäässä

Saaristomeren merivartioston komentaja Seppo Kanerva saattoi helpottuneena il
moittaa perjantaina aamulla, että öljylautta oli kokonaan häipynyt Suomen alueve
siltä. Hänkin korosti kuitenkin tuulen kääntymisen oikukkuutta. Tuuli saattaa hy
vinkin tuoda öljyn takaisin Suomen vesille Saaristomerelle. Kaikki viranomaisetja
vapaaehtoiset järjestöt olivat kuitenkin näillä alueilla nostaneet toimintavalmiutta.

SaaristomerenmerivartiostonulkovartiolaivaUiskomäärättiinjo torstaina, kun
öljylautta oli vielä Suomen aluevesillä Kökarsörenin eteläpuolella, vartioimaanlau
tan itäpäätä, koska itäkoillistuuli kuljetti lauttaa hitaasti mutta varmasti länteen
kohti Tukholman saaristoa.

Uisko ajelehti merivirran mukana yhden kilometrin tuntinopeudella lounaa
seen. Sama nopeus oli myös sen edellä etenevällä5l kilometrin pituisellaja itäpäästä
50 metrin ja länsipäästä 200 metrin levyisellä öljysaastelautalla.

Öljysohjolautta oli irronnut Suomen rannikon tuntumassa olevasta kiintojään
reunasta, jonne kuitenkin oli jäänyt öljynsekaistajääsohjoa. Kiinteänjään reuna oli
myös vielä öljyn peittämää. Koko lautta ajelehtilounaaseenyhtenäpötkönä, ei enää
valtavana pyöriäisenä, vaan nauhamaisena,

Saaristomeren merivartioston käyttöön asetettiin perjantaina myös Suomen
lahden merivartioston ulkovartiolaivat Valpas ja Turva. Ne olivat jo matkalla öljy
tiihoalueelle.

Ymäromnreno



1979 Aranda seuraamaan öljysaastetta

Ruotsin taistellessa öljysaastetta vastaan rannikoillaanhuhtikuunpuolivälissä, Saa
ristomeren mahdollista öljysaastetta seurattiinjatkuvasti nimenomaanUtön-Köka
rin alueella tarkasti. Merentutkimusalus Arandan viimeinen raportti huhtikuun
alussa tuotti öljystä vapaan saaristoveden.

Osastonjohtaja Folke Koroleffmerentutkimuslaitoksesta vastasi tiedusteluuni,
että Äranda lähtee jälleen toukokuun alussa liikkeelle Pohjoiselle Itämerelle. Silloin
se ottaa uusia näytteitä öljyuhan alaisesta saaristosta. Viikon mittainen matka kuu
luu merentutkimuslaitoksen tavanmukaisiin tutkimusretkiin.

Öljy oli yhä Tukholman saaristossa

Nyt Saaristomerta vakavasti uhannut öljysaastelauttajono makasi Tukholman ulko
saaristossa. Merivartiosto oli jatkuvasti tarkkaillut Suomen aluevesiä. Ilmatähys
tyksellä oli varmistettu, ettei maamme vesialueilla ollut uusia öljyesiintymisiä.

Lopullisesti saadaan varmuus öljyuhan väistymisestä, kun viimeisetkin jäät
sulavat Saaristomeren ulkoreunalla. Viranomaiset eivät kuitenkaan uskoneet, että
öljyä voisi olla enää paljonkaan jään alla, josta se jään sulattua ajautuisi saariin.

Äranda otti huhtikuun alkupäivinä näytteetUtön-Bogskärin-Svenska Björnin
linjalla. Näytteet olivat vapaat öljystä. Alueen kasvi-ja eläinplanktonista ei löydetty
öljysaastetta. Veden öljypitoisuus ei silloin ollut kohonnut. Lopullinen varmuus öljy-
vapaasta ulkosaaristosta saadaan kuitenkin vasta j äiden sulattua uusien näytteiden
jälkeen.

kamerenmaiden sovittava
öljyntorjunnastaan

Osuuskunta Turun Messujen perinteisenhuhtikuun Meri kutsuu -näyttelyn avannut
merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jorma Haapkylä katsoi, että Itämeren ta
paisella rajoitetulla merialueella on öljyntorjunta kaikkien rantavaltioiden yhteisen
edun mukaista. Tästä menettelystä olisikin sovittava yksiselitteisesti kahden tai
monenkeskeisesti asianomaisten valtioiden kesken.

Haapkylä totesi puolustusvoimienomalta osaltaanvalmistautuneen antamaan
torjunnassa virka-apua. Merivoimien osuus oli sopivista aluksista koottujenyksiköi
den asettaminen torjuntaosastojen käyttöön sekä johtoportaiden toiminnantukemi
nen henkilöstöllä ja välineillä.

-Näyttää siltä, että merellisen luontomme suojelun kannalta ja erittäin tärkeäs
sä öljyvahinkojen torjunnassa on toimintavalmiutemmeja torjuntakykymme koho
amassa nykyisten toimintaedellytystemmesallimalle tasolle. Erityisenävaikeutena
torjuntakyvyn nostamisessa on avoimilla vesillä aallokossa tapahtuva öljyn kokoa
minen. Tarkoitukseen ei ollut vielä merikelpoista menetelmää.

Torjuntavalmius harjoittelulla

Haapkylä sanoi, että pohjoisella Itämerellä laajalle alueelle pirstoutunut öljy on il
meisesti vähenevä, mutta kuitenkin huomioon otettava vaaratekijä Saaristomeren
ja mahdollisesti läntisen Suomenlahden alueella.
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—Tämä öljyvahinko onnyt ollut sikäli hyödyllinen, että olemmejoutuneet toteamaan 1 979
vallitsevat puutteet suurten öljyvahinkojen torjunnassa. Tässä vaiheessa on tuskin

hyödyllistä pohdiskella, miksi tilanne on tällainen. Sen sijaan on huomio kIInnitettä

vä tarkoituksenmukaisen torjuntaorganisaationluomiseen, sopivan kalustonhan

kintaan, kouluttamiseenja harjoittelutm mahdollisten suurehkojenkin öljysaastei

den varalta. Kontra-amiraali Haapkylä piti selvänä, että suurtenja laajoilla alueilla

esiintyvien öljymäärien poistamiseksi on valmistauduttava saamaan tarvittavaa

apua myös naapurimaista.

“Mervahinjoista tiet,
vapaaehtoisjoukoille”

Suomen meripelastusseuran 21. päivänä hahtikuuta Turussa alkaneilla neuvottelu

päivillä toiminnanjohtaja Paul Lammi toi vuosikokousterveisiä myös öljyntorjunta

viranomaisille. Hän näki erittäin tärkeänä, että viranomaisten pitäisi aina ilmoittaa

venekuntien katoamis-ja tarkkailutapauksista vapaaehtoisille meripelastusorgani

saatioille, vaikka mitään virallista avunpyyntöä ei tehtäisikään. Tämä toimintamal

ii sopisi erityisen hyvin myös öljyvahinkotapauksissa, todettiin kokouksessa.

MerivartiomestariMikkoMontonen puhui LÄ-puhelinverkon kehittämisestä ja

valintakutsusta. Hän esitti siirtymistä nykyisestä kovaäänispäivystyksestä Ruotsin

mallin mukaiseen selektiivikutsujärjestelmään. Hän katsoi myös, että valintakutsu

uudistuisi kahden vuoden siirtymäkauden aikana. Meripelastusseuran yhteyteen

olisi Montosen mielestä perustettava veneradiotoimikuxita,joka valvoisi uutta kut

santajärjestelmää koko valtakunnan alueella ja kehittäisi LA-puhelinjärjestelmää.

LaivastonradioamatööritlahjoiftivatSaaristomeren merivartiostollekolme LÄ

tukiasemaa selektiivikutsulla varustettuna. Meritoimistonpäällikkö, kapteeniluut

nantti Aukusti Kuivalainen otti lahjoituksen vastaan.
Rannikkoalueelta löytyi nyt jo yli 50 päivystävää tukiasemaa. Merivartiomesta

ri Montonen piti heikkoutena juuri tukiasemien vähyyttä. Esimerkiksi Saaristome

reltä löytyi vielä kolme vilkasta merialuetta Iniössä, Kihdillä ja Paraisten portin

eteläpuolella, joihin pitäisi ehdottomasti sijoittaa LÄ-tukiasemat.

Vapaaehtoisapua tarjolla myös öljyntorjuntaan

Turunmaan meripelastusyhdistyksenpuheenjohtaja, merikapteeni Seppo Mäkinen

katsoi, että harjoitettujoukko on viranomaisten tuki myös öljyntorjunnassa. Turun-

maan meripelastusyhdistyksellä on 400 etsintä-ja pelastusveneen laivasto käytet

tävissä avovesikautena koska tahansa. Kaikissa veneissä on LÄ-puhelin, pelastus-

vene Otkantin lisäksi oli suunnitelmissa toisen veneen hankinta.
Parhaillaan pohjoisella Itämerellä kulkeva öljylautta saattaa minä hetkenä ta

hansa kääntyä Suomen saaristoon. Silloin tarvitaan tehokkaan pelastusvenelaivas

tonkin apua mm. kuljetustehtäviin. Tästä seura olikin jo tehnyt päätöksen muuta

man sadanveneen öljyntorjuntaanvalmiin laivaston perustamisesta. Kapteeniluut

nantti Kuivalainen sanoi, ettei viranomaisilla ole aina mahdollisuuksia yksin vas

tata asioista. Jos hyvin järjestetty, kurinalainen vapaaehtoisten veneilijäin joukko

saadaan meripelastustyöhön, vapautuu viranomaisten kalustoa muuhun toimin

taan. Työttömistä koottua joukkoa ei voida panna toimintaan itsenäisesti.
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1979 Öljyntorjunta kaikkien asia

Pienveneilijäin apu öljyvahinkojen torjunnassa on tarpeellinen, jopa välttämätön,
todettiin sunnuntaina Turussa päättyneillä meripelastusseuran neuvottelupäivillä.
Meripelastusyhdistystensääntöjä ja toimenkuvaa olisi tarkistettava öljyvahinkojen
vaatimia toimia vastaaviksi. Viranomaiset totesivat, että meripelastusyhdistysten
apua tarvitaan öljyvahinkotorjunnassa lähinnä kuljetus-, huolto-ja viestintätehtä
vissä.

Merenkulkuhallituksen ylitarkastaja Reino Sandelin selvitti liki sadalle osanotta
jalle valtakunnallista öljyntorjuntajärjestelmää, lakeja ja sopimuksia. Viranomais
ten jälkeen hän piti ykkössijalla vapaaehtoisorganisaatioistajuuri meripelastusjär
jestöjen tarjoamaa apua, kun ruvetaan öljytuhoja vastaan toimimaan.

Öljynayte yllätti tutkijat Ruotsissa

Varsinais-Suomen luonnonsuojeluyhdistys oli varustautunut tehokkaalla, hyvin
koulutetulla 30 henkilön ryhmällä pelastamaanlintuja seuraavassa öljykatastrofis
sa. Toiminnanjohtaja Jouko Högrnander sanoi 26. päivänä huhtikuuta, että vapaaeh
toisjoukko oli saatavissa koska tahansa koolle 24 tunnin varoajalla. Ryhmällä oli
erikoisvarustus ja tukiasemat saaristossa.

Ruotsin rannikolla vellovat useiden metrien öljymöykyt olivat yhä jatkuva uhka
myös Suomen saaristolle. Möykyt seilasivat sinne tänne tuulen suunnan muuttuessa
ja oli edelleen vain hetken kysymys, kun pysyvämpi länsituuli tuo ne taas meille.

Ruotsissa käynyt Turun yliopiston apulaisprofessori Erkki Leppäkoski sanoi Tuk
holmassa koetun yllätyksenä, että möykky muuttuu pinnalta, se hapetftiu ja kovet
tuu, Sen sisältä otetut näytteet eivät poikenneet tavallisesta raakaöljystä. Sisältö
hajoaa ja liukenee veteen raakaöljyn tapaan.

Högmander arvioi, että Saaristomerenkinsaarten rannoilta löytyyjään sulattua
vielä jonkin verran öljyä. Varmuudella ei tiedetä, onko sitä ajautunut jään alle, kun
lautta oli kiinni jään reunassa rannikkomme edustalla.

Leppäkoski korosti, että saarten reunasta imevät öljymöykyt hiekkaa ja soraa,
muuttuvat raskaiksi ja painuvat pohjaan. Sieltä ne voivat koska tahansa nousta
pinnalle. Vaara kytee siis yhä, että öljyä on vielä saaristossamme.

Itämerelle vain 50.000-tonnisia

Suomen luonnonsuojeluliitonpääsihteeri Esko Joutsaino sanoi järjestön vaativan Itä
merellepäästettävien säiliölaivojen koon rajoittamista. Suuremmatsäiliölaivatvoi
sivat olla vain 40.000-50.000 tonnin suuruiset eli puolta pienemmät kuin nykyiset
alukset. Alustenkulkureiteiksi on valittava vain tietyt ja merenkulun kannaltamah
dollisimman turvalliset väylät, jolloin tankkerien käyttö muilla väylillä voitaisiin
kieltää,

Torjuntaorganisaatio on luotava valmiiksi. Toistuvalla koulutuksella ja harjoit
telulla se on pidettävä aina tehokkaasti toimintavalmiina varsin lyhyelläkin häly
tysaj alla. Itämeri-sopimuksen sisältämiä vahinkoilmoituksia ja torjuntayhteistyö
velvoitteita eri rantavaltioiden kesken on ruvettava käytännössänoudattamaan heti,
vaikka sopimus ei vielä ole voimassa, sanoi pääsihteeri Joutsamo.
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Puhdistustöihin taas varauduttava 1979

Tuuli työntäa öljyä Saaristoinerelle

Heti Vapuripäivän mentyä 2. toukokuuta Suomen vesiltä Ruotsin rannikolle ajautu
nut öljylautta oli palauttamassa rippeitään takaisin Saaristomerelle. Ahvenanmaan
ulkosaaristossa oli jo tavattu öljyisiä möykkyjä 20-25 kilometrin laajuisella alueella,
missä öljy saastutti rantoja. Paikalliset asukkaat keräsivät jo öljyä pois. Maakunta-
hallitus lähetti 30-40 hengenpuhdistusryhmän saastealueelle.

Viime päivinä puhaltaneet navakat eteläiset ja läntiset tuulet olivat ajaneet
odotetusti Ruotsin rannikon öljyä kohti Ähvenanmaata. Tätä tiedeifiinjo odottaa-
km, ja sitä varten oli varauduttu puhdistustöihin.

Ahvenanmaan viranomaiset sanoivat, ettei öljymäärän uskottu olevan kovin
suuri. Öljyn määrä ei ollut liioin päivän aikana lisääntynyt. Ruotsalaiset tekivät
Ahvenanmaan edustalle avomerelle lentotiedusteluj a. Ruotsalaiset eivät havain
neet öljyä,joka oli vaikeasti erotettavissa avomerellä möykkymäisinä paloina.

Saaristomeren merivartioston helikopterin matka öljytuhoalueelle keskeytyi
illansuussa, kun sumuseinä merellä tuli eteen. Uusi helikopterilento yritettiin tehdä
aamulla, jos sää sen sallii.

Ensimmäiset tiedot Suomen aluevesille saapuneesta öljystä saatiin jo illalla.
Öljymöykkyjen uskottiin olevan Ruotsin rannikolta peräisin. Ruotsin saaristossa
öljysaasteenpuhdistustoimetolivat kesken. Yksityisiä öljymöykkyjä tavattiin pää
asiassa Hammaruddan-Nyhamninvälisellä alueella.

Tältä alueelta oli matkaa Maarianhaminaan kymmenkunta kilometriä. Öljymöy
kyt olivat Maarianhaminan sisääntuloväylän suulla ja ajautumassa rantaan, josta
paikalliset asukkaat niitä jo korjasivat pois.

Huolimatonta öljyn keräystä Ruotsissa:

Öljysäkit kelluvat rannalta kohti
Ahvenanmaata

Ahvenanmaalla on vuosikymmenien varrella totuttu kaikenlaiseen mereltä tule
vaan rojutavaraan, uppotukkeihin ja laivoista myrskyllä irronneisiin kelluviinlas
tipakkauksiin. Ensimmäisen kerran siellä koettiin 3. päivänä toukokuuta sellainen
ihme, että kokonaisia öljysaasteella täytettyjä säkkejä ajelehti Ruotsin rannikolta
kohti Ähvenanmaata. Säkit poimittiin talteen. Kovalla etelätuulella merivesi oli
noussutmyös Ruotsinpuolella. Huolimattomien öljynkerääjienjäljiltä rannalle jää
neet saastesäkit olivat lipuneet veteen ja ajelehtineet sitten kohti Ahvenanmaata.
Merenkulkuhallituksenylitarkastaja Reino Sandelin kertoi illalla Maarianhaminas
sa, että Ruotsin puolelta oli ajelehtinutAhvenanmaan saaristoon ainakin 2-3 tonnia
öljyä. Tilanne oli torjuntajoukkojen hallinnassa. Katastrofista ei voitu puhua.

— Tämä on niitä pienempiä öljyvahinkoja, mitä yleensä on sattunut, luonnehti
Sandelin tilannetta. Paikoittain esiintyvät öljymöykyt laskettiin kymmenissä litrois
sa. Koska välimatkat ovat pitkiä ja saaria paljon, ei tarkkaa kuvaa öljymäärästä
voida vielä arvioida, mutta se liikkunee 2-3 tonnissa.
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1979 Puolisensataa torjuntamiestö

Öljy oli jähmeätä, sukiaapuuron väristä ja laatukin vähän samanlaista, Missään ei
ollut näkynyt suurempia öljyeslintymisiä. Öljyntorjujia oli ollut liikkeellä lapioinja
ämpärein korjaamassa möykkyjä rannoilta. Työssä oli ollut 25 miestä, vielä odotet
tiin 35 miestä.

Rannat eivät varsinaisesti olleet öljymöykyistä saastuneet. Matkaa Maarianha
minaan öljyalueelta oli 3-4 kilometriä. Mereltä oli tulossa lisää öljyä, koska sitä oli
esiintynyt toistamiseenjo puhdistetuilla rannoilla.

Ahvenanmaalla luvattiin eteenpäin heikkenevää etelätuulta. Tämän mukaan
tilanne kevenee huomattavastiAhvenanmaan öljyvaarassa. Pääosa öljystä oli edel
leen Ruotsin rannikolla. Ähvenanmaalle saapuneet möykyt olivat Ruotsin esiinty
mistä irronneita yksinäisiä osia.

Öljyntorjunnan kalusto käsitti Maarianhaminan saaristossa kolme merenkul
kuhallituksen Uisko-venettä. Avuksi oli tulossa vielä tarkastusalus. Tilannetta hel
pottaaAhvenanmaan länsipuolella se, että siellä ei tarvita venekalustoa korjuutyös
sä, koska autoilla voidaan ajaa rantaan asti.

Sandelin havaitsi lentotiedusteluilla tuhatkuntahaahkaalentämässä. Vain yksi
oli heikon näköinen. Syytä senhuonokuntoisuuteenei tiedetty. Läheltä löytyi myös
yksi kuollutpöllö.

Öljyä lisää koska tahansa

Jänmurtajat bäIyetty
öljyntorjuntaan

Jäänmurtajat Sisu ja Apu oli hälytetty myös öljyntorjuntaan Ahvenanmaalle. Niitä
odotettiin sinne 8. päivää vasten yöllä. Jäänmurtajat toimivat lähinnä huolto- ja
muonitustehtävissä. Maarianhaminassa olevasta torjuntatyönjohtoryhmästä ker
rottiin illalla, että tilanne oli edelleen erittäin vaikea 200 kilometrin pituisella ranta-
viivalla.

Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi, että vaikka tuuli puhalsikinnavakasti pohjoi
sesta, suunta voi muuttua minä hetkenä tahansa ja uutta öljyä voi lipua mereltä
saarten rannoille. Näin kävi Tukholmankin edustalla ainakinneljä eri kertaa. Sande
lin oli viime päivinä luonnehtinut tilannetta täällä erittäin vaikeaksi. Millään alueel
la ei vielä ollut helpotusta nähtävissä.

1 O.OOO-5O.OOO muovikassia töytettiin rannoilla

Viikonvaihteessa lauantaina ja sunnuntaina ylsi torjuntamiehistö tuhanteen henki
löön. Maanantaina oli töissä 300-400 ihmistä, pääasiassa palokuntalaisiaja sotilaita.
Satakunta rannanomistajaa lapioi muovipusseihinja ämpäreihin öljysaastetta ran
noiltaan. Öljyntorjunnan laajuutta kuvasi se, että muovikassit olivat loppuneet
Ahvenanmaalta. Saanen rannoilla oli nyt arviolta noin 10.000-50.000 öljyllä täytet
tyä muovipussia.

Uutta öljyä oli tullut jatkuvasti, mutta tulo vähentyi maanantaina. Kun rannat
oli kerran jo saatu puhdistetuiksi, jouduttiin ne toisen ja kolmannenkin kerran käy
mään uudestaan läpi. Paksu muutamasta kymmenestä sentistä metrinkin levyisiin
paakkuihin pakkautunut öljy ja muu meren törky oli ajautunut lahtien poukamiin
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ja kivien koloihin. Paikoin sen poistaminen tuotti suuria vaikeuksia. Paikoin oli hei- 979
pompaa, kun oli päästy kahlaamaan rantaveteen.

Lämmin uhkaa torjujia

Johtoryhmästä arveltiin, että saasta uhkaa Ahvenanmaan saariston rantoja 200 ki
lometrin pituudelta. Paikoitellen oli tällä nauhalla kokkareita tiheässäkin, mutta
välillä oli pitkätkin matkat puhdasta rantaa.

Öljyntorjujilla oli nyt kiire, sillä sään lämpeneminen pankin astetta vapauttaa
öljyn möykyistä ja silloin täytyy torjuntaa siirtää. Öljy saastuttaa silloin liian laajalta
alueelta rantoja, jotta muutamalla sadalla ihmisellä voidaan toimia tehokkaasti.
Silloin tarvitaan myös tehokkaita mekaanisia öljynkerääjiä.

Menneenä yönä odotettiin öljysaastealueelle kahta jäänmurtajaa muonitus-ja
huoltotehtäviin. Myös merenkulkuhallituksenasuntolaiva Korsholm saapui paikal
le. Toijuntaveneitä oli tiistaina käytössä kaikkiaan viisi kappaletta. Lisää pyritään
järjestämään. Paikallisia huviveneitä ja saaristolaisten veneitä oli kuljettamassa
torjuntahenkilökuntaa aina paikkoihin, jotka olivat pahimmin saastuneita.

Öljypaakkujen esiintyminenmeressä oli erittäin ongelmallista. Niitä kun ei juuri
havaita lentokoneesta tai helikopterista, vaan vasta laivoista ja veneistä, jotka pää
sevät tutkimaanpintaa tarkemmin. Paakut uivat osin pinnan alla, osin pinnanpääl
lä. Suurin osa paakuista jäi veden alle kuin jäävuori.

Eräiden arvioiden mukaan öljyä olisi korjattu talteen jo 150-200 tonnia. Johto-
ryhmästä ei kuitenkaan veikattu talteenotetun öljysaasteen määrää. Torjuntaryh
mistä lähtevät eri kuljetuksilla proomuihin saastesäkitvasta illansuussa. Vasta kun
ne oli voitu laskea proomuissa, voidaan saada jonkinlainen arvio siitä, mitä oli jo
saatu talteen.

Öljy vielä paakuissa

Takatalvea toivottiin Alivenaninaan
rannoilla

Ahvenanmaan saariston öljynkerääjät toivoivat takatalvea tai nopeasti öljyn ran
noille tuovaa tuulta. Kylmä sää pitää öljyn paakuissa, jotka on helppo kerätä pois.
Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi tiistaina, että päivän aikana oli puolisentuhatta
vapaaehtoista eri puolilla 200 kilometrinpituista rantaviivaa nostamassa pois paak
kuuntunutta öljyä.

Vuorokausi sitten tuuli pohjoisesta navakasti, öljy oli menossa takaisin Itämerel
le. Öljynkerääjätsaivat pienen hengähdystauon. Tiistaina navakka tuuli kääntyi taas
etelän suunnasta puhkuvaksi. Se tiesi lisäuhkaa saaristolle, joka oli viime viikon
lopusta saakka kärsinyt etelän ja lounaan tuulista. Ne ajoivat Ruotsin rannikolta
jopa kokonaisia vedestä kerätyllä öljyllä täytettyjä säkkejä Maarianhaminansaaris
toon.

Tiistai-iltaan mennessä uusia öljypaakkuja oli ilmaantunut jo useitakin kertoja
puhdistetuille rannoille. Etelätuulen odotettiinjatkuvan ainakin keskiviikkoon asti.
Öljyntorjurinanjohtoryhmä piti suotavana, että tulossa oleva öljy todella tulisi nyt
nopeasti saariston tuntumaan. Kylmä sää pitäisi vielä paakut koossa, ja öljy saatai
siin korjatuksi pois ennen kuin se pääsee liukenemaan lämpimämmän sään aikana
veteen.
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979 Ylitarkastaja Sandelin sanoi, että keskiviikkona vaihdetaan 55 vapaaehtoisenpalo
kuntalaisenjoukko uusiin tuoreisiinvoimiin. Maarianhaminassa oli muun muassa
ammatti- ja merimieskoulu antanut tiistaina oppilailleen vapaata öljyn keräilyä
varten.

Tuhannen torjujaa tulossa

Tiivis työtahti näytti jatkuvan keskiviikkona, jolloin torjujien määrän odotettiin
olevan puolisentuhatta henkeä. Viikonvaihteeksi odotettiin öljyntorjuntaanjälleen
niin paljon vapaaehtoisia, että päästään tuhanteen henkeen, kuten viime viikon
vaihteessa.

Talteen otetun öljyn määrästä voitiin esittää vain joitakin arviolukuja, esimer
kiksi 200 tonnia tai vähän yli. Lopulliset arviot jäävät tehtäväksi vasta sitten, kun eri
paikoista oli saatu lopulliset listat kerätyn öljyn määrästä.

Rantaviivan pituus oli 200 kilometriä ja siellä esiintyy öljypaakkuja keskimäärin
10 metrin välein. Paakkujen koko vaihteli nyrkin kokoisista lautasen laajuisiin. Ne
olivat suhteellisen heippoja korjata vedestä lastalla ja lapiolla nyt, kun sää oli vielä
kylmähköä. Sään lämpeneminen on öljyn kerääjien pahin vihollinen tällä haavaa.
Pieni takatalvi olisi toivottavin sää. Tilanne muuttuu tunti tunnilta. On mahdotonta
arvioida kuinka pitkä työ on vielä edessä, ylitarkastaja Sandelin sanoi.

Noin 300 sotilasta jo torjuntaan

Tuuli toi lisaä öljyä saaristoon

Tilanne paheni koko ajan Maarianhaminan saaristossa jatkuvissa öljynpuhdistuk
sissa, Etelätuuli toi edelleen lisää öljypaakkuja ulkomereltä. Tämän takia lisättiin
myös torjuntajoukkoja. Torstaita 10. toukokuuta vasten yöllä oli Maarianhaminaan
määrä saapua autolautalla 60 sotilasta lisää ja päivän kuluessa heitä tuli lisää omilla
veneillään noin 20. Sotilaiden määrä nousi näin ollen 280 mieheen. Maakuntahalli
tuksen öljyntorjujia oli lisäksi 120 henkeä ja merenkulkuhallituksennoin 30 henkeä.

Tiistain raportti öljynkeräyksestä osoitti, että päivän aikana oli saatu talteen 28
tonnia öljyä. Yhteensä oli öljyä korjattu pois jo runsaasti yli 200 tonnia.

Ko/mea huoltolaivaa odotettiin

Öljyntorjunnanjohtoryhmä pyrki nyt hankkimaan torjuntatehtäviin yksiköitä,jot
ka voivat huoltaa itsensä. Merenmittausalus Prismaa ja merentutkimusalus Äran
daa sekä merivartioston laivoja aiottiin saada alueelle. Näistä jokainen muodostaisi
itsenäisesti toimivan öljyntorjuntaosaston.

Puolustusvoimien osuutta pyrittiin edelleen lisäämään, Etenkin nuortenvarus
miesten oli todettu olevan hyviä tekemään raskasta öljynpoistotyötä. Itsensä huol
tava torjuntayksikkö oli lisäksi erittäin käyttökelpoinen.

Ruotsin rannikkovartiosto hoiti keskiviikkona lentotiedustelun ulkomerellä. Il
taan mennessä sieltä ei saatu Maarianhaminan johtokeskukseen mitään hälyttäviä
raportteja. Jatkuvalla etelätuulella arveltiin tilanteen kuitenkin pysyvän vaikeana,
koska lisää öljyä tuli saaristoon jo useita kertoja puhdistetuillekin alueille.
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Merivartioston miehet öljysotaan jurmon saariNa 1979

Öljy Utön ohitse jo Tutun
ulkosaaristoonkin

Öljy saastutti jo Turun ulkosaaristoa. Utön vieressä olevasta Jurmon saariryhmästä
oli kerätty rannoilta 10. toukokuuta mennessä jo tonni öljyä. Rannat saatiin puhdis

tetuiksi torstai-iltaan mennessä, Ahvenanmaan saaristossa taisteltiin öljyä vastaan
lähes 300 hengen voimalla. Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi, että tilapäisesti öljyn
tulo rannoille oli vähentynyt. Lähipäivinä oli edessä uusi ongelma, kun öljy uhkasi
sulaa nykyisistä paakuista ohuiksilevyiksi,jotka saastuttivat rantaa. Tällaisen öljyn
korjaaminen on työlästä ja vie pitkän ajan.

Öljyn tulo Turun ulkosaaristoon oli merkki siitä, että rintama eteni leveänä
Ahvenanmaan länsiosasta Ahvenanmaan ja Hangon puoliväliin asti ohi Utönkin.
Lentotiedustelulla öljy oli vaikea havaita merestä, koska se oli toistaiseksi kokkaroi
ttmut ja vajonnut osin pinnan alle, mutta liikkui kuitenkin etelätuulella Turunkin
ulkosaaristoa kohti.

Jurmon öljyntorjuntaan osallistuivat merivartiolaitoksen miehet ja paikalliset
asukkaat. Öljy kerättiin tynnyreihin, joissa se poltetaan perjantaina. Kerätyn öljyn
määräksi arvioitiin noin 1.000 kiloa.

Viisi maihinnousuvenettä apuun

ÖljyntorjunnanjohtoryhmästäMaarianhaminastakerrottiin torstai-iltana, että ruot
salaiset olivat lentotiedustelullaan havainneet meressä jo ohuen kalvon. Se viittasi
siihen, että öljy oli sulamassa kokkareista ohuiksi levyiksi. Kokkareet olivat tähän
asti olleet helpohkoja korjata talteen.

Öljyntorjunnanjohtoryhmä tilasi perjantaiksi Turusta kuusi ja Uudenmaan lää
nistä viisi maihinnousutyövenettä, koska niillä matalakulkuisuuden vuoksi pääs
tään tehokkaastipuhdistamaanrantoja sokkeloisessa saaristossa. Paikalla olivat myös
jäänmurtajat Sisu ja Apu sekä kolme muuta laivaa, jotka toimivat lähinnä majoitus
jahuoltokäytössä.

Hankalin öljy kivien kolossa

Ahvenanmaan öljy vähenemässä

Öljy on vähentynyt, mutta loppu on tahmeana siirappina kivien kolossa, joista
mekaaninen korjuu on erittäin hankalaa, raportoi ylitarkastaja Reino Sandelin Maa
rianhaminan öljyntorjunnanjohtoryhmästä 14. päivänä toukokuuta illalla. Kaksi
rekka-autoa kuljettaa valtion polttoainekeskuksen koko tiirvetuotannonöljyn saas
tealueelle. Öljy imeytetään turpeeseen.

Utön-Hangon ulkosaaristoon oli nyt ajautunut öljyä. Tuuli puhalsi etelä-lou
naastaja ajoi merellä olevaa öljyä saaristoa kohti. Öljyn tuloa oli vaikea ennustaa. Se
tulee salakavalasti näkymättömänä jalkapallon kokoisina paakkuina, jotka olivat
hajallaan. Sitä mukaan kun saaristolaiset saivat veneitään vesille, tuli jatkuvasti
ilmoituksia saastuneista uusista rannoista.

Maanantaina jouduttiin mm. Lågskärin korkeudella puhdistamaanparia saari
ryhmää jo kolmatta kertaa öljystä. Jos öljy saadaan imeytetyksi turpeeseen, on se
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1 979 melko vaarattomassa muodossa. Se on kuin piparkakkutaikinaa. Öljyä ei pienellä
vaivalla saa turpeesta irti ja talteen. Vain suuremmat määrät yritettiin ottaa pois.
Toisaalta turve oli luormontuote, samoin öljy. Sekoitettuna kokonaisuus maatuu aika
lyhyessä ajassa, se saattaa jopa muodostaa kasvualustan näillä karuilla saarilla.

6 autoa, 16 maihinnousuvenettö kuljetuksissa

Torjuntatyö oli nyt työlästä. Suuria määriä ei enää saada ylös merestä. Yksi keino on
sotkea ohutta tahmeaa öljyä kivienkoloissa turpeella, jotta se ei vahingoittaisi elävää
luontoa ja linnunpoikasia,jotka lähiaikoina lähtevätvaellukselle.

Meressä oleva öljy oli onneksi vielä kokkareina, koska meriveden lämpötila oli
vajaa 4 astetta. Pieni nosto muurarinlastalla oli hyvä keino, kun öljy oli tahmeaaja
jäykkää. Suurin osa öljystä oli kerätty säkkeihin. Ne kuljetetaan 6kuorma-autollaja
16 maihinnousuveneellä keräilykeskukseen.

Öljyntorjuntatyössä oli maanantaina noin 350 henkilöä, Vain muutama heistä
oli vapaaehtoinen. Heille maksetaan 40 markkaa tunnilta, ryhmänjohtajille 45 mark
kaa tunnilta, Torjujat eivät saa minkäänlaista ylityölisää sen enempää kuin likaisen
työn lisääkään. Ensimmäiset palkkalistat oli tarkistettu ja lähetetty Helsinkiin val
tion maksutoimia varten.

Tukholman ulkosaaristossa jo hienopuhdistukseen

Öljysaaste Iäbenemassä jo Turun
läanin rajaa

Ahvenanmaan maakunnan alueella oleva öljy oli 15. päivänä toukokuuta jo hiljal
leen siirtymässä Turun ja Porin lääninrajojen sisälle. Ylitarkastaja Reino Sandelin
Maarianhaminassa toimivasta öljyntorjunnan johtoryhmästä kertoi, että tiistaina
kantautui tietoja öljykokkareiden liikkeistä jo Kökarin vesillä, minne kymmenkunta
vuotta sitten Nesteen säiliölaivasta Palvasta Utön karilla vuotanut öljy levisi ja ai
heutti siihen asti suurimman öljykatastrofin Suomen merialueilla.

Nyt öljyn pääesiintymät olivat Ahvenanmaan itäpuolella Föglön saaristossa.
Siitä itään alkoi jo Turun ja Porin lääni. Öljyä oli aikaisemmin havaittu Utön itäpuo
leila olevilla Jurmon saarilla ja siitä vielä Hankoon päin. Jurmo sijaitsi Ahvenan
maan ja Hangon puolivälissä. Etelätuuli ajoi öljyä Jurmon saarelle, josta sitä viime
viikon lopulla poistettiin rannoilta noin 1.000 kiloa,

Merivartiosto tarkkaili illalla Kökarin seudulla. Saaristolaiset ilmoittivat, että
siellä oli rannoilla havaittu siellä täällä öljyä,joka oli ajautunutÄhvenanmaanedus
talta kovan länsituulin painamana.

Kökarin saariston tulo saastealueeksi tietää torjunta-alueenlaajenemista ja myös
torjunnan vaikeutumista. PahimmiilaanÄhvenanmaan saaristossa oli ollut 200-300
kilometriä rantaviivaa saastuneena, Öljyntorjunnan harmina olivat vaihtelevat
tuulet. Tuuli saattoi kääntyä pankin kertaa vuorokaudessa ja puhaltaa sieltä täältä,
Öljymöykyt, peukalonkokoisistajalkapallonmittaisiin ajelehtivat laineilla kuin las
tut edestakaisin. Tiistaina torjujia suosi kuitenkin kaunis sää.

Lämpö sulattaa möykyt siirapiksi

Ylitarkastaja Sandelin sanoi, että kukaan ei voi veikata, paljonko meressä vielä aje
lehti öljykokkareita. Nämä pikkuhiljaa sään lämmetessä sulavat siirappimaiseksi
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tahnaksi, joka todella ottaa lujasti kiinni rantaan. Ruotsin puolella Tukholman ulko- 1979
saaristossa taisteltiin myös edelleen öljyn kanssa. Nyt siellä oli käynnissä rantojen

hienopuhdistus.
Maarianhaminan saaristossa oli tiistaina 350 henkeä torjuntatyössä. Iskuryh

millä oli kalustoa käytössä riittävästi. Lintujen joukkotuhoa ei ainakaan vielä oltu

havaittu. Lähipäivinä pitäisi poikasten kuitenkin lähteä vaellukselleen. Silloin pelä
tään myös tuhon kasvavan, ellei öljyä ehditä saamaan pois lintujen reiteiltä ja lintu

saarilta, Tähän tuskin kokonaisuudessaanon mahdollisuuksia. Tähän mennessä oli
tullut tieto noin 200 merilinnun menehtymisestä.

Rantojen hienopuhdistus jatkuu vielä pitkälle kesään. Mereltä ajelehtijatkuvas
ti kokkareista öljyä, joka rannan tuntumassa hajaantuu sään lämmetessäja muuttuu

juoksevaksi. Silloin sitä on vaikea saada talteen. Paras tapa tähän mennessä oli ollut
öljyn imeyttäminenturpeeseen.

Puhdistukseen uppoaa 500.000 markkaa päivässä

Satakunta öljyntorjujaa tarvitaan
pian FöIöön

Kymmenen suhteella yhteen kuvaili ylitarkastaja Reino Sandelin keskiviikkona 16.
toukokuutaAhvenanmaan suhdetta Turunja Porin läänin ulkosaaristossa olevaan

öljymäärään. Ulkomereltä oli tulossa lisää öljyä. Öljyn torjuntatyö maksaaAhvenan
maan saaristossa päivässä noin puoli miljoonaa markkaa, kerrottiin merenkulku
hallituksesta. Tähän mennessä oli öljyn kerääminen maksanut kaikkiaan noin 6
miljoonaa markkaa. Torjuntatyö Tukholman saaristossa maksoi 20 miljoonaa mark

kaa.
Ruotsalaiset olivat tarkkailleet tilannetta ja kertoneet epämääräisistä öljykok

kareista, jotka ajelehtivat toisistaan pitkienkin matkojen päässä erillään kohti Saa
ristomerta. Pahin tilanne oli nyt föglön saaristossa, jonne ahvenanmaalaiset olivat
pyytäneet satakunta vapaaehtoista Turusta viikonlopuksi.

Turun ja Porin läänin pelastustarkastaja Raimo Viinamäki sanoi, ettei vielä ollut
kysymys mistään katastrofista. Esiintymät olivat hajallaan Nauvon ja Korppoon
saaristossa Utön-Jurmon-Kökarin korkeudella. Ne olivat kuitenkin paikallisten voi
mienja paikalle lähetettävien parinkymmenen torjuntamiehenpoistosuunnitelmis
sa. Kymmenkunta varusmiestäpuhdisti keskiviikkona rantojaJurmossajo kolmatta
kertaa. Lågskärissä oli puhdistustyössä myös kymmenkunta henkilöä.

300 varusmiestä puhdistamassa Ahvenanmaata

Ahvenanmaalla ei oltu tyytyväisiä öljyntorjujien määrään. Ahvenanmaalaiset oli
vat kääntyneet Varsinais-Suomen luonnonsuojeluyhdistyksenpuoleen, että selähet
täisi satakunta vapaaehtoista töihin lähinnä Fögiön uhanalaisille saarille. Föglön
saaret sijaitsivat aivan Turunja Porin läänin rajan tuntumassa. Siellä olivatjo ensim
mäiset öljyesiintymät siirtyneet hiljalleen itään päin Kökarin saaristoon. Ahvenan
maalaiset ottaisivat Turusta lähtevät vapaaehtoisetpuhdistustöihin viikonlopuksi
perjantaista maanantaihin.

Nauvonja Korppoonkuntien ulkosaarille Utön tienoille oli lähetettyjo alus, joka
oli lastattu turpeilla ja työvälineillä. Ensimmäiset puhdistusjoukot pääsevät töihin
viimeistään perjantaina.Ahvenanmaalla öljynpuhdistustöihin osallistui keskiviik
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1 979 kona noin 200 varusmiestä. Torstaina alueelle tulee 80 varusmiehen komennuskunta
Tammisaaresta.

Neuvostoifittolaisalus, josta Itämeren öljy oli ilmeisesti peräisin, oli vakuutettu
Lloydsissa Lontoossa, Aikaisemmin esitetty arvio, jonka mukaan öljyn joutuminen
mereen mahdollisesti korvattaisiin aina 16 miljoonaa markkaan saakka, mikäli neu
vostoliittolaiset myöntävät öljyn olevan peräisin tästä aluksesta, ei pidä merenkul
kuhallituksen mukaan paikkaansa. 5 miljoonan markan korvaussumma lienee lä
hempänä totuutta.

Luvaton Iaivaöljypäästökin ehti onneksi haihtumaan

Loppukahinat menossa Ahvenanmaan
saariHa

—Ahvenanmaan edustalla nähty öljylautta oli ilmeisesti ollut taas sikamaisen laivan
laiton ulospumppaus, koska suurin osa öljystä häipyi perjantaiaamuun mennessä,
sanoi ylitarkastaja Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta kesäkuun puolivälissä.
Vain joitakin öljyisiä kokkareita oli enää havaittu. Kyllä näitä luvattomia öljyesiin
tymiä löytyy pitkin kesää pohjoiselta Itämereltä, siihen Suomikin saa varautua. Ete
lätuuli ei ole aikaisempina vuosina ollut niin jatkuvaa kuin nyt.

Merivirrat tuntuivat tuovan lisää öljykokkareita jostakin. Pari päivää oli Ahve
nanmaan eteläpuolella Lågskärinlintusaaren tuntumassa nähty ajelehtivan 5 kilo
metrin pituinen ja 300 metrin levyinen öljylautta. Nyt se oli häipynyt.

Tähän asti oli 40 miestä raapinut öljyä pois rannoilta sekä Fögiön että Eckerön
saaristossa. Turun ja Porin läänin merialueelle eli Kökarin saaristoon ei ollut tullut
lisää öljyä. Kun sitä taannoin esiintyi, alue puhdistettiin muutamassa päivässä.

Öljylaskupino jo yli 6 miljoonaa

Merenkulkuhallituksessa oli iso pino laskuja kevään öljynpuhdistaksista. Kuukausi
sitten laskujen arveltiin nousevan runsaaseen 6 miljoonaan markkaan. Lopullista
määrää ei vielä voitu määritellä. Loppukahina siitä, kuka maksaaja keneltä otetaan,
tapahtuu diplomaattitasolla sitten, kun laskut on saatu järjestykseen.

Uuden öljyntorjuntakalustonhankintaan ei oltu vielä saatu varoja, vaikka niitä
oli myönnetty Sandelinin mielestä oli ennenaikaista arvioida, kuinka varaudutaan
syksyyn ja ensi talvikauteen saati sitten mahdollisiin keväisiin öljyntorjuntatöihin
kalustollisesti.
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Ahvenanniaan öljys,ta päättyi: 1979

456 tonnia

Ahvenanmaan öljyntorjujat pääsivät juhannuksen viettoon saastelauttojenpoistut
tua alueelta ja näin voitiin heti juhannuksenjälkeisellä viikolla virallisestikinjulistaa
Ahvenanmaankahden kuukauden öljysota päättyneeksi. Rauha palasi maakunnan
rannoille, kunEckerön saaren öljyntorjuntajoukot saivat työnsä päätökseen. Öljyso
dan aikana maakunnan rannoilta kerättiin noin 456 tonnia öljyä, jonka hävittämi
sestä esitettiin erilaisia näkemyksiä niin kuntien kuin valtionkin edustajien kesken.

Ahvenanmaan öljysodan hinnaksi maakunnan maksettavaksi kertyi 600.000-
700.000 markkaa siitä lähtien, kun merenkulkuhallitus jätti torjunta-ja keräilyvas
tuun maakuntahallituksenhuoleksi 29. päivänä toukokuuta.

Korppoo ja Turku ehdolla — Kokkola voitti:

Öljynpoltosta syntyi kova kadenvaantö

EnsimmäisenkerranSuomessajouduffiinkuukaudenkestäväänrajuunkädenvään
töön, millä keinoinAhvenanmaan rannoilta korjatut öljysaasteet hävitetään, polte
taanko ne vai maadutetaan tulevien sukupolvienhuoleksi. Näiden kysymysten rat
kaisu aloitettiin voimallisestiheinäkuun puolivälissä niin Korppoossa, Turussa kuin
merenktilkuhallituksessa. Vaihtoehdot olivat vähissä: hävitysjoko savuna Saaristo-
meren tuuliin tai Turun jätteenpolttolaitokselta lähiasutusten kiusaksi,

Seuraavassa selvitän runsaan kuukauden aikana esille tulleita erilaisia vaihto
ehtoja ja kommentteja, joita sain kokoon haastateltuani asiantuntijoita kunnissa ja
merenkulkuhallituksessa. Kovan kädenväännönpolttopaikastavoitti kuitenkinlo
pulta Kokkola. Ennenkuin öljyjätteet lähtivätMerenkurkkua kohtiAhvenanmaalta,
oli polttopaikasta käyty monenlaisia kiemuroita suuren salailunkin varjolla viran
omaisten tasolla.

Heinäkuun puolivälissä merenkulkuhallitus oli jo tehnyt sopimuksenurakoitsi
jankanssapolttouunin rakentamisesta. Öljyt makasivat vielä proomuissaAhvenan
maalla, lähipäivinä ne piti kuljettaa polttopaikalle, joka oli suuri salaisuus, poltto
paikkaa ei merenkulkuhallituksesta kerrottu. Puolustusvoimilta oli jo saatu lupa
rakentaa polttouuni sen alueelle. Polttoa tulisivat seuraamaan merenkulkuhallituk
sen edustajien lisäksi sisäasiainministeriö, Turun ja Porin lääninhallitus, paikalliset
palopäällikötym. viranomaiset. Seuranta kestäisi kolmisen viikkoa. Salaisena pide
tynrakennuspaikansainkuitenkinhyviltä tuttaviltani selville aika nopeasti. Se sijaitsi
Utön pohjoispuolella Bokullanlmnnakesaarella. Merenkulkuhallituksestasen enem
pää kuin Korppoon kunnastakaan ei tätä tietoa kuitenkaan vahvistettu.

Kokkola julkistettiin elokuussa

Tämä uutinen vanheni kuitenkin nopeasti, sillä runsaan kuukauden kuluttua 25.
päivänä elokuuta ilmoitettiin virallisesti, että merenkulkuhallitus oli tehnyt sopi
muksen Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtaiden kanssa 500 tonninjäteöljyeränhävit
tämisestä turpeenpolttoon käytetyssä pyörrekerrosuunissa. Öljyproomut lähtevät
kohti Kokkolaa syyskuun alussa ja poltto kestäisi parisen kuukautta.
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1979 Turku pohti merenkulkuhaffituksen tiedustelua

Bokullan salaiseksi julistettu polttosaari jäi kuitenkin hetkeksi sivuun, kun meren
kulkuhallitus suuntasi Turunkaupunginhallitukselle tiedustelunTurtmjätteenpolt
tolaitoksen mahdollisuuksista Ahvenanmaan öljyjätteen tuhoamiseksi, Asian joh
dosta käytiin 25. päivänä heinäkuuta kaupunginkansliassa neuvottelu, missä me
renkulkuhallitusta edusti ylitarkastaja Reino Sandelin ja Turun kaupunkia apulais
kaupunginjohtaja Pekka Aalto, rakennustoimenj ohtaja Jarmo Laitinen, ensimmäinen
apulaiskaupungininsinööri Ilkka Korpi-Anttila, kunnossapitopäällikkö Ilkka Leino,
vuorokonemestari Olavi Dahigren ja apulaiskaupunginsihteeri Paavo Heinonen.

Käydyissä neuvotteluissa päädyttiin kaupungin puolesta tekemään ehdotus.
Sen mukaan merenkulkuhallitus toimittaa öljyjätteen, noin 500 tonnia, kolmessa
proomussaTurkuunPansionöljysatama-alueellens.puisen autolaiftirin viereen, mistä
jäte merenkulkuhallituksen tai sen valitseman urakoitsijan toimesta siirretäänedel
leen asianmukaisesti varustettuihin tiiviisiin ajoneuvoihin ja kuljetetaan sovittavaa
reittiä Topinojan kaatopaikalle merenkulkuhallituksentai sen valitseman urakoitsi
jan suorittamaa öljyjätteen käsittelyä varten.

Turku asetti tiukat ehdot

Kaatopaikalle rakennettavin laittein jätteestä erotetaan öljy, poistetaan vesi, erote
taanjätteessä olevat muovisäkit, meriruohot ja erilaisetpalavat esineet, joita jättees
sä esiintyy: laudanpätkiä, työkintaita, kumisaappaita ym. Edelleen erotetaan erik
seen palamaton maa-aines, kivet, metalliromu ym. Kaatopaikalla tulee öljyjätteen
käsittelyn tapahtuayksinomaan öljyisen maankäsittelypaikalla, joka käytön jälkeen
on saatettava alkuperäiseen kuntoon ja puhdistettava öljynerotusaltaat. Sähkön ja
veden toimittamisen käsittelypaikaile kustantaa käsittelyn suorittaja.

Turun kaupungin jätteenpolttolaitos vastaanottaa merenkulkuhallituksen tai
sen valitseman urakoitsijan jätteenpolttolaitokselle toimittaman cm. öljyjätteestä
erotetun muun palavan osan kuin öljyn eli edellä mainitut muovisäkit, laudankap
paleet, meriruohot jne. erikoisjätteenä, josta peritäänerikoisjätteellevahvistettu kä
sittelymaksu 150 markkaa tonnilta. Mikäli ilmenee, että poltettavaan jätteeseen jää
liikaa öljyä annan kestokykyhuomioon ottaen, imeytetään öljy merenkulkuhallituk
sen toimesta turpeeseen tai muuhun palavaan imeytysaineeseen ennen jätteen vas
taanottamista.

Edelleen sovittiin, että kaupunki vastaanottaa Topinojan kaatopaikalla öljyjät
teestä erotetunpalamattomanmaa-aineksen, kivet ym., mikä merenkulkuhallituk
sen tai sen valitseman urakoitsijan toimesta kaatopaikalla ensin käsitellään käsit
telijän hankkimalla sammutetulla kaikilla tai muulla vesipiinin hyväksymällä ta
valla siten, ettei ympäristön ja pohjavesien likaantumisvaaraa ole ja toimitetaan
kaupungin osoittamaanpaikkaan täyttöaiueelle. Palamattomanjätteenvastaanot
tamisesta kaupunki perii merenkulkuhallitukselta aiheutuvia kustannuksia vastaa
van maksun 4$ markkaa tonnilta.

Edelleen Turun kaupunki vastaanottaa öljystä erotetun veden jätteenpolttolai
toksella sen mukaankuin öljyisen vedenvastaanottamisesta oli käytäntö. Turunkau
punki ei vastaanota jätteestä edellä mainitulla tavalla erotettua öljyä, joka jää me
renkulkuhallituksen toimien varaan,

Kaupunginhallituksen esityslistaan otettiin teknisen kaupunginjohtajan neu
votteluehdotuksesta antama lausunto. Siinä hän katsoi, että edellä oleva ehdotus oli
syntynyt siltä pohjalta, että neuvotteluissa ei oltu löydetty teknistä ratkaisua öljyjät
teenpolttamiseensellaisenaanjätteenpolttolaitoksella.Aikaisemminesiintuotuaja
tus öljyjätteen sekoittamisesta talousjätteeseenja polttamisesta sittenjätteenpoltto
laitoksella ei ollut osoittautunut mahdolliseksi ratkaista käytännössä ilman erillisiä
huomattavia kustannuksia ja samalla poistaa riski laitoksen aninoiden vahingoittu
misesta.
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Öljyjätteen käsittely Topinojan kaatopaikalla mahdollistaa jätteestä erotettavien 1 979
muidenpalavien osienkuin öljyn polttamisenjätteenpolttolaitoksella. Näissä esiin
tyvä öljy on siksi vähäinen, että tämän osan sekoittaminen muuhun talousjätteeseen
ja sen mukana polttaminenei aiheuttane ongelmia. Öljyjätteessä esiintyvä palama
ton maa-aines, kivet, metalliromu yms. voidaan suoritetun käsittelyn jälkeen sijoit
taa merenkulkuhalliftiksen tai sen valitseman urakoitsijan toimesta kaupungin osoit
tamalle täyttöalueelle.

Käsittelyä valvoo vesipiiri

Selvityksen mukaan merenkulkuhallitukselle osoitettavanlaituripaikan osalta kau
punki perii normaaliin tapaan satamamaksua 36 penniä nettorekisteritonniltakoti
maan liikenteessä olevalta alukselta. Mainittu satamamaksu on voimassa 2 kuukau
den ajan, jonka jälkeen peritään tarvittaessa uusi satamamaksu. Lisäksi tulee perit
täväksi kiirmitys-ja irrotusmaksuina 180 markkaa proomulta. Sen sijaan liikenne
maksua ei tule perittäväksi, koska merenkulkuhallitus valtion laitoksena on vapaa
kotimaan liikennemaksusta. Laituripaikkaa osoitettaessa tulee ottaa huomioon, että
sen syväys on 6 metriä, että kiinnityksen tulee tapahtua laiturin yli, koska mainittu
puulaituri ei kestä normaalikiinnitystä, että merenkulkuhallituksen tulee järjestää
proomujen valvonta sekä ennenj ätteen siirtoa huolehtia suojapeitteen asettamises
ta proomujen partaan ja laiturin yli sekä edelleen proomujen ympäröimisestä öljy
puomeilla.

ÖljyjätteenkäsittelyTopinojankaatopaikalla tulee tapahtua katurakennusosas
tonja Turun vesipiirin vesitoimiston valvonnassa niiden antamia ohjeita noudatta
en. Todettakoon, että Topinojan kaatopaikalla sijaitseva öljyisen maan käsittelypaik
ka on rakennettu nimenomaan öljyvahinkotapauksia varten vesipiirin hyväksymi
en suunnitelmien mukaan, joten mitään erikoislupia ei öljyjätteen käsittely varten
tarvita.

Selvityksen ehdotuksena päätettäneen esittää merenkulkuhallitukselle, että
Turussa on mahdollisuus vastaanottaajahävittääÄhvenanmaanja Turun saaristos
ta kerätty öljyjäte määrältään noin 500 tonnia edellä mainituilla ehdoilla.

“Turun ehdotus varteenotettava vaihtoehto”

— Turun esittämä vaihtoehto saaristosta kootcm öljyn käsittelemiseksi on varteen
otettava, totesi ylitarkastaja Reino Sandelin keskusteltuaan tiistaina kaupunginedus
tajien kanssa. Lopullinen päätös tullaan tekemään lähipäivinä sen jälkeen, kunvaih
toehdot on harkittu. Turun kaupungin esitys perustui siihen, ettei öljyjätettä suin
kaan kokonaisuudessaan poltettaisi, vaan öljy otettaisiin talteen ja vain kiinteät ai
neetpoltettaisiin.

Bokullaa ei vielä poissuljettu

Ylitarkastaja Sandelin totesi, että öljynpolttaminen Bokullansaaressa ei sekään ollut
tietenkään kokonaan poissuljettu mahdollisuus, mutta luvan saanti tähän vienee
niin paljon aikaa, ettei se enää ole mahdollista. Tuhottavan öljyjätteen määrä on
kaikkiaan noin 500 tonnia ja se makaa tällä hetkellä 3 proomussa. Turuila oli mah
dollisuudetöljyjätteen käsittelyyn. Kaatopaikalla öljyn erottelu on mahdollista suo
rittaa turvallisesti, koska siellä oli olemassa öljyisen maan vastaanottopaikka ja öljy
valuu käsiteltäessä erityisiinerottelualtaisiin. Näin öljyn vesi ja öljyemulsio voidaan
ottaa talteenja käyttää toisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi kasvihuoneidenläm
mitykseen.

Turku ei ollut suinkaan innostunut öljyjätteen tahoamisesta, koska Turunjättei
denpolttolaitosta ei oltu tehty kovan kuumuuden kehittävän öljyn polttoa silmällä
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979 pitäen, totesi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Aalto. Tästä syystä Turku olikin tarjon
nut tätä toista vaihtoehtoa. Luonnollisesti Turku on valmis tarjoamaan mahdolli
suutensa käytettäviksi, jos niin katsotaan parhaaksi. Öljyjätteen täydelliseen poltta
miseen Turussa ei kuitenkaanvoida mennä.

Tarjouksia ulkomailtakin

Kustannuksista totesi ylitarkastaja Sandelin, että niitä ei voida vielä tällä hetkellä
tarkoin määritellä. Ensin on tutkittava kaikki niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin
tarjotut vaihtoehdot ja vasta sitten voidaan tehdä ratkaisu. Turun tarjouksen mu
kaan kustannuksia syntyy paitsi kaikissa tapauksissa tulevista proomujenvuokra
uskustannuksista myös satamamaksuista, öljyjätteen kuljetuksesta, erottelusta ja
kiinteiden aineosien neutraloinnista samoin kuin öljyn talteen ottavan urakoitsijan
velotuksesta.

Kaksi kajoalsi öjyjätteisiin

Turku: tunkio - Korppoo: tuli

7. päivänä elokuuta tein yhteenvedonÄhvenanmaan öljysaasteen hävittämismah
dollisuuksista. Saamieni tietojen mukaan sekä Turun kaupunki että Korppoon kunta
tarjosivatnyt merenkulkuhallitukselle mahdollisuuden hävittää nopeastiAhvenan
maan öljyntorjunnassa keväällä kerätyt 500 tonnin öljyjätteet. Turun kaupunginhal
litus ja Korppoon kunnanhallitus päättivät kumpikin asiasta tiistai-iltana,

Turku tarjosi hävittämispaikaksi kaatopaikkaansa. Korppoonkunta antoi luvan
polttouunin rakentamista varten Bokullan saarelle, Tätä olivat luonnonsuojelupiirit
vastustaneet. Lopullinen ratkaisu oli lääninhallituksella.

Öljyn hävittämisratkaisu oli nyt merenkulkuhalliftiksen käsissä. Maarianhami
nassa jäteöljyn varastointi kolmessa proomussa maksoi 3.000 markkaa päivässä.
Merenkulkuhallitus oli neuvotellut hävittämisestä myös Ruotsin viranomaisten
kanssa.

Korppoon kunnanhallituksen yksimielisesti tekemässä ratkaisussa oli viimei
nen sananvalta Turun ja Porin lääninhallituksella,joka voi myöntää tai evätä luvan.
Korppoo asetti ehdon, että öljynpolttolaitos saadaan rakentaa Bokullan saarelle vain
yhtä käyttökertaa varten.
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Öljyn bvittminen maksaa miljoonan 979

Ahvenanmaan öljypulmaan oli saatu ratkaisuehdotuksia myös Ruotsista ja Saksasta
kotimaisten tarjousten lisäksi. Ahvenanmaan 500 tonnin öljyjätteiden hoitamisesta
voi kertyä jopa 1 miljoonan markan lasku. Viimeksi öljyn olivat tarjoutuneethävit
tämään Turku ja Korppoo, jotka tekivät ehdotuksensa tiistaina.

Tarkastaja Seppo Hiiden merenkulkuhaifituksesta sanoi 8. päivänä elokuuta, että
kaikki vaihtoehdot tutkitaan. Öljyn hävittäminen voi hyvinkin tulla maksamaan
jopa miljoonan markan verran. Nyt kolmen proomun säilytys Maarianhaminassa
maksoi 3.000 markkaa päivässä. Öljyn kohtalo pyritään ratkaisemaan vielä ennen
talven tuloa.

Miksi ei Ahvenanmaa itse polta?

Turussa ihmeteltiin, miksi eivät ahvenanmaalaiset itse polta omalla alueellaan ole
vaa öljytörkyään, miksi se pitää kuljettaa toiseen lääniin poltettavaksi. Seppo Hilden
sanoi, että öljysodassa oli nyt hiukan saalistamisen makua. Viisaat tuumivat, että jos
öljyä seuraavan kerran tulisi Turun ja Porin läänin saaristoon, törkylähetettäköön
poltettavaksi sittenÄhvenanmaalle.

Seppo Hilden sanoi, että Turun vaihtoehto ei sinänsä ollut tyydyttävä. Siinä
öljystä paikalle erotetaan törkyja varsinainen öljyn hävittäminen jätettäisiin meren
kulkuhallituksenhuoleksi. Kyllä me tiedämme, että helposti palavat jätteet saadaan
hävitettyä. Se ei ole merenkulkuhallitukselle ongelma. Kysymys on juuri siitä, mitä
öljylle tehdään. Siihen me tarvitsemme apua.

Turku ei ollut suostunutpolttamaan öljyä jätteenpolttolaitoksessaan, koska sen
laitteisto ei siihen turkulaistenmielestä sovi ja riski arinoiden vahingoittumisesta oli
liian suuri. Korppoo taas oli hyväksynyt väliaikaisen polttolaitoksenrakentamisen
Bokullan saareen, jos lääninhallitus antaa siihen luvan.

Öljynpulidistuslasku lahtee pian
Suomestakin

Suomen keväistä 10-11 miljoonan markan öljynpuhdistuslaskua ruvetaan pian pe
räämäänneuvostoliittolaiselta varustamolta ja vakuutuslaitokselta, Ylijohtaja Heik
kiMuttilainen merenkulkuhallituksesta sanoi 16. päivänä lokakuuta, ettei Ruotsi ollut
yhtään sen helpommassa asemassa öljylaskutuksessa kuin Suomikaan. Ruotsi oli
ilmoittanut neuvostoliittolaisen säiliölaivaAntonio Gramscin öljyvuodon puhdis
tuksesta peräti 6$ miljoonan markan laskun.

Muttilainen korosti, että oli sopimus kunnossa tai ei, ensin joudutaan lähettä
mään lasku suoraan varustamolle. Ilmeisesti varustamo viittaa vakuutusyhtiöön,
joka sitten on se korvaava elin. Suomen öljylaskun laskettiin olevan suurin piirtein
10-11 miljoonaa markkaa. Viikon päästä pitäisi olla karkea laskelma kasassa, mistä
voidaan lähteä liikkeelle. Lopullinen lasku hioutuu koko ajan.

Tarkastaja SeppoHiiden sanoi, että Suomen öljylaskussa oli työkustannusten osuus
4-5 miljoonaa markkaa. Merenkulkahallitus lopetti puhdistusosuutensa toukokuun
lopussa. Töitä jatkoi Ahvenanmaan maakuntahallitus. Pöydälle tipahti vielä yksi
700.000 markan lasku loppukahinoista. Se vaati kuitenkin lisäselvityksiä. Ruotsin
mahtava 6$ miljoonan markan öljyn puhdistuslasku johtui osittain sitä, että siellä
käytettiin puhdistustöissä paljon yksityisiä liikkeitä.
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1979 Öljyn poltto kestää 2 kuukautta

Ruotsin puolelta Ähvenanmaalle siirtynyt öljysaaste koottiinproomuihinMaarian
haminaan. Niissä öljy kuljetettiin poltettavaksi Outokummun Kokkolan tehtaille.
Merenkulkuhallitus oli sopinut polttamisenhinnaksi 600.000 markkaa.

Proomujenvuokra oli jo ennen kuljetusta 300.000 markkaa. Öljysaastemäärä oli
noin 500 tonnia, Kun säiliöalus ajoi karille Latvian rannikolla likellä Ventspilsiä,
Itämereen joutui noin 5.500 tonnia öljyä.

Viime viikolla öljysaaste oli kuljetettu Kokkolassa jo välivarastoon. Polttajat
arvioivat, että tämänjälkeen kestää hävitysoperaatio 2 kuukautta. Jätteet poltetaan
Outokummun tehtaan uunissa. Sieltä saadaan lämpöä paitsi tehtaalle myös kau
punginkaukolämpöverkkoon.
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1980 Suomi saa ensimmäisen öljyntorjunta
aluksen

Viime vuoden 1979 maaliskuun viimeisellä viikolla neuvostoliittolainen säiliölaiva
Antonio Cramsci aiheutti siihen mennessä Itämerellä koeftm suurimman öljykatast
rofin, jonka seurauksena erityisesti Suomi ja Ruotsijoutuivat aina loppukesään asti
kestäneisiin mittaviin öljyntorjuntatoimiin. Tämän seurauksena suomalaisten po
liittisten päättäjien silmät aukenivat ja he myöntyivät siihen, että Laivateollisuuden
telakalta Turussa tilataan jo keväällä maamme ensimmäinen varsinainen öljyntor
junta-alus, joka valmistuu vuoden päästä.

Merenkulkuhallituksenjalaivanrakennusteollisuuden asianttmtijaryhmätryh
tyivätrivakasfi neuvottelemaanyhdistetystä öljyntorjunta-monitoimialuksesta,joka
sopii sekä varsinaiseen öljyntorjuntaanjopa kohtalaisissa jääoloissa ja muina aikoi
na olisi raskaskuljetustehtävissä saaristossa. Tämä raskaskuljetusten käyttötarve
torjunta-aikojen ulkopuolella oli myös Tunm luotsipiirin toiveena.

Helsingissä vietettiin 19. päivänä maaliskuuta yksi öljyntorjunnan suurista juh
lahetkistä, kun Laivateollisuus Oyja merenkulkuhallitus allekirjoittivat öljyntorjun
ta-aluksen rakentamisesta sopimuksen. Selvää oli, että yksinomaan öljyntorjunta
tehtäviin suunniteltu alus olisi muina aikoina toimettomana, ellei sitä kehitellä sitä
silmälläpitäen, että normaalikäytössä alus toimii nimenomaan lounaissaaristossa
myös raskaskuljetustehtävissä. Tarkoitus oli, että tässä työssä alus voi kansilastina
kuljettaa esimerkiksi täydessä lastissa olevan perä-vaunullisen kuorma-auton. Se
voi merivoimien aluskalustoon sij oitettuna toimia myös merivoimien huolto- ja tu
kialuksena. Saariston polttoaineen-ja makeanvedenkuljetukset voitaisiin myös teh
dä aluksen tankeissa.

Myös jääsohjooIot huomioon

Rakennettavan aluksen suunnittelussa oli kuitenkin lähdetty siitä, että jos ja kun
Itämerellä sattuu jälleen kerran uusi mittava öljyvahinko, alus on suunniteltava
nimenomaan sen tarpeisiin. Gramscin öljytuhoista oppineina kiinnitettiin erityinen
huomio jääolosuhteisiin, joihin oli aluksen suunnittelussa kiinnitetty erityistä huo
miota.

Öljyntorjunnassa olisi mukana myös mm. merivartioalusten lisäksi vapaaeh
toisten moottorivenekuntienlaivueet, Öljyntorjunnan emälaiva olikin suunniteltu
toimimaanmyös öljyntorjunnanjohtokeskuksena. Sitä varten se varustetaan tarvit
tavalla radio-, puhelin- ym. viestintäpitolaitteistoilla.

Varsinaisissa öljyntorjuntatehtävissä alus toimisi mm. öljyntorjuntakaluston
kuljetuksessa, veteen vuotaneen nestemäisen tai kiinteän öljysaasteen keräily- ja
separointitehtävissä sekä varastointi-ja kuljetuspaikkana. Näin se olisi myös öljyn-
torjuntaan osallistuvan henkilökunnan tukikohtana pesutilojen, ruokailun ja osit
tainmajoituksen suhteen sekä lisäksi voima-asemana öljyntorjuntakaluston tarvit
seman sähkön, höyryn tai hydrauliikan tuottamiseksi.

Tilatunöljyntoijunta-monitoimialuksensuurinpiftius on 49,9 metriä, leveys 12,5
metriä, sivukorkeus 4 metriä ja suurin syväys 3 metriä. Alus varustetaan kahdella
pääkoneella yhteisteholtaannoin 600 hevosvoimaa ja se on varustettu ruoripotku
rilaitteistolla. Alus toimitetaan vuoden 1981 kevään kuluessa.
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Sijainnin ilmoitus pakolliseksi 1980

Riskilaivat saatava pian
tebovalvontaan

Yhä lisääntyvä öljy-ja kemikaalilaivojen liikennöinti Itämerellä, Suomenlahdellaja

Pohjanlahdella oli puhuttanut meriturvallisuuden asiantuntijoita jo toistakymmen

tävuottaja oli esitetty erilaisia toimintamalleja vaarallisia aineita kuljettavien alus

ten liikennöimisen järjestämiseksi rantavaltioidenkin kesken. Asiaa oli mietitty myös

kansainvälisissä merenkulun turvallisuutta käsittävissä konferensseissa eri puolilla

maailmaa. Nämä asiat otettiin Suomessakin vakavan pohdiskelun alaiseksi vuoden

1980 loppupuolella.
Suomessa tätä asiaa oli pidetty yiiä jo pelkästään kokemusten pohjalta, koska

viimeisten kymmenen vuoden aikana oli merialueillamme koettu jo kaksi suurta

öljyvahinkoa, joista ensimmäisen, Palvan katastrofin jälkeen vuonna 1969 ryhdyt

tiinnopeasti keskustelemaanöljyntorjuntaorganisaatiommekuntoon saattamises

ta. Onneksi organisaatio ja kalustokehitys 10 vuoden aikana oli jo edennyt niin hy
vin, että Gramscin öljytuhon tapahduttua organisaatio oli kunnossa ja vähän kättä

pidempiä keinoja torjuntatyössä. Kahden katastrofin jälkeen saatiin torjuntavarus

tuksien vahvistamiseen vauhtia ja tehtyä ensimmäinen yhdistetyn öljyntorjunta

monitoimialuksen tilaus turkulaiselta telakalta.

Lennonjohdon otteita Itämerelle

Suomen merenkulunturvallisuudesta vastaavien viranomaistenpiirissä merenkul

kuhallituksessa otettiin lähivuosien tavoitteeksi lennonjohtoonverrattavanaltisten

sijainnin ilmoitusjärjestelmän luominen Itämeren säiliöalusliikenteelle. Komento

sillan huipputekniikka ei poista, mutta vähentää vaaroja merellä, se onpienoiskoos

sa oleva tietokonekeskus. Tankkerien komentosillan hienouksien lisäksi tarvitaan

Itämerellä kuitenkin lennonjohdon tapainenvalvontakeskus, myöhemmin mahdol

lisesti kaistoittaminen ilmaväylienmukaisesti.
Tankkeri-ja kemikaalialusten liikenteen saattaminen tiukempaan valvontaan

Itämerellä oli kaikkien ympäristövaltioiden etu. Erityisesti Ruotsissa oli katsottu

pitkään, kun Neste kuljetti yhä suurempia aluksia Ähvenanmeren kapeikon läpi.

Ruotsin öljyalukset saapuivat Pohjanmerensatamiin ja vain pienet rannikkotankke

rit ajelivat Itämerellä. Suomi Itämeren perukoilla oli taas riippuvainen yhä suurem

pien öljylaivojenliikenteestä,jotta öljyn hinta pystyttiin pitämään kohtuullisena ja

riittävyys turvattuna.

Merivortiolaitos toteuttajaksi

Toimistopäällikkö Heikki Valkonen merenkulkuhallituksesta sanoi, että Itämeren

suojelukomissiosta lähtöisin olevan sijainninilmoitusjärjestelmänperustaminen oli

siirretty puoli vuotta eteenpäin eli aloitettavaksi vasta vuoden 1981 heinäkuussa.

Syy toimeenpanon lykkäykseen oli, ettei Suomi sen enempää kuin muutkaan

Itämeren maat olisi ehtinyt järjestelmään mukaan ensi vuoden alusta lukien. Kan

sallisella tasolla järjestelmän kehittäminen oli menossa nopeaa tahtia.

Valkonen sanoi, että vielä marraskuussa työryhmäjättää tuloksista ehdotuksen

sa. Suomen kohdalla järjestelmän käytännön sovellutus jää merivartiolaitoksen

huoleksi. Suomen ainoa johtokeskus perustetaan Suomenlahden merivartioston

keskuksen yhteyteen. Koko Suomen rannikko hoidetaan sieltä käsin.
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1980 Sijainnin valvontakeskukset maissa

Sijainninilmoitusjärjestelmä toimII käytännössä siten, että sIIhenvelvoitettavataluk
set ilmoittavat maissa sijaitseviin valvontakeskuksiin sijaintinsa, kun Itämerellä
ohitetaan ennalta määrättyjä kohteita. Satamaan saapuminen ja lähtö on myös kes
kukseen kuitattava.

Sijainninilmoitus koskisi yli 20.000 kuollutpainotonnin öljylaivoja ja yli 1.600
bruttorekisteritonninkemikaalilaivoja. Suomeen tuovat öljyä nytjopa 150.000 kuol
lutpainotonnin jättilaivat.

Itämeren kaistoittaminen säiliölaivoille on vasta toisen asteen vaihe. Ensin on
saatava ilmoitusjärjestelmä tehokkaasti toimimaan. Kysymys oli siitä, onko mahdol
lisutis myöhemmässä vaiheessa antaa sitovia määräyksiä Itämeren kaistoittamises
ta riskialuksille. Toisen vaiheen harkinta lähtee käyntiin heti, kun ensimmäinen eli
ilmoittautumisvaiheenjärjestelmä oli saatettu loppuun.

Neuvostoliitto maksaa Lontoossa viivytellään

Suomi peräsi yhä korvausta
öljytubosta 10 mmk

Suomi odotti edelleen joulukuun puolivälissä yli 10 miljoonan markan korvauksia
1,5 vuoden takaisesta Itämerenja Ahvenanmaan öljytuhosta. Maksaj a olisi kansain
välinen öljyvahinkorahasto Lontoossa. Ruotsilla olivat öljytuhoasiat kansainvälis
ten lakien mukaan kunnossa ja he saivat korvauksen sekä Neuvostoliitolta että kan
sainvälisestä rahastosta Lontoosta. Suomi jäi sopimusten keskeneräisyyden takia
paitsioon. Vain Neuvostoliitto oli suostunut jo oman laivansa öljyvahingon takia
maksamaan 3,1 miljoonaa markkaa Suomen vahingonkorvauksista.

Suomi vaati korvauksia yhteensä liki 15 miljoonaa markkaa neuvostoliittolai
sen säiliölaivanAntonio Gramscin öljyvahingosta,joka vaikeimmin koski Suomen
alueellaAhvenanmaan saaristoa. Edullisten tuulien ansiosta öljylautan pääosa lähti
kuitenkin kohti Tukholman saaristossa.

Ruotsi vaati 100 mmk

Suomi vaati öljyvahingonpuhdistuskustannuksista 14,9 miljoonaa markkaa. Neu
vostoliitto suostui maksamaan 3,1 miljoonaa markkaa.

Ruotsin vaatimukset olivat 112 milj, kruunua eli noin 100 miljoonaa markkaa.
Kansainvälinen öljyvahinkorahasto suostui maksamaan Ruotsille vahingosta $9
miljoonaa kruunua. Neuvostoliittolaisenvarustamon osuudeksi tulee 4 miljoonaa
markkaa.

Suomen yli 10 miljoonan markan vielä saamatta olevia korvauksia tutkittiin
Lontoossa. Öljyvahinkorahaston edustajat saapuvat Suomeen paikan päälle tutus
tumaan tositeaineistoon. Ratkaisu riippuu siitä, koska rahasto saa kaikki öljyvahin
kotapausta koskevat korvausvaatimukset lopullisesti sisään, kerrottiin merenkul
kuhallituksesta. Ruotsin asiat olivat kunnossa. Neuvostoliitto oli lähettänyt vasta
yleisvaatimuksen, yksilöity vaatimus puuttuu yhä.

Tankkeri Antonio Gramsci karahti karille viime vuoden helmikuussa Latvian
rannikolla. Mereen ilmoitettiin joutuneenraakaöljyä 5.500 tonnia. Vain osa ehdittiin
korjaamaan tuhopaikalla. Pääosa kulkeutui Suomen ja Ruotsin rannikkojen sekä
saarten vesialueidenvahingoksi.
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Suomella oliparhaillaan toinenkin öljytuholasku oikeuden käsiteltävänä. Kysymyk- 1980
sessä oli brasilialaisen rahtilaivan Lloyd Bagen Helsingin edustalla toukokuussa
aiheuttamasta 110 tonnin polttoöljyvuodosta. Suomi vaati öljytuhosta 7 miljoonan
markan korvauksia. Asian käsittely Helsingin raastuvanoikeudessa oli kesken.

Kalustoa on — miehiä ei

Öljyntorjunnassa edelleen pahoja
puutteita

Vaikka Suomenjatkuvasti kehitetty öljyntorjuntavalmius selvisikin kohtalaisesti 1,5
vuoden takaisesta Gramscin aiheuttamasta pohjoisen Itämeren katastrofista, sisä
saaristo, Saaristomeri säästyi pahimmilta saasteilta, otettiin puheeksi joulukuun
lopulla 1980 vähävahinkoinen nyt päättymässä oleva vuosi. Jos Saaristomerta uh
kaisi talvena kevään 1979 tapainen öljykatastrofi Itämerellä, istuisimme yhtälailla
sormi suussa kuin silloin öljyntorjuntakippojenkanssa.

Huhti-toukokuussa 1981 valmistuu Turussa Suomen ensimmäinen avomeri
jääsohjokäyttöön rakennettu 13 miljoonan markan öljynkeruualus, tähänastisista
pisimmälle kehitetty Tarkastaja Seppo Hiiden merenkulkuhallituksesta totesi tiedus
teluuni, ettei öljyntorjuntamme ollutpaljonkaanparemmassa asemassa nyt kuin liki
kaksi vuotta sitten.

Torjunta-armeijaan ei rahoja

Ykköspuutteena hän nosti esiin sen, että jääsohjossa öljynkeräilyynkäytettävää tor
juntakalustoa ei ollut edes ulkomailla, Muita laivoja pystytään kyllä haalimaan tor
juntaan miten paljon tahansa. Se ei kuitenkaan paljoa tilannetta paranna. Tosi teho
kas alus vasta toisi avun.

Seppo Hilden näki, että torjuntakalusto on nyt kuitenldnjo paremmalla kannal
la kuin kaksi vuotta sitten. Rahaa on kyllä kalustotäydennyksiinja rakentamiseen.
Puute oli kuitenkin siinä, että rahaa pitäisi löytyä myös miesten palkkaamiseen, sen
torjunta-armeijan, joka heiluttaa ämpäreitä. Ei riitä, että hankitaan kalliita laitteita,
kun käyttäjät puuttuvat.

Merenkulkuhallitus ei kuvitellut, että öljyntorjuntaan pitäisi hankkia erikoishe
likoptereita. Nyt tarvittaisiin nimenomaan henkilökunnan lisäystä. Keskusvirasto
odotti yhtä tai kahta virkaa lisää. Merenkulkupiireihinpitäisi saada apulaismeren
kuluntarkastajia, joiden harteille jäisi öljyntorjunnan järjestely paikallisesti omalla
alueellaan. Seitsemän virkaa pitäisi saada heti lisää, jotta kaikki pyörisi tehokkaasti.

10 miljoonaa vuodeksi 1981

Valtion vuoden 1981 budjettiin merenkulkuhallitus sai öljyntorjunnan käyttöön 10
miljoonaa markkaa. Siitä lohkaistiin heti 8 miljoonaa markkaa Turussa rakennetta-
van öljynkeräilylaivan hankkimiseen. 5 miljoonaa markkaa otettiin vielä vuoden
1980 budjetista.

Vuoden 1981 rahoista oli 1,4 miljoonaa markkaa jo sidottu varastorakennusten
pystyttämiseenjavarustamiseen. Tämänkinjo päättymässä olevanvuoden rahoista
oli vielä vähän jäljellä. Merenkulkuhallitus ei kuitenkaan ollut vielä ehtinyt tehdä
näiden rahojen käyttösuunnitelmaa.

Ympanomnena



1980 Viiksiveneet odottavat — torjunta-asemia keskitetään

Kuluvan vuoden rahoista oli käyttämättä osa, koska ei saatu käyttöön koetuloksia
Valtion teknisestä tutkimuslaitoksesta 18-metrisestä viiksiveneestä, joka keräisi öl
jyä. Sen pienoismallilla oli tehty jo kokeita. Prototyyppiäei oltu vielä rakennettu eikä
ruveta rakentamaankaan, ermen kuin pienoismallikokeista oli saatu riittävänhyvät
tulokset,

Varastorakennuksiinja tilojen parantamiseen oli sidottu 400.000 markkaa maan
eri puolille. Nyt näitä varastopisteitä oli 16. Pyrkimys oli keskittyä 10 pisteeseen,
jotka laitetaan asianmukaiseen valmiuteen. Nämä asemat sijaitsevat eri puolilla
maata uhanalaisimmilla alueilla. Tänä vuonna oli lisäksi hankittu käyttöön tyhjen
nysjärjestelmiä, kelluvia kumisäiliöitä, öljyntorjuntakontteja, varastokontteja ym.
pienempää tarviketta.

Kuluvan vuodenpahin öljyvahinko sattui Helsingin edustalla, kunbrasilialais
aluksesta toukokuussa pääsi mereen 100 tonnia raakaöljyä. Torjuntavahingot olivat
7 miljoonaa markkaa. Asia oli edelleen oikeuskäsittelyssäHelsingin raastuvanoikeu
dessa.
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Ensimmäinen myrkkylaiva
karille Utön karikoissa

Oljyntorjuntalaiva Hylje
valmistui Turun telakalla
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1981 1 7henkinen miehistö helikopteriNa kiireesti turvaan

Ensimmäinen tosi myrkkylaiva karille
Utössä

Tammikuun 15. päivänä aamuyöllä 1981 tapahtui jälleen kerran Utön karikoissa
uhkaava ympäristövahinko, kun 111-metrinen länsisaksalainen roro-laiva Älgol
karahti erittäin vaarallisessa kloorivety-ja titaanikioriittimyrkkylastissa lähes 200-
300 tonnin konttilastin kanssa rajusti karille. Haveri oli niin uhkaava, että Turusta
paikalle kiirehtinyt ilmavoimien meripelastushelikopteri Mi-8 poimi laivasta tur
vaan mantereelle koko 17 hengen miehistön. Jos myrkky olisi lähtenyt konteista
karkuteille, olisivat miehistön jäsenet olleet vakavassa vaarassa.

Karilleajo oli ensimmäinen näin uhkaava myrkkyvahinko Suomen merialueilla
ja koko Itämerellä, sillä asiantuntijat eivät aikaisemmista merivahingoista löytäneet
näin vaarallista todellista “myrkkypommia”,joka olisi ollut paitsi laivaväelle, erit
täin tuhoisa purkautuessaan myös laajalle ympäristölle ja meren saastumiselle.

Olin tuosta karilleajohetkestä alkaen raportoimassa melkein kaksi kuukautta
kymmenien eri pelastusvaiheiden tapahtumia, ennen kuin alus saatiin sittemmin
erittäin vaaralliseksi osoittautuneessa irrotuksessa irti karilta ja hinatuksi telakalle
Turkuun. Näistä vaiheista syntyi niin jännittäviä kuvauksia, että niistä olisin koon
nut hyvinkin ainekset vaikka pieneen taskuromaaniin. Seuraavassa yritän kuiten
kin tuoda ulos tärkeimmätvaiheet, jotka ovat opiksi ja ojennukseksi monelle asian
tuntijallekin.

Tämä tapahtuma asetti myös maamme vesialueiden öljyntorjunnastavastaavi
en elinten, merenkulkuhallituksenja rajavartiolaitoksen merivartioston laivaston

jen poistamiseen ja karilta irrottamiseen. Joka hetki oli vaara, että myrkkylasti pää
see purkautumaan konteista mereen. Jos myrkyt pääsevät kosketuksiin veden kans
sa, ne ovat ihmisille, niin pelastajille kuin torjujillekin erittäin vaarallisia. Tästä pe
lastusoperaatiosta tuli tähän asti pisin meripelastusoperaatio, jota Suomen vesillä
oli koskaan tehty. Siitä saivat hyvän opetuksen ja vihjeet vastaisen varalle niin me
renkulkuhallituksen asiantuntijat kuin pelastustöihin ensimmäisinä hälytetytmeri
vartiolaivojen henkilöstöt,

Pimeys ja lastina olevien myrkyllisten kemikaalien aiheuttama vaara poistivat
Älgolista 17 hengen miehistön, kun ilmavoimien keskiraskas helikopteri toi heidät
Turkuun. Aikaisemmin ei laivasta oltu vastaava operaatiota tehty ilmateitse, nyt
sekin oli koettu. Lääkärintarkastuksessa todettiin miehistön olevan kunnossa. He
yöpyivätTunmkaupunginretkeilykodissa.

Sakeassalumipyryssäjakovassa merenkäymiissäÄlgol karahti karille torstaina
aamulla kello 5.30. Turkuun matkalla ollut alus oli tiukasti karilla 2 kilometrinpääs
sä Utön linnakesaaresta. Laiva törmäsi Stenharun saaren rantaan saaren suuntai
sesti. Tuulen arveltiin yön aikana kääntyvän länteen, jolloin miehittämätön alus ei
ainakaan omin avuin luiskahtaisi karilta,

Varoitus merenkulkijoille: kaasuuntumisvaara uhkaa!

Tuhannen tonnin aluksen lastissa oli kontteja 200-300 tonnia. Konteissa oli myrkyl
lisiä kemikaaleja arviolta muutama kymmenen tonnia. Jos nämä kemikaalit pääsi
sivät meriveden kanssa tekemisiin, ne olisivat vaaraksi ympäristölle. Tämän takia
myös miehistöpoistui laivasta. Meripelastuskeskus oli tiedottanut uhkaavastavaa
rasta, ettei kukaan vaan lähde aluksen lähelle tuulen alle ja joudu alttiiksi mahdol
lisille myrkkykaasuille. Niin kauan kuin alus pysyy pystyssä, vaaraa ei ollut. Myös
ensiapuohjeita onnettomuustapaustenvaralle välitettiin.
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Alus oli saanut suuria vuotoja. Konehuoneessa olivat koneet ja osa lastitiloistakin 1 98 1
veden peitossa. Aamupäivällä paikalle saapui useita aluksia. Illalla odotettiin sinne
merivartioston rannikkolaivanUiskon lisäksi Inkoosta hinaaja Herbertiä. Myös pe
lastusyhtiö Neptun oli saanut hälytyksen.

Myrsky esti luotsiavun

Sää tapahtumahetkellä oli myrskyinen. Tuuli puhalsi 25 metriä sekunnissa ja näky
vyys oli olematon. Utönluotsi ei myrskyn takia päässyt alukseen, joka lähti itse pyr
ldmään sisälle saaristoväylälle. Stenhanm luona alus kuitenkin äkkiä kääntyi ympä
ri ja karahti saaren rantaan.

Turkuun saapunut ilmavoimien keskiraskas helikopteri Mi-$ kävi puolen päi
vän aikaan noutamassa miehistön turvaan. Yliluutnantti Tapio Tirrosen päällikkyy
dessä helikopteri yritti ensin turhaan laskeutua aluksen kannelle. Tuulenpuuskat
estivät yrityksen, koska mastorakennelmat olisivat iskeneethelikopterin roottorin
lapoihin. Miehistö pelastettiinkolmessa vaiheessa nostokorilla. Miehistö kuljetettiin
ensin Utön linnakesaareenja sieltä Turkuun.

Ilmavoimien keskiraskas helikopteri siirsi nyt ensimmäisenkerran koko laivan
miehistön aluksestaan. Aikaisemmin oli siirtoja tehty, mutta alukseen oli jäänyt
muutama henkilö huolehtimaan välttämättömistä toimista. Aigol makasi nyt “kyl
mänä” kivellä. Uppoamisvaaraa ei laivalla tällä haavaa vielä ollut. Tilanne saattoi
kuitenkin kehittyä minä hetkenä tahansa vakavammaksi. Se riippuisi sään kehityk
sestäja vuotojen runsaudesta,

Myrkyt pahin uhka

Illan ja yön aikana asiantuntijat selvittivät aluksessa olevien vaarallisten kemikaa
lienlaatuaja mahdollisia varotoimia.Jos sää selkenee, päästään aikaisintaanperjan
taina tutkimaan aluksen saamia vaurioita ja päättämään jatkotoimista.

Aigol oli ennen saaren rantaan ajautumista ottanut lujasti kiinni johonkin ve
denalaiseen karun, koska siinä oli useita vuotokohtia. Oli mahdollista, että aluksen
lastia kevennetään toiseen alukseen, jos tilanne sen sallii. Sen jälkeen harkitaan lai
van vetämistä pois karilta kunhan ensin oli saatu reiät tukituiksi tilapäisesti. Vaa
rallisenlastin käsittely toiseen alukseen siirrettäessä oli edelleen erittäin ongelmal
unen kysymys. Algolista ei ollut ainakaan tähän mennessä virrannut öljyä mereen.

Torsholman kohtalo

Aigol makasiniin matalassa vedessä, että myrsky esti myös pelastuslaivojalähesty
mästä haaksirikkoista alusta torstaina.

Algolin karilleajossa oli paljon samoja piirteitä kuin Utön lirmakesaaren haak
sirikkolaivojen muistomerkkinä tuolloin edelleen olevan ruotsalaisen Torsholman.
Torsholma ajoi 500 tonnin asbestilastissa karille 150 metrin päässä luotsiaseman
rannasta 12. päivänä marraskuuta 196$. Tuuli oli tuolloin $ boforia ja raekuurot
huononsivatnäkyvyyttä. Torsholmakaanei ehtinyt saada luotsia opastamaankarik
koisilla vesillä, vaan iskeytyi tätä ennen kivelle. Se hypähti nousuveden aikana karin
yli ja joutui kuin kattilan pohjalle, kun vesi laski. Alus jätettiin hylyksi, koska sitä ei
voitu nostaa kattilasta pois. Torsholmassa oli 2$ miestä ja naisradisti, Lasti siirrettiin
toisiin aluksiin.

Saman vuoden heinäkuussahitsaustöiden aikana syttyi aluksessa tulipalo, joka
kesti peräti kolme päivää. Se teki laivasta tämän jälkeen todellisen hylyn.

Ym.pariuomueno



1981 Öljyvuotoa pelättiin

AIoI vabvasti vartioituna Utössa

Perjantaina toisena karilleajopäivänä konttilaiva Älgol oli erityisen vahvasti varti
oitu alus. Saaristomeren merivartioston ulkovartiolaivat Uisko ja Silmä, kolme var
tiovenettäja kahden pelastusyhtiön alukset ympäröivätÄlgolia.

Työnjako oli selvä: merivartiosto tarkkaili mahdollista öljyvuotoa, pelastusyhti
ön sukeltajat tutkivat pohjan vuotokohtia. Öljyvuotoja ei oltu toistaiseksi havaittu.
Alus oli kolminkertaisin puomein ympäröity kaiken varalta. Merivartiosto tarkkaili
tilannetta yötä päivää ja oli valmis heti toimiin, jos vuotoja esiintyisi.

Algolin irrotukseen olisi voitu ryhtyä piankin, mutta siihen voi myös mennä
aikaa. Pelastusyhtiö varjeli visusti aluksen vauriotjulkisuudelta ennen kuin pelas
tussopimus oli tehty Algolin vakuutusyhtiönkanssa. Koska aluksen 17 hengen mie
histö kapteenia myöten poistui aluksesta, oli se nyt lasteineenpäivineen vakuutus-
yhtiön omaisuutta.

Turun meripelastuskeskuksesta kerrottiin, että aluksen konteissa olevat muuta
ma kymmenen tonnia vaarallisia kemikaaleja eivät asiantuntijain mielestä olleet
sittenkään vaarallisimpia, mutta uhkana kuitenkin ympäristölle ja pelastajille. Jos
myrkyt joutuvatmeriveden kanssa tekemisiin, syntyy sankkaa savua. Merivartiosto
antoi jo torstaina aluksille ohjeita myrkkyvuodon varalta,

Algolinlastina oli 200-300 tonnia kontteja, jotka piti tuoda Turkuun, Kun luotsi
ei myrskyn takia päässyt laivaan, aluksen kapteeni päätti yrittää omin avuin Utön
vaaralliseksi tunnetusta portista sisälle, mutta karahti karille. Merenkulkuhallitus
antaa luvan laivan irrottamisyritykseen, kun se on saanut ensin selostuksenvahin
goista. Alusta voitiin yrittää irrottaa aikaisintaan lauantaita vasten yöllä. Jos se ei
irtoaisi, oli ruvettava siirtämään lastia. Jos vuodot taas olisivat pahoja, olisi ruvet
tava myös tyhjentämään polttoainetankkeja kaiken varalta ennen irrotusta. Vasta
lastin siirron jälkeen alus kevenisi niin paljon, että se voitaisiin mahdollisesti irrottaa
karilta. Perjantaina tuuli oli onnettomuuspaikalla 6 metriä sekunnissa. Merenkäynti
oli laimentunut edellisen päivän 4 metrin korkuisista aalloista.

Uusia vuotoja esiin

AIoIin irrotus tuo saastevaaran

Viikko karilleajonjälkeenkoettiinÄlgolinpelastustöissä uusia vastuksiaja oli varau
duttava kaikkein pahimpaankin. Jos alus irrotusyrityksissä uppoaa tai kaatuu,jou
tuu öljysaasteen uhkaamaksi, niin etukannella olevat myrkkylastit vaarantavat
merenkulkijat aluksen lähellä.

Kolmenpelastusaluksenirrotusyrityksistä oli luovuttava, kunkonehuoneen alta
paljastui uusia repeämiä. Merenkulkuhallitus oli varautunut Algolin irrotuksessa
turvatoimiin, jollaisia ei koskaan aikaisemmin vastaavissa tapauksissa oltu nähty.

Operaatiota johti vuosien kokemuksella merenkulkuhallituksenylin öljyntor
juntamies, ylitarkastaja Reino Sandelin. Paikalla olivat pelastusalukset Protector ja
Niilo Saarinen sekä hinaaja Hepa, kaksi merivartiolaivaa, viisi merivartioston ve
nettä, rannikkotykistönyhteysalusjavielä merenkulkuhallituksenväyläalus Lonna.

Suomen ympansto 680
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Helikopteri ja lääkintähenkilökunta paikalle 1981

Paikalle oli lennätetty myös ilmavoimien keskiraskas helikopteri, missä oli lääkintä
henkilökuntaa valmiina Utönpääsaarella 3 kilometrin päässä kaikkein pahimman
varalta. Merivesi oli laskenutÄigolin karilleajonjälkeen jo liki 60 senttiä. Tämä vai
keutti irrotusta. Toinen vaikeus oli Älgolin peräportti. Vaikka laskelmissa oli sen
todettu pitävän, jos alus vedetään perä edellä karilta, käytännössä ei kuitenkaan
ollut varmuutta, miten portti käyttäytyy Jos vesi pääsee sen kautta alukseen, laiva
uppoaalasteineenpäivineen. Tällöin syntyy myös öljykatastrofi ja myrkkylasti aihe

uttaa kaasuvaaran.

Lasti ehkä tyhjennettävä

Tänään, torstaina oli tarkoitus yrittää jälleen irrotusta, kun yön aikana oli saatu
paikatuksi pohjasta löydetyt uudet reiät. Ellei alusta vieläkään saada vedetyksi ka
rilta vuotojen takia, oli ilmeisesti pakko ruveta sitä tyhjentämään lastista,jolloin alus
kevenisija irrotus voidaan tehdä turvallisemmin.

Pahimmassa tapauksessa oli vaarana, että Aigol jää Utön toiseksi näkyväksi
merenkulunhaaksirikkojen muistomerkiksi, kuten saaren toisella puolelle 196$ ka
rille ajanut ruotsalainen 500 tonnin asbestilaiva Torsholm. Sen jäännökset törrötti
vät yhä merestä 150 metrin päässä rannasta. Sitä ei koskaan kannattanut irrottaa
karilta, koska se oli korkean veden aikana ajautunut vauhdilla karin yli ja joutui
karinja rannan väliin kuin kattilan pohjalle. Algol tosin oli rannan suuntaisesti Sten
harun karin kupeessa, joten sen vetämisessä ei ollut karikkoesteitä Torsholmin ta
paan, mutta uppoamisvaara oli suuri.

Viranomaiset määräsivät:

Lastd pois ennen irrotamista

22. päivänä tammikuuta kävi ilmi, että lil-metrinen konttilaiva Älgol ei irtoa Utön
karilta ennen lastin siirtoa. Merenkulkuhallituksen paikalla oleva johtoryhmä kielsi
torstaina enemmät irrotusyritykset. Ensin oli saatava 20 tonnin myrkkylasti kannel
ta turvaan ja sitten 200-300 tonnin konttierä ruumasta. Perjantaina tutkitaan, miten
lastin siirto toiseen alukseen parhaiten onnistuisi.

Älgolia yritettiin torstaina puolen päivän aikaan kolmen hinaajan yli 10.000
hevosvoiman avulla irrottaa karilta. Alus liikahtikin vähän, mutta juuttui uudelleen
tiukasti kiinni kesldosastaan. Kahden tunnin ponnistelujenjälkeen irrotusyritykses
tä luovuttiin.

Tänä aikana rupesi myös sää pahenemaan. Keskiviikkona puhalsi tuuli vielä 4
metriä sekunnissa ja ilma oli aurinkoisen kirkas. Torstaina tuli sakea lumipyry ja
tuuli nousi yli 20 metriin sekunnissa. Merenkulkuviranomaiset katsoivat, että aluk
sen irrotus tällaisella tuulella oli liian vaarallista. He kielsivät yritykset ennen kuin
lasti oli siirretty.

Aluksessa oli lastin lisäksi 240 tonnia raskasta polttoöljyä ja 40 tonnia voitelu
öljyä. Lastin siirto muodostuu vaikeaksi myrskyävällä merellä. Lasti voidaan pur
kaa kahta tietä. Normaalisti se tapahtuisi peräportista, koska konttilaivassa ei ole
lastiluukkuja kannella. Peräportti taas ei toiminut, kun konehuoneisiin virrannut
vesi oli katkaissutsähkövirran. Portti saadaan kyllä auki, mutta sen kiinni saamises
sa oli vaikeuksia. Toinen mahdollisuus oli hitsata aluksen sivuun reikä, josta kontit
voidaan kuljettaä viereen ajettavaan proomuun ja sitä kautta toiseen laivaan

Ympänomineno



1 9$ 1 Jos alusta ruvettaisiin nyt irrottamaan lastin kanssa, peräluukku voisi joutua liian
kovalle koetukselle, kun aluksen peräosa vaipuu syvemmälle veteen. Vesi saattaisi
virrata sisään vioittuneesta lastiluukusta. Silloin aluksen uppoaminen tai pahim
massa tapauksessa kaatuminenlasteineenpäivineen olisi kohtalokasta. Myrkkylas
tina olevat kloorivety ja titaanikioriitti ovat meriveden kanssa yhtyessään ihmiselle
vaarallisia, koska ne kehittävät myrkkykaasuja.

Älgolinlastin siirto veisi joka tapauksessa aikaa. Uusiin irrotusyrityksiinpääs
täneen vasta ensi viikonvaihteessa. Sää on ennustettu jatkuvan torstain kaltaisena
ja muuttuvan merellä vielä vesisateeksi.

Lastin siirtoa suunniteltiin

Utö varautui jo kaasuvaaraan

Utön linnakesaaren satakunta asukasta olivat 23. päivänä tammikuuta jo varautu
neet myrkkylastilaivaÄlgolin tapauksessa pahimpaan. Jos suolahappokaasupääsee
purkautumaan 3 kilometrin säteellä, signaali varoittaa uhkaavasta vaarasta. Asuk
kaiden oli silloin sulkeuduttava sisälle. Merenkulkuhallituksenpääjohtaja Jan-Erik
Jansson piti myrkkypilven syntymistä Aigolin myrkyistä kuitenkin tässä vaiheessa
hyvin epätodennäköisenä. Merenkulkuhallitus pelasi kuitenkin varman päälle. Itä
meren öljykatastrofi liki kaksi vuotta sitten opetti, että mahdotonkin on joskus mah
dollista.

Viime viikon torstaina karille ajaneen Aigolin lastia oli kevennettävä, ennen
kuin irrotusyrityksiä voitiin jatkaa. Tästä päätti merenkulkuhallitusjo tämän viikon
torstaina. Viikonvaihteen aikana pelastusyhtiö Neptun teki suunnitelmia lastin siir
rosta, sanoi yhtiön pelastusyksikönjohtajaAarre Vuorensaari. Kalustoa oli riittävästi
saatavissa kotimaasta. Nyt mietittiin, miten siirto tapahtuu.

Kaksi pelastusalustakin karille

Pääjohtaja Jansson sanoi merenkulkuhallituksen päätyneen irrotuskieltoon ennen
lastinkeventämistä, koska irrotus näytti jo toivottomalta. Alus oli lujasti kiinni Sten
harun kallioissa, kiviä oli paljon ympärillä. Jos alus vedetään karilta väkisin, pohja
repeää helposti auki ja sieltä voi valua öljyä ulos.

— Olemme vaatineet, että laivaa on ensin kevennettävä, sitten on uudestaan
pyydettävä lupa irrotusyritykseen, Jansson sanoi. Siirto tuskin tapahtuu päivässä tai
kahdessa. Siihen saattaa kulua hyvinkin kaksi viikkoa sään kehityksestä riippuen.
Karikkoiselle paikalle oli vaikea tuoda ponttoneja ja nostolaitteita.

Karikkoisista vesistä puhui jo sekin, että kaksi pelastusalusta oli saanut pohja-
kosketuksen, Hinaaja Hepa menetti karilla keulapotkurinsa kyvyttömäksi. Pelastus-
alus Protectorkin sai pohjakosketuksen.

Merenkulkuhallitus pelasi varman päälle. Utönluotsiasema oli täynnä öljyntor
juntakalustoa, kuorijoita, puomeja, turvetta, muovisäkkejä ja kontteja. Siellä oli myös
helikopterijalääkintähenkilökuntaa.

Merenkulkuviranomaiset halusivat nyt alusta tyhjennettävän niin paljon, että
voidaan päästä sisältä käsiksi raskaaseen polttoöljyyn, tai alus voidaan vetää pois
kiviltä turvallisesti ja siirtää johonkin telakkaan. Merenkulkuhallituksen ylitarkas
taja Reino Sandelin johti Utössä väyläalus Lonnassa torjuntaorganisaatiota.

LastiaAlgolissa oli yhteensä tuhatkunta tonnia. Tästä oli 60 tonnia kloorivetyä
ja titaanitetrakloridia, Kun se kaasuuntuu yhtyessään meriveden kanssa, säiliö voi
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räjähtää ja suolahappokaasu aiheuttaa vaaran ympäristölle. Asiantuntijat pitivät 1 9$ 1

kuitenkin vaarallisimpana aluksen sisätiloissa olevaa $ tonnin polyram-erää. Se oli

itsesyttyvä, tappava ympäristömyrkky, kun sejoutuu tekemisiinveden kanssa. Las

tin lisäksi aluksessa oli 240 tonnia raskasta polttoöljyä ja 40 tonnia voiteluöljyä.

Merenkulkuhallitus edellytti, että lastin siirrossahoidetaan ensimmäiseksipois vaa

rallisetkemikaalit.

Säiliöt vahvoja

PääjohtajaJansson sanoi, että kaikkiin varotoimiin vaarallisten kemikaalisäiliöiden

kanssa oli ryhdytty Suolahappokaasua muodostavienkemikaaliensäiliötolivaterit

täinlujatja hyvin sidottu kannelle. Oli suunniteltu, että nämä kemikaalit hoidetaan

ensin pois. Aine voidaan purkaa pienempiin astioihin, eikä raskaita kontteja tarvit

sisi nostaa. Kontit olivat niin ylhäällä, etteivät ne hevin joudu veden kanssa tekemi

siin.Ja vedessäkään tuskin vaaraa syntyisi, sillä kysymyksessä olivat vahvat paine

säifiöt. Pääjohtaja Jansson piti myrkkykaasukatastrofinmahdollisuutta tällä hetkel

lä kuitenkin erittäin epätodennäköisenä.

Kannen kautta sisätiloihin

Merenkuluntarkastaja Reijo Montonen sanoi, ettei Turusta perjantaina päästyUtöön

huonon sään takia. Pelastusyhtiö Neptun hoitaa lastin keventämisen. Ilmeisesti ei

aluksensivutrntehdäkäänreikää,vaansisätiloihinpyritäänpääsemäänkäsiksikan

nelta.
Neptunin johtaja Aarre Vuorensaari sanoi, että yhtiö pääsi vasta perjantaina

aloittamaan lastin siirron suunnittelun. Täytyi pitää nyt luova tauko ja miettiä vii

konvaihteen aikana, miten siirto tehdään. Siirtoon tarvittavaa kalustoa löytyi koti

maasta riittävästi, mutta sen paikalle saaminen kestää oman aikansa. Tiettyjä vara

uksia Neptun oli jo siirtokalustosta tehnyt.

Tarkka vaIvona kameren

siböIaivdIe

Öljy- ja kemikaalisäiliölaivat joutuvat tarkkaan valvontaan Itämerellä heinäkuun

alusta, Kansainväliseltä merenkulkujärjestöltä Imcolta oli tulossa vielä tänä vuonna

lisäksi suositus, että myrkkykemikaaleja kuljettavat tavalliset rahtilaivat joutuvat

ilmoittamaan myrkkylastinsa 24 tuntia ennen määräsatamaansa saapumista sata

maviranomaisille. Viimemainittu olisi koskenut Utössä karille ajanuttalänsisaksa

laista konttilaivaAigoliakin.

Toimistopäällikkö Heikki Valkonen merenkulkuhallituksesta sanoi 26. päivänä

tammikuuta, että öljyä ja kemikaaleja kuljettavien tankkialustensijainninilmoitus

järjestelmää hoitaa Suomen rannikolla Suomenlahden merivartiosto.

Sijainninilmoitusjärjestelmänpiiriinkuuluvatöljysäiliölaivat,joidenbruttove

toisuus on yli 20.000 tonnia sekä kaasualuksetja kemikaaleja irtolasteina kuljettavat

alukset,joidenvetoisuus on yli 1 .600bruttorekisteritonnia.

Imcolta tulossa oleva suositus 24 tunnin etukäteisilmoituksesta oli vain pelkkä

ilmoitus satamalle. Se ei velvoita kuitenkaan vielä öljy-ja kaasutankkereidentapai

seensijainninilmoitukseen. Sijainninilmoitusjäijestelmää valmisteleva Suomen työ

ryhmä oli jättänyt marraskuussa osamietintönsä valtioneuvostolle rahoituksesta.

Tämänjälkeen oli Itämeren maiden komissio kokoontunut. Kokouksessa päätettiin,

Ympriornneriö
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Juhlatunnelmaakin Aigolin taistelun meiskeissä: 1981

Öljyntorjuntalaiva vesille
Laivateollisuudessa

Suomi saa huhtikuussa ensimmäisen varta vasten öljyn torjuntaan suunnitellun
monitoimialuksen. Tiistaina 27. tammikuuta laskettiinLaivateollisuus Oy:n telakal
la Turussa vesille merenkulkahallituksentilaama liki 13 miljoonaa markkaa maksa
va öljyntorjunta-alus. Alus pystyy toimimaan paitsi öljyn kerääjänä, myös öljyntor
junnan johtoryhmän tukikohtana. Laiva oli suunniteltu toimimaan jääoloissakin
tehokkaasti. Sitä voidaan hinata myös jäänmurtajalla.

Aluksen laitteilla pystytään erottamaan vesi öijystä. Öljy kerätään kuuteen säi
liöön, joiden yhteinen tilavuus on 750 kuutiota. Jääsohjo ja öljy sekottuvat separoin
titankissa. Pinnalle noussut öljy kuoritaan sitten säiliöön.

Juuri nyt taisteli merenkulkuhallituksen öljyntorjunnanjohtoryhmälänsisaksa
laisen konttilaivan Algolin kimpussa Utön edustalla. Heillä oli käytössä Saimaalta
paikalle kuljetettuväyläalus Lonna. Utöön oli myös kuljetettu eri puolilta rannikkoa
öljyntorjuntakalustoa. Torjuntahenkilöstö sai lisää voimia, kun he kuulivat, että
Laivateollisuuden telakalla Turussa oli samana päivänä laskettu vesille Suomen
ensimmäinen öljyntorjuntalaiva.

Vesille lasketun öljyntorjunta-aluksen pituus on 50 metriä, leveys 12,5 metriä,
sivukorkeus 4 metriä ja suurin syväys 3 metriä. Laiva on varustettu kahdella pääko
neella,joidenyhteisteho on 600 hevosvoimaa. Siinä on myös ruoripotkurilaitteisto.

Torjuntakalustoa yhä liian vähän

Aluksen miehistöön kuuluu vain 5-8 henkilöä. Laivassa on lisäksi tilat 10 hengen
johtoryhmälle. Merenkulkuhallituksen suunnitelmissa oli edelleen mm. erilaisten
öljynkeräysalusten rakentaminen, avomeripuomien lisääminen, useiden 13-ja 10-
metristen työveneiden hankinta.

Suomi allekirjoitti jo 5 vuotta sitten ns. Helsingin sopimuksen. Se velvoittaa
jokaisen Itämeren valtion auttamaan naapuria öljyvahingon sattuessa. Tämän eh
don täyttäminen vaatii tehokkaita torjunta-aseita, mm. laivakaluston lisäämistä.
Kahden vuoden takaisen Itämeren öljykatastrofin edessä ulkosaaristossa oltiin tum

put suorina, kun jääsohjossa operoivaa torjunta-alusta ei ollut.
Nyt vesille lasketussa aluksessa oli öljyntorjuntaanjääoloissajo alusta suunni

teltaessa kiinnitettyerityistä huomiota. Alus on suunniteltu toimimaanmyös öljyn
torjunnanjohtokeskuksena,jotavarten se on varustettu yhteydenpitolaitteilla.

Tehtäviä riittää

Alus on tarkoitettu toimimaan normaalisti saariston raskaskuljetuksissa. Se voi kan
silastina kuljettaa esimerkiksi täydessä lastissa olevan perävaunullisen kuorma-
auton. Polttoainetta ja makeaa vettä voidaan kuljettaa aluksen tankeissa. Laiva voi
toimia myös merivoimien huolto-ja tukialuksena.

Öljyntorjuntatehtävissä tilattu alus toimii mm. öljyntorjuntakalustonkuljetuk
sessa, veteen vuotaneennestemäisen tai kiinteän saasteen keräilyssä ja erottelussa,
varastointi- ja kuljetuspaikkana. Lisäksi alus toimii öljyntorjuntaan osallistuvan
henidiökunnantukikohtanasekä öljyntorjuntakaluston tarvitseman sähkön, höyryn
tai hydrauliikan voima-asemana. Alus saavuttaa noin 7 solmun nopeuden omalla
koneistollaan.
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1981 Myrkyt jo poissa Algolista

Öljy edelleen suurena oneknana

Utön luona jo liki kaksi viikkoa karilla maanneenlänsisaksalaisen konttilaivanÄl
golin 240 tonnin polttoainesäiliöiden tyhjennys on seuraava vaikeasti toteutettava
toimi, jota nyt suunniteltiin, sanoi pelastustöitä tekevän pelastusyhtiö Neptunin
johtaja Aarre Vuorensaari 2$. päivänä tammikuuta.

Tiistaita vasten yöllä saatiin laivan ruumasta kuilua myöten ylös kymmenkun
nan miehen voimin vaaralliset kemikaalit,joita siellä oli $,5 toimia. Kemikaalit siir
rettiin käsinostolla Älgolin viereen ajettuun turvajohtoryhmän tukialukseen Lon
naan, missä ne kuljetettiin Nauvoon. Lonna palasi illalla jälleen Utöön, missä alkoi
polttoaineen poiston suunnittelu paikan päällä.

Laivan ruumassa olevanvaarallisenympäristömyrkyn, homeenestoaineenpur
kamiseen osallistui Turun palokunnan 10 miehen lisäksi myös Neptun -yhtiönmie
hiä.

Merenkulkuhallitus oli määrännyt seuraavaksi toimeksi aluksenpolttoainetank
kien tyhjennyksen, jotta alusta voitaisiin uudelleen ruveta irrottamaan karilta. Tä
män hankkeen toteuttaminenoli tällä haavaa erittäin vaikeaa. Suunnitelmia tehtiin
itse paikalla ja myös Helsingissä. Vasta polttoöljynpoistamisenjälkeensiirrettäisiin
aluksen kannella vielä olevat 60 tonnin myrkkyerät talteen. Lastin keventämisen
jälkeen olisi irrottamisyrityksen vuoro.

Tieto-taitoa ehkä ulkomailta

Kaiken kaikkiaan voi aikaa operaatioon mennä paljonkin. Kukaan ei vielä lähtenyt
veikkaamaan, koska saadaan suunnitelmat sellaisiksi, että polttoöljy voidaanpois
taa. Johtaja Vuorensaari sanoi, että aluksen karilleajopaikka oli erittäin vaikea. Joka
suunnalta tuulee avoimen Itämeren tuntumassa. Vuodenaika oli vielä pahin mah
dollinen sikäli, että säänvaihtelut ovat poikkeuksellisen suuret.

Viranomaiset olivat seuraavaksi toimeksi asettaneet polttoöljyn poistamisen.
Vuorensaari sanoi tämän suunnittelun olevan nyt käynnissä: — Koetamme käyttää
hyväksi kaiken sen asiantuntemuksen, mikä Suomesta löytyy. Sen jälkeen onlähdet
tävä sitten etsimään apua ulkomailta, koska sielläkin painiskellaan samojen ongel
mienparissa.

Polttoainetankeissa olevan öljyn arveltiin olevanjähmettynyttä. Sitä pitäisi läm
mittää juoksutuskelvolliseksi ennen kuin poistoon voidaan ruveta. Vuorensaari sa
noi, että toisaalta ei vaaraa öljyn karkuun lähtemisestäkään pitäisi helposti olla, jos
polttoöljy oli jähmettyneessä tilassa. Karkumahdollisuudet olivat erittäin pienet.
Öljyn lopullisesta laadusta ei ollut myöskään täyttä varmuutta, Saman valmistajan
öljy kun oli erilaista, jos se oli otettu eri paikoista.

Neptun-yhtiönmiehetpyrkivätnytensisijaisesti öljynpoistosuunnitelmien teon
kanssa paikkaamaankonehuoneenpohjavauriotniin, että konehuone pysyisi kuiva
na. Johtaja Vuorensaari sanoi, että Neptun-yhtiön oli myös ruvettava samanaikai
sesti harkitsemaan lastin purkamista. Hän katsoi pelastusyhtiöllä olevan siihen oi
keus, Purkaminen ei edellyttänyt öljyn tai muun aineen ottamista aluksesta tätä
ennen.

Tiistaina puhuttiin radiossa viranomaistenja pelastusyhtiön miesten välisestä
nihkeästä suhteesta. Neptun-yhtiöstä ei näitä tietoja vahvistettu. Pelastusyhtiö pyr
ki toimimaan kaikissa tapauksissa hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa kuten
tähänkin asti.
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AIg& jo kaksi viikkoa istunut kanNa

Polttoöljyn poistoa suunniteltiin

Aigol oli nyt istunut vahvasti karilla Utössä tasan kaksi viikkoa ja päivä kului täysin
seuraavan siirron eli polttoöljyn poistamisen suunnitteluun. Neptun-yhtiön pelas
tusyksikönjohtajaAarre Vuorensaaritotesi, että keskiviikkopäivä kului edelleenuu
sun valmisteluihin. Hän ei vieläkään osannut sanoa, mikä oli seuraava työvaihe.
Yhtiön asiantuntijat pohtivatkysymystä tarkkaan. Viranomaisten vaatimus oli, että
polttoöljy oli ensimmäiseksi saatava tavalla tai toisella pois tankeista. Neptun-yhti
öllä oli kuitenkin oikeus ryhtyä tätäkin ennen lastin siirtoon. Tarkoitus oli yrittää
kääntää alusta niin, että peräportin taakse voidaan tuoda purkauskalustoa. Lastia ei
voida muuta kautta purkaa ainakaan nykyisten suunnitelmien mukaan.

Neptun yhtiön miehet paikkasivat keskiviikkona myös konehuonetta, jotta
mahdollisen irrotustyön alkaessa konehuoneeseen ei enää pääsisi vettä. Merenkul
kuviranomaiset itsekin halusivat siirtää alusta jonkin verran ennen varsinaista irro
tusta, jotta nähdään, onko pohjassa vielä pahoja reikiä ja voidaanko alus nykäistä
karilta ilman suurempia riskejä.

NeptuninUtöönlähettämäponttonikalusto ei saapunutperille vielä keskiviik
kona. Älgolin luona olivat pelastusalus Lonnan lisäksi ainoastaan Neptunin alukset
Protectorja Hepa. Ponttonikaluston saapumista oli viivästyttänyt huono sää.

karilla maattu ennenkin pitkään

Kaksi viikkoa karille juuttuneena ei ole niitä kaikkein harvinaisimpia tapauksia
Suomenkaan vesillä. Aikaisemmilta vuosilta oli muistissa mm. junalautta Drottnin
gen,jokaÄhvenanmaan edustalla joutui lepäämään kivellä kolmisenviikkoa ennen
kuin se saatiin irti Saksasta tilattujen suurten ponttonien nostamana.

Lastinsiirto merellä laivasta toiseen oli yksi tehokkaimmista laivan keventämis
tavoista, senjälkeen alus tavallisesti jo irtosi helposti. Tämän lastinsiirron otti muu
ten ensimmäisenä Suomen merialueella ja tiettävästi koko maailmassa käyttöön Silja
varustamo, kun sen autolautta karahti karille Ahvenanmaan saaristossa. Toinen
autolautta ajettiin laivan taakse ja alusten peräporttien väliin ponttonien varaan
rakennettiin kulkusilta, jota myöten rekat huristivat laivasta toiseen. Myöhemmin
oli vastaavaa toimintaa harjoitettu muidenkin karille juuttuneiden autolauttojen
keventämisessäja siitä saatiin oppi myös junalautan irrotukseen.

Aigolin tapauksessa tilanne oli pahempi. Sen lähellä vesisyvyys oli olematto
man pieni ja pohja täynnä kallionnyppylöitä. KunAlgol vielä istui Itämeren tuulten
tuiverruksessa, toisten alusten ei ollut vallan helppoa sitä lähestyä.

Nyt yritettiin Algolin tapauksessa saada peräportin taakse proomuja, joihin
ruumassa kahdessa osastossa sijaitsevat kontit voidaan siirtää. Kuinka tässä onnis
tutaan, sen näyttävät lähipäivät. Joka tapauksessa menee vielä pitkä aika, ennen
kuin alus voidaan karilta nykäistä,jos merenkulkuviranomaiset pitävät kiinni öljyn
poistopakosta ennen irrotusta. Vielä kun ei oltu ratkaistu, miten jähmettynyt öljy
tankeista imetään.

Turku tutkii myrkkyvarastoaan

Virkamiestaso valmisteli vaarallisten aineiden varastomnnin parantamista Turun
satamassa.Älgolin myrkkylastin uhka toi uutta puhtia suunnitelmille. Algolin mää
räsatama Suomessa oli juuri Turku, missä se oli käynyt monta kertaa aikaisemmin
km.
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1 9$ 1 Satamakapteeni Henrik Pettersson sanoi, että tilanne Turun satamassa oli hallinnas
sa. Sataman kautta oli arvioitu vuosittain kulkevan noin 5.000 tonnia vaarallisia
aineita, Näihin lukuihin eivät sisälly lipeä ja polttoöljy. Niitä varten oli oma satama
Pansiossa.

Sataman vaarallisten aineiden varasto käsitti 96 neliön tiilirakennuksen, joka
oli suljetun aitauksen sisällä. Nämä tilat pitäisi nykyaikaistaa.Äidattu alue oli 30-50
metriä. Tämän varaston ovet ja tilat eivät yleensä salli koneellista tavarankäsittelyä.
Tilojen lämmitys jäätyviä kemikaaleja ajatellen oli puutteellinen. Tilat olivat riittä
mättömät esimerkiksi lauttavaunuille. Sijainti oli kohtuullisella etäisyydellä sata
masta.

Sataman kannan mukaisesti oli vaarallisia kemikaalilasteja sataman kautta
laivattu ehdolla, että aineet kuljetetaan heti pois satama-alueelta tai tuodaan suo
raan laivan ulkosivulle lastausta varten ilman välivarastointia, Tämä ei aina ollut
mahdollista, joten varastointitarvetta oli.

Truklden liikkuminen oli jo sinänsä vaarallista. Olihan esimerkiksi lentokenfillä
sattunut, että trukin piikki oli tunkeuftmut sisään koneen rungosta. Satamassa se
olisi kohtalokasta, jos piikki osuisimyrkkytynnyriin tai vaikkapa jauhetta sisältävä
säkki putoaisi meriveteen. Utössä laskettiin, että syntyvä kaasupilvi aiheuttaisi 2
kilometrin säteellä myrkytysvaaran.

Satamakapteeni Petterssonin mukaan vaaralliset kemikaalit oli merkitty sata
man kautta kulkevissa erissä. Moni vaarallinen aine oli sellaista, ettei sitä saa vaa
ralliseksi kuin lisäämällä siihenjotain muuta ainetta, pistämällä se paineen alaiseksi,
kuumentamalla sitä tms. Myrkkyjä käsittelevät ihmiset satamassa tiesivät, mitä teh
dään,jos vahinko sattuu. Terminaalissa oli seikkaperäisetkäsittelyohjeet.

AIoI ei suostuniat siirtyniän
pohjasyyniin

Konttilaiva Älgolin siirtäminen Stenharun karilta Utön luona ei torstaina 29. tam
mikuuta onnistimuttunninkestäneidenponnistelujenjälkeen.Öljyntorjuntatoimia
paikalla johtanutmerenkulkuhallituksenylitarkastajaReino Sandeliii sanoi, että alusta
yritettiin iltapäivällä siirtää sen verran, että olisi nähty pohjavauriot ja voitu ruveta
niitä paikkaamaanulkoakin päin. Irrotusyritys ei kuitenkaan onnistunutja niin alus
jäi ennalleen makaamaan lujasti kiville Stenharun rannan suuntaisesti.

15 päivää karilla istunutÄlgol sai keulapiikkiinsä torstaina vettä. Tällä toimella
yritettiin keventää aluksen perää, jotta se olisi irronnut kiveltä helpommin. Tämä
kään ei tuonut tulosta, Paikalle ei oltu saatu vielä kalustoa, jolla poistettaisiin aluk
sen tankeista siellä oleva 240 tonnin polttoöljyerä ja 40 tonnin voiteluöljymäärä.
Merenkulkuviranomaiset olivat määränneet, että aluksesta oli öljy poistettava en
nen kuinvarsinaiseen irrotukseen voitiin ryhtyä. Torstain kuluessa tehtiin edelleen
suunnitelmiaÄlgolin pelastuksenjatkotoimista. Suunnitelmista ei kuitenkaan saatu
päivän aikana lopullisia tietoja.

Älgolissa oli lastia kaiken kaikkiaan liki tuhat tonnia. Laivasta oli jo käsipelillä
siirretty turvaan pahin ympäristömyrkkyerä, 8,5 tonnia homeenestoainetta. Kan
nella oli vielä 60 tonnia vaarallisia kemikaaleja ja ruumassa tavarakontteja.
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AIoIin ybjentjät edottelivat tyyntä 9$I

Konttilaiva Älgol aloitti 30. tammikuuta jo toisen viikonvaihteen Stenharun mata

likolla Utönluotsiasemasta 3 kilometrin päässä. Kehno sää teki perjantaina kaikki
pelastustoimet mahdottomiksi. Päivä kuluikin pääasiassa suunnitelmien laatimi

seen siltä varalta että sää leppyisi.
Pelastusyhtiö Neptuninjohtaja Aarre Vuorensaari sanoi, että yhtiön toimittamat

kaksi ponttonia saapuivat perjantaita vasten yöllä 111 metriä pitkän Älgolin luo.
Tuuli puhalsi koko päivän 16 metrin sekuntivauhdilla. Se teki kaikki pelastusyrityk
set mahdottomiksi. Kevyet alukset ja laitteet oli siirrettävä suojaan. Vain hinaajalai
vat olivatÄlgolin luona valmiusasemissa.

Perjantai-illan säätiedotuspalvelu lupasi hetkeksi kauniimpaa ilmaa ja länsi
rannikollekinmuutaman pakkasasteen. Lauantaina luvattiin kuitenkin taas lännes

tä uusi matala, joka muuttaa lumisateen vesisateeksi. Pelastajien tarkoitus oli heti

sään selvittyä saada ponttonit aluksen peräportin taakse ja aloittaa lastin siirto.
Toinen vaikea ongelma oli merenkulkuviranomaisten määräys, että aluksesta

oli ennen lopullista irrotusyritystä poistettava siellä oleva 240 tonnin polttoaine

määrä. Laiva oli nyt maannut karilla 2,5 viikkoa.
Pelastusyhtiö oli tuonut paikalle tarvittavan pumppauskaluston. Nyt oli vain

kysymys siitä, mitenjähmettyneeseen öljyynpäästäänkäsiksi. Pienempiponttoni oli

rakennettu myös öljyn vastaanottoa varten.

Aigol yhä lastissa

Siirtaminen mahdotonta kovassa
rnyrskyssä

Tammikuu vaihtui helmikuuksi, mutta sään haltijat eivät olleet suopeita konttilaiva
Älgolin pelastustöille. Maanantaina 2. helmikuuta kurja sää siirsi taas kerranÄigo
linlastin siirtämistä Utössä. Tiistaina luvattiin edelleen kovaa tuulta ja vesisadetta.
Koko pohjoiselle Itämerelle annettu kovan tuulen varoitus aiheutti sen, ettei edes
suojassa ollutta siirtokalustoa voitu maanantaina viedä paikalle.

Pelastusyhtiö Neptuninjohtaja Aarre Vuorensaari sanoi, että ainoa, mitä oli voitu
tehdä, oli karille ajon yhteydessä alukseen syntyneiden reikien tiivistäminen. Rajut
tuulet olivat heilutelleet laivaa kivellä niin paljon, että jo paikattuja kohtia oli jou
duttu uudelleen vahvistamaan.

Siirto-ongelmissa pohtimista

Jo kaksi kertaa oli Stenharun karin viereenviety pelastusyhtiön siirtokalustoa, mut

ta kovan tuulen takia se oli taas jouduttu siirtämään suojaan odottamaan parempaa
säätä. Lastinsiirtämiseen tarvittaisiinpuolitoista vuorokautta melko heikkotuulista
säätä. Pelastusyhtiöllä oli Utössä lastin siirtoa varten jo proomut ja trukkeja. Siirto
koski ensimmäisessä vaiheessa varsinaista ajokantta. Tarkoitus oli avata laivan pe
räporttija ajaa sillaketta pitkin trukeilla kontit ja muut tavarat turvaan proomuun.
Äjokannella oli tavaraa 500-600 tonnia, kun sitä oli koko laivassa vielä liki 1.000
tonnia. 8,5 tonnin vaarallisimmat myrkkyerät oli saatu jo mantereelle turvaan. Lai
van pohjaruumassa oli edelleen tavaraa. Sen saaminen sieltä ylös oli epävarmaa,
koska ei tiedetty miten laivan hissit saadaan toimintaan.
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1 981 Lastin siirto jo 500 tonnillakin helpottaisi tilannetta niin paljon, että sen jälkeen
päästäisiin jatkotoimiin käsiksi.Alusta saataisiin silloin myös siirrettyä pohjatutki
muksia varten. Myös öljyn poistoon voidaan päästä käsiksi, kun ensin oli ratkaistu
eräitä pulmallisia teknisiä ongelmia.

Luotsi ilman määräysvaltaa

Luotsi ei voi määrätä, että esimerkiksi Utöstä, Suomen merenkulun lännen portista,
myrskyssä sisään pyrkivä alus jäisi odottamaan sään laantumistaulkomerellä. Luotsi
voi antaa tätä koskevan suosituksen. Jos hurjapää kapteeni niin itse harkitsee, hän
voi ilman luotsiakin ajaa kapeikosta läpi saariston suojaan. Silloin päällikkö kyllä
pelaa venäläistä rulettia matalikkojen sokkeloissa.

Älgolin tapauksessa luotsi ei päässyt nousemaan laivaan, kun myrsky oli raju.
Älgolin päällikkö päätti kuitenkin jatkaa itse matkaa. Miksi hän sitten äkkiä käänsi
aluksen ja karautti suoraan päin Stenharun kalliota? Tähän saadaan vastaus tai
ollaan saamatta oikeudessa annettavassa meriselityksessä.

Merenkulkuhallituksenluotsi-ja meripelastusosaston päällikköAtsoJokivartio
sanoi, että aluksella oli täysi oikeus kulkea myös ilman luotsia. Asetuksissa oli selväs
ti sanottu, että jos luotsia ei ole saatavissa, päällikkö saa mennä ilman luotsia. Niin
koti- kuin ulkomaistenkin laivat ottavat yleensä luotsin. Varsinkin huonolla säällä.
Luotsi tuntee henkireiät. Hän on alan ammattilainen.

Tuloilmoitus 3 tuntia ennen

Luotsiasemaalähestyvätlaivatottavat yleensä yhteyden heti, kunvhf-radio kantaa,
yleensä 2-3 tuntia aikaisemmin. Luotsiasemat saavat myös laivan meklarinvälityk
sellä tiedon odotettavissa olevasta aluksesta. Luotsiasemilla oli myös tutka, jolla alus
saadaannäkökenttään.

Eri maissa oli erilainen käytäntö luotsiavusta, Oli maita, missä suoraan radiolla
ilmoitetaan, ettei luotsipalvelu toimi tai että luotsit tulevat vasta määrätyssä koh
dassa alukseen. Ehdotonta pysäyttämismääräystä ei luotsi voi antaa. Hän voi va
roittaa saapuvaa alusta, että se laskisi koukun pohjaan, koska luotsi ei pääse aluk
seen,

Kouktm eli ankkurinlaskupohjaanei käy ulkomerellä, missä vesisyvyys on suuri.
Rajun myrskyn tullessa alus voi joko hakeutua lähimpään suojasatamaan tai ajaa
keulan päin tuulta ja laittaa koneet käymään riittävän hitaasti.

Sää muuttui tunnissa

Älgolin tapauksessa kävi niin, että Utöstä pääsi luotsikutterilla vielä tuntia ennen
Älgolin saapumista luotsi odottavaan alukseen. Tultiin siihen tulokseen, että se on
nistuisi nytkin. Kun Algol saapui, yritys oli mahdoton. Luotsivene oli vähällä murs
kaantuaÄlgolin kylkeen. Älgol lähti yksinjatkamaan matkaa, teki käännöksenja oli
karilla. U-käännös epäonnistuu joskus autollekin maantiellä. Luotsi astuu yleensä
laivaanuloimpienmatalikkojen ulkopuolella turvallisesti.

Aigolin tapauksessa oli ihmetelty miksei luotsikutteri valomerkein edellä ajaen
ohjannutAlgolia turvallisesti sisälle väylään? Ohjeet olivat selvät. Luotsikutteri voi
ajaa edellä ja siinä on määrätty tunnusvalo. Jos luotsikutteri Algolin tapauksessa
olisi ajanut myrskyssä edellä, vauhti kutterilla olisi ollut ehkä 6 solmua. Ison aluksen
olisi pitänyt ajaa 10 solmua, Luotsikutteri olisi jäänyt armotta isompansa jalkoihin.
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Sää suosi Aigolia 3 viikon jälkeen 1981

Öljynp,isto viimeinkin valmisteille

Torstaina tulee 3 viikkoa kuluneeksi karilla Utön luona maanneestaÄlgolista,josta
yritetään nyt heti ruveta ottamaan 240 tonnia polttoöljyä pois. Merenkulkuhallituk
sen ylitarkastaja Reino Sandelin kertoi tiistain 3. helmikuuta illalla Utössä olevasta
väyläalus Lonnasta, että öljyn poistamista valmisteltiin jo täyttä päätä. Toinen pie
nempi proomu tuodaan paikalle ja siellä tutkitaan eri vaihtoehtoja öljyn poistami
seksi.

Pelastusyhtiö Neptuninjohtaja Aarre Vuorensaari eivielä tiennyt, mitkä olisivat
ne tekniset keinot,joilla jähmettynyt öljy aluksesta poistetaan. Pumppukalustoa oli
paikalla. Kysymys oli vain siitä, mitä kautta päästään öljyyn nopeimmin käsiksi.

Ylitarkastaja Sandelin sanoi, että illalla vallitsi Utössä parhain sää mitä koko 3
viikon aikana oli ollut. Tuuli puhalsi vain 5 metrin sekuntivauhdilla, merenkäynti
tosin oli vahvanlainen. Jos sää iltaan mennessä ja yöllä jatkuu samanlaisena, oli
mahdollista, että öljynpoistoon ruvetaannopeastikin.

Tiistaita vasten yöllä saatiinÄigolista jo siirretyksi 600 tonnin konttierät ajokan
nelta proomuihin, jotka toivat tavarat iltapäivällä Turkuun . Aluksessa oli vielä 500
tonnia tavaraa, joista 60 tonnia kannella olevia myrkkyjä. Sisätiloista tuotiinjo viik
ko sitten 8.500 tonnin vaarallisimmat myrkkyerät maihin . Älaruumassa oleva 500
tonnin tavaraerä oli vaikea nostaa, koska aluksen hissit eivät toimineet. Vaihtoehto
na oli mm. lastin siirto käsin. Tämä oli kuitenkin vaikeaa, koska ruumasta johti ylä
kannelle vain halkaisijaltaan metrin suuruinen aukko.

Seuraava toimi ennen aluksen irrotusyritystä on öljynja myrkkyjen poisto. Vasta
sen jälkeen voidaan alusta varovasti siirtää alkuperäiseen asentoon, sanoi ylitarkas
taja Sandelin.

Vuorokausi vielä armonaikaa

A19o1 pian irti tai karilla kauan

Koitti keskiviikko 4. helmikuuta. Illalla näytti tilanne paikanpäällä Utössä siltä, että
Algolilla oli aikaa enää yksi vuorokausi. Siinä ajassa karilla olevan myrkkylaivan
Algolin tulisi päästä karilta, muutoin irrottamisyritykset saattavat siirtyä pitkälle
km Öljyntorjunnanjohtoaluksesta Lonnasta kerrottiin sään olevan nyt niin hyvä,
ettei kertaakaan kolmiviikkoisen karillaolon aikana oltu mokomaa koettu.

PelastusyhtiöNeptun teki nyt kaikkensa öljyn poistamiseksi aluksestanopeasti,
jotta laiva saataisiin nykäistyksi irti karilta. Loppuviikoksi säätieteilijät olivat lu
vanneetkiristyvää tuulta jalumipyryä. Pelastustyöt keskeytyisivät, kovalla tuulella
ei öljyn poistoa ja irrotusta voida ajatellakaan.

Proomukin karkasi

Keskiviikkoiltana hierottiin suunnitelmia öljyn poistamisesta. Raskasta polttoöljyä
laivassa oli 240 tonnia, voiteluöljyä lisäksi 40 tonnia. Merenkulkahallitus oli edelleen
asettanut ehdoksi, että ennen irrotusta öljy on poistettava. Irrotuksessa mahdollises
ti syntyvien repeämien vuoksi öljy voisi saastuttaa ympäristön. Utön emäsaari oli
laivasta vain 3 kilometrin päässä.

Ympänomnteno



1 98 1 Päivällä pelastusmiehistöllä oli pientä murhettakarkuunpäässeestäproomusta. Sen
kiinni ottaminen vei kallista aikaa. Iltapäivällä sukeltajat olivat tutkimassa aluksen
pohjaa. Illalla neuvoteltiin sitten jatkotoimista sukeltajien raportin perusteella.

Torjunta kohentuu merkittäväksi

Venesarja ja laiva valmistuniassa
öljysoaan

Suomen valmius öljyntorjuntaan oli kohentumassa merkittävästi. Turussa valmis
tuu myöhäiskeväällä maamme ensimmäinen varsinainen öljyntorjuntalaiva. Se
maksaa 13 miljoonaa markkaa. Valmistunut tai valmistumassa oli myös neljä viisi
toistametristä öljyntorjuntavenettä. Budjettivaroin hankitaan 10 kappaletta neli
metrisiä alumiiniveneitä öljyntorjuntavarastoihinjaluotsiasemille. Kymmenmetri
siä veneitä oli jo yksitoista kappaletta luotsiasemilla ja Saimaalla. Uusin torjuntave
netyyppi oli käyttäytynythyvin myrskyssä, missä tuuli oli ollut yli 20 metriä sekun
nissa. Tyhjänä vene saavutti 18 solmun nopeuden.

Veneinsinööri Timo Korhonen merenkulkuhallituksen laivaosastosta kertoi 4.
päivänä helmikuuta, että viisitoistametrisiä veneitä tarvittaisiin välttämättä vielä
viisi kappaletta lisää. Ensi vuoden budjettiin oli esitetty 3 venettä, kaksi siis puuttui.

Nauvossa koeajettiin keskiviikkona viisitoistametrisen öljyntorjuntaveneen
uusinta prototyyppiä. Tämän meriveden kestävästä alumiinista tehdyn veneen hin
ta oli 600.000 markkaa. Merenkulkuhallitus testaa neljää eri venetyyppiä vielä ke
väällä, jolloin niillä asetetaan vaikeissa oloissa meriviittoja paikoilleen. Testin par
haasta tyypistä kehitetään aikanaan öljyntorjuntavene merenkulkuhallituksen ja
kuntien käyttöön.

Asemapaikkana jään reuna

Näitä veneitä käytetään normaalisti juuri viittojen asettamisessa luotsipiireissä.
Neljästä veneestä yksi sijoitetaankinHelsinkiin, yksi Maarianhaminaan, yksi Pansi
on laivastoasemalle Turkuun ja nyt koeajettu Utön Lohmiin.

Yleensä veneiden sijaintipaikka määräytyy sen mukaan, missä jään reuna kul
loinkin oli. Älumiinivene pystyi kulkemaan 5-llsentinjäässä, sen syväys oli vain 1,3
metriä. Veneeseen voidaan majoittaa muutamaksi päiväksi neljänhengen miehistö.
Vene kestää kahden tonnin viittakuorman. Kahdella 130 kilowatin moottorilla tyhjä
vene kulkee 16-10 solmua.

Kunnille yhteinen öljyntorjuntavene

Koeajoa seurannut Taivassalon saaristokunnan palopäällikkö Heikki Kallio sanoi,
että heillä oli ollut jo 3 vuotta hankkeissa saada 4-5 kunnan käyttöön tehokas öljyn
torjuntavene,jota voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Muutamilla saaristo
kunnilla mm. Korppoossa oli jo oma vene. Turussa oli kymmenmetrinenUisko-tyy
pin öljyntorjuntavene.

Suomen yrnpansto 680
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Luotsi arvosteli laivan tutkia 1981

Erikoinen öljyvahinko oikeudessa

Älgolin murheita Utön kivikoissa murehdittiinja arvosteltiin laivan päällikköäkin
venäläisen rulefin harjoittamisesta, ktmhänitsepäisyydessäänlähtimyrskyssäpyr
kimään saaristoväylälle, luotsi kun ei pystynyt nousemaan alukseen. Tässä yhtey
dessä on syytä nostaa esille 5. päivänä helmikuuta Turun raastuvanoikeudessa ollut
öljyvahinko ja sen aiheuttaminen. Olin itse raportoimassa jutun käsittelyvaihetta,
jonka selvittäminen lykättiin vielä neljänteen istuntoon.

Hollantilaisvarustamo vaati Suomen valtiolta 2,5 miljoonan markan korvauk
sia rahtilaiva Schippersgrachtin karilleajosta vuoden 1980 syyskuussa Kustavin
vesillä. Summa koostui aluksen korjauksista Suomessa ja Hollannissa sekä lastista.
Suomen merenkulkuhallitris puolestaan vaati aluksen aiheuttamista öljyvahingois
ta korvauksia 97.000 markkaa. Mahdolliset lisäkorvaukset maanomistajille eivät
ylittäneet 20.000 markkaa.

Turun raastuvassa puitiin torstaina laivan karilleajoon johtaneita syitä jo kol
mannen kerran. Seuraavan kerran ollaan oikeudessa maaliskuussa. Hollantilaisva
rustamo syytti Suomen valtiota siitä, että se oli laiminlyönyt väylämerkkien hoidon.
Reunamerkit olivat sammuksissa ja tätä ei luotsikaan tiennyt. Jos valot olisivat lois
taneet, ei karille olisi ajettu.

Suomen merenkulkuhallitus vetosi luotsin kertomukseen. Luotsi oli sanonut
aluksen tutkakuvia epäselviksi, jonka takia hän oli joutunut ohjaamaan alusta näkö
havaintojen mukaan. Aluksen päällystö ei ollut myöskään avustanutluotsia riittä
västi. Jos aluksen tutkat olisivat toimineet, luotsi olisi pystynyt kyllä navigoimaan
aluksen eteenpäin.

Myrsky uhkasi taas tyhjentniist

Utössä työskenneltiin läpi yön torstaina 5. helmikuuta kilpaa hetki hetkeltä pahem
maksi muuttuvan sään kanssa 300 tonnin öljyerän saamiseksi nopeasti pois karilla
olevasta Älgolista. Merenkulkuhallituksen öljyntorjuntaorganisaation johtaja, yli-
tarkastaja Reino Sandelin kertoi kello 20.30 tukikohtana olevasta väyläalus Lonnasta,
että hetken pysähdyksissä olleita pumppaustöitä päästiin taas jatkamaan täydellä
teholla. Tasan 3 viikkoa karilla olleen Algolin öljy pyrittiin saamaan pois aluksesta
mahdollisimman nopeasti. Pumppaustyötjatkuivat keskeytyksittä läpi yön.

Iltapäivällä aloitettu öljynsiirto keskeytyi kello 18.30. Öljy osoittautui odotettua
jähmeämmäksi,ja se tuotti ylivoimaisia vaikeuksia pumppauskalustolle. Parin tun
nintutldmisenjäikeenpäädyttiinuuteensiirtojärjestelmään.Siihen otettiin mukaan
mm. merenkulkahallituksenhätätyhjennyslaitteetjavaralla oli myös koulutettuis
kuryhmä valmiina toimimaan nopeasti, jos tarve niin vaati.

Sää oli illalla vielä melko hyvä, tuulen voimakkuus 7 metriä sekunnissa, puus
kissa 10 metriä. Säätiedotus lupasi perjantain iltapäiväksi pahenevaa säätä. Se puo
lestaan tietäisi vaikeuksia 111 metriä pitkälle laivalle Stenharunkallioluodon kyljes
sä. Öljy oli saatava pois aluksesta hinnalla millä hyvänsä nopeasti, jottajolauantaik
siluvatussa myrskyssä ei sattuisi öljykatastrofia, jos alus repeytyisi pohjasta kivillä
keikkuessaan.

Jos öljy saadaan yön aikana siirretyksi sivulla olevaan proomuun, oli tarkoitus
perjantaina heti trimmataAlgol siihen kuntoon, että pelastusyhtiönhinaajakalusto
voi ruveta irrottamaan sitä karilta.

YmDarIomInIeno



08908,890099980 O89009000008O000OO 98988980880988099O0 99 0899008

1981 Tilanne myrskyssä kriittinen kello 22.30:

AIoPia näytti Uhkaavan uh,

Satayksitoista metriä pitkän konttilaivanÄigolin tilanne karilla Utössä perjantaina
6. helmikuuta illalla kello 22.30 oli erittäin kriittinen, Otin puhelinyhteyden johto-
alus Lonnaan. Ylitarkastaja Reino Sandelin ilmoitti, että myrsky raivosi 30 metrin
sekuntivauhdilla. Kaksi hinaajaa yritti pitää epätoivoisesti Älgolin keulaa tuulta
päin, jotta alus ei iskeytyisi kallioonja murskaantuisi.

Aluksen peräpää oli illalla kalliossa kiinni 12 metrin matkalla ja muu osa ui 100
metrin pituudelta vapaassa vedessä. Myrsky yritti kuitenkin koko ajan kiskoaÄlgo
lia päin kalliota. Laivassa oli vielä 100 tonnia öljyä, joka oli vaarassa joutua mereen,
jos aluksen pohjatankit rikkoutuvat kalliossa.

Kaksi hinaajaa vetopingoittamassa

Älgolin irrotusyritykset kahden tunnin ajan iltapäivällä epäonnistuivat. Aluksesta
saatiin yön aikana pois 140 tonnia raskasta polttoöljyä, jota sinnejäi vielä 100 tonnia.
Kannella olivat edelleen kaksi myrkkysäiliötä yhteensä 60 tonnia. Älgolin irrotuk
seen oli pakko ryhtyä perjantaina, koska säätiedotus lupasi kovaa myrskyä ja lumi
sadetta. Aigolin pelättiin menevän lopullisesti rikki hakkautuessaan myrskyssä kal
lioita vasten.

Kun alusta eipainolastivettä keventämälläkäänsaatu riittävästi irti, ryhdyttiin
keulaa siirtämään tuulta vasten, jolloin aluksen hakkaaminen kallioita päin estyisi.
Tässä onnistuttiinkin niin, että alus makasi nyt vapaassa vedessä 100 metrinmatkal
la kahden hinaajan vetopingoituksessa. Perä oli kuitenkin edelleen vahvasti karilla
12 metrin matkalta.

Puuskissa puhalsi jopa 36 metriä sekunnissa sitten 25 vuoteen

Rajut myrskyt paiskoivat AI9oIia
karikoissa

Ilmojen haltijattaret eivät olleet suopeita myrkkylaiva Algolille lauantainakaan.
Puuskissa jopa 36 metriä sekunnissa raivoava myrsky runteli jo ennestäänkin pa
hoin karilla kolhiutunutta kovan onnen alustaÄlgolia lauantaita vasten yöllä Utös
sä Stenhartm karin kupeessa. Pelastusyhtiö sanoi, että pelastustöitä tuskin päästään
jatkamaan vielä sunnuntainakaan, niin pahaa jälkeä myrsky teki.

Utön luotsien mukaan myrsky oli rajuin neljännesvuosisataan. Puuskissa tuu
len voimakkuudeksi mitattiin jopa 36 metriä sekunnissa eli vanhoissa tutummissa
lukemissa mitattuna peräti 16-18 boforia.

Miehet ja pelastuslaivat pakenivat

Yöllä joutuivat paikalta pakenemaan sekä miehet että pelastuslaivat yhä yltyvää
myrskyä. Neljä pelastusyhtiön miestä keikkui laivan mukana Stenharun kalliota
vasten läpi yön. Heidän pois siirtämiseensä hinausvaijereistaan irti päässeestäÄl
golista ei ollut pienintäkään mahdollisuutta.

Suomen ymparisto 680



Aamun valjetessa ja tuulen tyyntyessä ei miehillä kuitenkaan ollut suurempaa hä- 1 98 1
tää. Algolkin oli palautunut 90 asteen kulmasta taas saaren rantaviivan viereen ja
alkuperäiseen asentoonsa. Samalla alus kolhi kylkeään entistä rajummin.

Jääkö 111 metriä pitkä Älgol ruotsalaisen Torsholman seuraksi Utön edustalle
haaksirikkoutcmeiden alusten ruostuneeksi muistomerkiksi? Suomen meripelastus
yhtiö Neptunin Protector-aluksen päällikkö, merikapteeni Kalevi Luukkainen sanoi
lauantaiaamuna itse tapahtumapaikalta, ettei hän tuohon muistomerkiksi jäämi
seen uskonut. Jos yhden taistelun häviää, ei se vielä merkitse sodan häviämistä.

Tilanne Sten±arunkallioluodon vieressä oli perjantaina illan suussa rajua myrs
kyä enteilevä. Iltapäivällä oli parin tunnin ajan nykitty kahden hinaajan 7.000 he
vosvoiman vedolla alusta irti karilta. Tässä ei onnistuttu. Paikalla öljyntorjuntatoi
mia vetävän merenkulkuhallituksen ryhmän johtaja, ylitarkastaja Reino Sandelin
piti perjantain vetoa viimeisenä yrityksenä saada Älgol joten kuten ehjänä karilta.
Hän pelkäsi, että myrsky voi jopa katkaista aluksen, jos se paiskautuu takaisin kal
liosaarta vasten.

AIgol ei katkennut “Hengissä ollaan!”

Pahat ennusteet eivät pitäneet. Alus oli aamulla ehjä päällisin puolin tarkasteltuna.
Algol oli kestänyt kovimman koetuksensa Utössä. Tätä Utön vanhat merikarhut
pitivät suoranaisena ihmeenä. Ja nyt oli se ihme sitten tapahtunut.

Entä jos alus olisi hajonnut, mitä sitten? Sata tonnia raskasta polttoöljyä ja 40
tonnia kevyttä polttoöljyä olisi saastuttanut Utön rannat, koska nämä erät jäivät
alukseen, kun perjantaita vasten yöllä siitä saatiin pumpatuksipois 140 tonnia öljyä.
Kannelle jäivät myös kaksi yhteensä 60 tonnin myrkkysäiliötä.

Protectorin päällikkö Kalevi Luukkainen sanoi olleensa 30-vuotisen merikar
hun uransa aikana monenlaisissa mylläköissä, nyt koetun suuruisissa, mutta vielä
kovemmissakin: —Vaara oli siinä, kun olimme ihan karikkojen keskellä, miten pää
semme sieltä pois?, hän mietiskeli. Ei ihme, että hän aamulla kello 10, kun radiopu
helimitse häneltä tiedustelin, miten tilanne yöllä meni, vastasiyksioikoisesti: “Hen
gissä ollaan”,

Öljy pois vai irrotus?

Merenkulkuhallituksen öljyntorjuntaryhmä nivosi nyt erilaisia turvatoimienvah
vistamiskeinoja, kun Algolin suhteen kävi niin kuin kävi. Sään kehitys päättää jat
kotoimet, niin kuin myös ratkaisevastiAlgolin saamat lisävauriot.

Jos sää sunnuntaina tyyntyy, voidaan luopua öljylastista, sata tonnia raskasta
polttoöljyä, ruveta purkamaan pois aluksesta. Perjantaina siihen ei ryhdytty, koska
pelättiinheikkojen säiliöiden menevän rikki. Myös kannella olevien 60 tonninmyrk
kysäiliöiden siirtoa harkittiin. Alun perinne piti tyhjentää pienempiinastioihin,jot
ka sitten nostettaisiin helikoptereilla turvaan.

Laivan veto karilta oli joka tapauksessa aloitettava peruslukemista, jos siihen
vaihtoehtoon päädytään. Nythän alus makasi Stenharun kivillä siinä asennossa,
mihin se ajautui 3 viikkoa sitten eli rannan suuntaisesti. Keula oli ensin vedettävä
taas 90 asteen kulmaan. Peräosaa oli saatava keveämmäksi, jotta irrotusveto onnis
tuisi. Miten paljon myrskyn aiheuttamista uusista repeämistä oli vettä kulkeutunut
sisäänAlgoliin, se ratkaisisi tulevat pelastustoimet suurelta osin.

Ympariomnrenö



1981 Pelastustyö maksaa jo maltaita:

AI9OP jää sittenkdn hylyksi?

Päivää vaille 4 viikkoa Utössä karilla olleen konttilaiva Älgolin jääminen hylyksi
ratkeaa ehkä jo keskiviikkona, arveltiin maanantaina 10. helmikuuta. Kun pelastus-
yhtiö Neptunin keskiviikkona Utössä Stenharun kalliolla myrskyjenjälkeen entistä
kinlujempana istuvassaÄlgolissa tekemät tutkimukset ovat tiedossa, päätetäänjat
kosta.

— Kun pelastustyö on pitkittynyt ja aluksen runko oli jatkuvasti heikentynyt,
tuntuu siltä, että tällä kertaa on uhrattava valtavasti varoja ja työtä ennen kuinAigol
saadaan uitetuksi jonnekin satamaan, arveli merenkulkuhallituksen ylitarkastaja
Reino Sandelin,joka oli viikonvaihteen Helsingissä raportoimassa tähänastisista öl
jyntorjuntatoimista Utössä.

Jos irrotusta ei enää jatketa, pelastusyhtiö jää nuolemaan näppejään. Kansain
välisen käytännön mukaan pelastusyhtiönpalkkiot riippuvat tuloksista. Ellei tulos
ta synny, ei palkkiotakaan heru, kutenjohtaja Aarre Vuorensaari pelastusyhtiö Nep
tunista sanoi. Pelastustyö 3 viikon aikana oli maksanut jo paljon. Tulos alkoi olla
vähitellen “pakkasenpuolella”.

Pelastusyhtiöllä oli ollut Utössä kaksi hinaaja-pelastusalusta ja proomuja sekä
parhaimmillaan jopa 30 miestä töissä Töitä oli tehty pyöreitä päiviä. Ylityökustan
nuksetkin olivat huomattavat. Jos kustannukset nousevat liian suuriksi, ei alusta
enää kannata irrottaa karilta, vaan se myydään romuksi sen jälkeen, kun siitä on
poistettu loppu noin 300 tonnia lastia, 100 tonnia öljyä sekä kannelta 60 tonnin
myrkkysäiliöt.

Älgol oli viime viikonlopun rajussa myrskyssä saanut niin suuret kolhut, että
laivan arvo alkoi jo rapistua silmissä. Korjauskustannukset tulevat suuremmiksi
kuin laivasta romuna saatavan teräksen hinta.

Laivan arvoa ei tunneta

Utön rannalla törröttää ruosteisena muistomerkkinä vuodelta 1962 karille ajanut
ruotsalainen Torsholm. Liittyykö vuonna 1972 rakennettuAlgol sen seuraan?Johta
ja Vuorensaari totesi, että aluksen arvo oli kyllä pudonnut jyrkästi, kun vauriot olivat
suuret. Niin kauan kuin se on vielä laivan näköinen, arvo on kuitenkin suurempi
kuin teräksen arvo.

Vähin erin tulee kuitenkin raja vastaan, varsinkin kun kysymys on vanhem
masta laivasta, jos sitä ruvetaan korjaamaan nykyisillä kustannuksilla. Näin kävi
Torsholman vuonna 196$.

Suomen ympänstä 680
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Park Victorystä alkaen yli 50 vuotta sitten Utön luona: 1981

Hylkyjen öljyt olleet aina vakavana
uhkana

Konttilaiva Älgolin pelastajien ja öljyntorjujien viimeiset arvelut aluksen ehjänä
saamisesta irti Utössä Stenharun kivikoista tai sitten aluksen jäämisestä ikuiseksi
hylyksi Suomen merenkulun lännen portille herätti minussa mielenkiinnon kaivella
arkistojeni mapeista esiinjuttuja hylkyjen aiheuttamista saastevaaroista merialueil
lemme. Viimeisen virikkeen antoi nyt helmikuun alussa tulleet tiedotÄigolin mah
dollisestajättämisestä hylyksLÄlgolin 240 tonnin polttoöljy-ja 40 tonnin voiteluöl
jyerät kun uhkasivat kolmen kilometrin päässä sijaitsevaa Utön emäsaarta ja sen yli
sataa asukasta. Vanhat laivahylyt olivat jatkuva uhka. Mm. satojen tonnien öljyerä
muhisi 40 metrin syvyydessä. Jonakin päivän tämä öljy varmasti nousee pintaan,
kuri säiliöt rikkoontuvat. Seuraavan juttuni kokosin helmikuun alussa 1981 ja siinä
kerroin, millaisena hylkyjen vaaratilanne siihen aikaan näytti ja koettiin.

EnnenÄlgolia olivat utöläistenjatkuvanapainajaisena olleet mm. yli puoli vuo
sisataa sitten jouluyönä Utön edustalla matalikolle ajaneen ja uponneen amerikka
laisenkivihiililastissa olleen 144 metrin pituisen9.000 tonnin Park Victoryn tankeis
sa olevat öljyt. Aluksen 38 hengen miehistöstä menehtyi haaksirikossa 10 henkeä.

Park Victory makasi 40 metrin syvyydessä. Tankeissa olevan öljyn määrää ei
kukaan tarkalleen tietänyt vielä 25 vuotta sitten. Arviot vaihtelivat tuolloin 800
tonnista 200 tonniin. Kysymys oli siitä, oliko aluksessa öljyä myös paluumatkaa varten.
Tästä esitettiin monenlaisia arveluja.

Tosiasia kuitenkin oli, että Victoryn öljyt ilmoittivat olemassaolostaan aika ajoin.
Pohjassa makaavaa hylkyä olivat käyneet tutkimassa myös urheilusukeltajatTurus
ta. Merenkulkuhallitusja merivartiosto olivat seuranneet tilannetta. Vielä 15 vuotta
sitten 20 metriä leveät ja 200 metriä pitkät öljylautat ajelehtivat kohti Utön rantoja.

Turun kaupungin vesilautakunta oli ollut huolestunutVictorynöljyistä ja kehot
tanut merenkulkuviranomaisia harkitsemaan toimia pohjassa makaavan hylyn öl
jyn poistamiseksi. Park Victoryn öljyt 40 metrin syvyydessä eivätpoistaneetutöläis
ten vaaraa. Niin kauan oli kaikki hyvin, kun ei ajan ruoste rikkonut säiliöitä. Aika
naan näin vääjäämättömästi käy, kuitenkin sitä hitaammin mitä syvemmällä alus
on. Vesi on syvemmällä kylmempää kun pinnalla. Tämä hidastaa ruostumista.

Merenkulkuviranomaisetjoutuisivat ehkä piankin sen tosiasian eteen, että Park
Victoryn öljyn poistamiseen oli ryhdyttävä, maksoi se sitten mitä maksoi. Ainakin
pitäisi ruveta tutkimaan, paljonko Victoryssä oli öljyä.

Jähmettyneen öljyn pumppaaminen pois 30-40 metrin syvyydestä oli pulma,
johon oli etsittyjo vuosikausia ratkaisua. Jokunen urakoitsija oli käynyt tutkimassa
tilannetta. Joka tapauksessa Victoryn öljyn poisto olisi kallis operaatio. Utön rannal
la hylkynä olevasta ruotsalaisalus Torsholmasta oli öljy poistettu, mutta se makasi
km matalassa vedessä, ei kuilun pohjalla.

Ymparornneno.



1981 PeIastus ja vakuutusasiantuntijat Saksasta Utössä:

AIoIia pidettiin jo menetettyna
laivana

Utössä nyt 11. päivänä helmikuuta 4 viikkoa karilla maanneenÄigolinsaamiamyrs
kyvaurioita päätettiin keskiviikkona korjata ja käytiin heti töihin. Lastinsiirrosta sen
enempää kuin irrotuksestakaan ei voitu vielä puhua, koska paikkauksen tuloksista
ei tiedetty.

Älgolin saksalainen vakuutusyhtiö oli maksanut varustamolle jo aluksen koko
vakuutussumman. Saksalaiset pelastus- ja merivakuutusasiantuntijat käväisivät
onnettomuuspaikalla toteamassa, että pelastamismahdollisuudet olivat häviävän
pienet ja alusta pidettiin menetettynä.

Paikkaukseen ulkopuolelta

Öljyä ei ollut vuotanut 100 tonnin säiliöistä mereen. Laivasta ehdittiin ennen myrs
kyä pumpata proomuihinjo 140 tonnia öljyä. Johtaja Aarre Vuorensaari Neptunista
sanoi, että keskiviikkona pääsivät yhtiön miehet kiinni aluksen saamien uusienvuo
tokohtien paikkaukseen ulkopuolelta. Aluksen lastiruumaan uusista vuodoista oli
virrannut runsaasti vettä, jota yritettiin saada pumpuilla pois.

Ellei ulkopuolinenpaikkaus omiistuisi niin, että veden virtaus alaruumaanlop
puu, oli ruvettava harkitsemaan paikkaus ta sementillä aluksen sisäpuolelta. Aigol
painui kahden rajun myrskyn jälkeen viikon lopulla entistäkin lujemmin Stenharun
kallioon. Alus oli myös kallistunut jonkin verran. Laivassa oli edelleen 300 tonnin
lasti alaruumassa ja kannella 60 tonnin myrkkysäiliöt. Niiden siirrosta päätetään
aikaisintaan torstaina.

Alolin kohtalo jäi vielä epäselväksi

Algolin jääminen hylyksi UtönStenharunrantakalliolle oli edelleenkysymysmerk
kLAlgolaloitti torstaina 12. helmikuuta viidennen viikkonsa karilla. Viime viikon
lopun myrskyvauriot olivat varsin suuret entisten kolhujen lisäksi.

Pelastusyhtiö Neptuninsukeltajatpalasivatpohjatuttkimuksista torstaina illan-
suussa. Päätökset pelastustöistä luopumisesta tai niiden jatkamisesta tehdään, kun
vielä kerran tutkitaan, onko pelastamismahdollisuuksia järkevillä kustannuksilla.

Seuraava myrsky voi repiö laivan

Neptuninjohtaja Aarre Vuorensaari sanoi, että myrskynjälkeenÄlgol oli saanut joka
tapauksessa uuden ison repeämän pohjaansa. Se oli nyt tilapäisesti tukittu. Veden-
pinta oli pumpuilla saatu laskemaan alaruumassa. Vielä ei tiedetty, pysyykö vuoto-
kohta tiiviinä, kun pumppaus lopetetaan.

Merenkulkuhallituksen ylitarkastaja Reino Sandelin toivoi jo torstai-iltana pe
lastusyhtiönja viranomaistenneuvottelujanopeista jatkotoimista eli aluksessa vielä
olevan 100 tonnin öljyerän ja 60 tonnin myrkkyerän siirrosta. Johtaja Vuorensaari
sanoi, että siirtotoimienpäätökset ilmeisesti siirtyvät kuitenkin ensi viikon alkuun,
Sandelinin mielestäAlgolinlasti oli saatava nopeasti pois, sillä seuraava myrskyvoi
jo repiä laivan täysin.
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Jos Neptun luopuu merenkulkuhallitus jatkaa 1981

Jos Neptun luopuu pelastamisurakasta, merenkulkuhallitusjatkaa niitä. Siirrot voi
tehdä kuka tahansa, kunhan hinnasta sovitaan. Sää olisi nyt suosiollinen öljyn no
pealle siirtämiselle, Kannella olevien titaanitetrakioridien siirto vaatisi kuitenkin
uudet valmistelut. Entinen valmius purettiin, kun ei tilaajaa eikä laskun maksajaa
löytynyt.

60 tonnin myrkkyerät kannella olivat liian raskaat helikopterin nostettavaksi.
Kemiran asiantuntijain mukaan aine oli ensin juoksutettava säiliöistä pois toisiin
säiliöihinja vasta sen jälkeen nosturilla nostettava raskaat terässäiliöt.

Sää Utössä oli torstaina aika hyvä. Tuuli puhalsi idästä 10-14 metriä sekunnissa.
Vesi oli noussut 1$ senttiä, kun nousu karilleajohetkenä oli 50 senttiä. Älgol istui nyt
siis entistäkin tiukemminkarilla ja irrotusta ei ennen lastin siirtoa voitu edes ajatella.

NeuvetteIutauk AIobn
peIastustyöss

Älgol makasi 13. päivänä helmikuuta edelleen lujasti karille Utössä nyt jo viidettä
viikkoa. Merenkulkuhallituksen pääjohtaja Jan-ErikJansson sanoi, että maanantaina
aiottiinpitäämerenkulkuviranomaistenjapelastusyhtiöNeptuninvälilläneuvotte
lu.

Neuvottelussa katsotaan, mitä laivan hyväksi voidaan tehdä. Merenkulkuhal
litus edellytti joka tapauksessa, että ennen uusia irrotusyrityksiä aluksesta oli pois
tettava siellä vielä olevat yli 100 tonnin raskaspolttoöljyerä sekä kannelta 60 tonnin
myrkkysäiliöt. Pääjohtaja Jansson sanoi, että pelastusyhtiö aikoi vielä tehdä yrityk
sen Älgolin irrottamiseksi karilta. Nyt pidettiin kuitenkin muutaman päivän luova
tauko. Asiaan päätettiin palata maanantaina.

Pelastusyhtiö Neptunista kerrottiin tarkastus-ja tutkimustöidenjatkuneenaluk
sessa perjantaina. Vuotokohtia oli paikattu. Alus oli tukevasti karilla eikä se ollut
liikkunut mihinkään siitä, mihin myrsky heitti sen takaisin kallion sivuun viikko
sitten. Vesi paikalla oli edelleen laskenutkorkeapaineenmyötä.

Merenkulkiihallituksenylitarkastaja Reino Sandelin piti tärkeänä, että öljynpois
toonja myrkkyjen siirtoon olisi voitu ryhtyä heti, koska sää oli siihen otollinen. Hän
pelkäsi, ettei Algol kestäisi enää seuraavaa myrskyä.

Öljylastia ei siirretäkään

AIoIia yritetään irti loppuviikolla

Utössäjoviidettäviikkoakarilla oleva konttilaivaAlgol yritettiin 16. päivänä helmi
kuuta alkaneella viikolla sittenkin kiskaista irti karilta ja tuoda kohtalaisen ehjänä
Turkuun. Merenkulkuhallitus oli antanutperiksi aikaisemmista tiukoista määräyk
sistään siirtää yli 100 tonnin öljylasfia ja 60 tonnin myrkkysäiliöt pois laivasta ennen
irrotusta. Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi pelastusyhtiön katsoneen, ettei sillä ollut
varaa hukata minuuttiakaan laivan pelastamisessa. Vuotokohtien tiivistykset jat
kuivat. Pelastusyhtiö Neptun halusi tuoda laivan sittenkin ehjänä Turkuun.

Ympärömnstenö
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1981 Neptun-yhtiöstä kerrottiin, että vuotokohtienpaikkaukseen käytettiin koko viikon-
vaihde. Nyt oli saatu lastiruuma tyhjäksi vedestä ja vuotokohdattiivistetyiksL Maa
nantaina tehtiin viimeistelytöitä. Tämän jälkeen oli tarkoitus lähteä konehuoneen
vuotojen paikkaamiseenja vesilastin tyhjentämiseen.

Neptunista kerrottiin, ettei lasfin siirtoa tässä vaiheessa ajateltu. Laivan irrotus
yritys ei ollut lähipäivinä myöskään näköpiirissä. Kunnostus irrotusta varten jatkui
ainakin loppuviikkoon, jolloin irrotusta taas harkitaan uudelleen.

Stenharun karilleajopaikalla oli ollut viime päivinä kohtalaisenhyvä sää. Kovat
pakkaset vaikeuttivat kuitenkin pumppaus- ja paineilmakaluston käyttöä. Ylitar
kastaja Sandelin sanoi, että meri alkoi vähitellen jäätyä karilleajopaikallakin. Maa
nantaina jääpeite ulottui jo Nauvon-Korppoon-Utön puoliväliin, jajäätymisen oli
laskettu lähipäivinä jatkuvan.

Sandelin sanoi, että pakkassää jähmettää tankkeihinjäätynyttä 100 tonnin öljy-
erää ja vähentää näin vuotovaaraa, Jos irrotusyrityksen yhteydessä loppuviikolla
öljyä vuotaa mereen, torjuntamahdollisuudet olivat erittäin heikot, koska Suomessa
ei vielä tällä haavaa ollut jääsohjossa toimivia torjuntalaitteita. Ensimmäinen tähän
kykenevä alus valmistuu vasta keväällä Turussa.

Hinaus Turkuun onnistui helmikuun lopussa

Paikkaaminen siirsi AIoIin
irrottamista

Utössä Stenharun karilla nyt kuudennen viikkonsa aloittaneenÄlgolin irrotukseen
päästäneen aikaisintaan ensi viikon alussa. Neptunin johtaja Aarre Vuorensaari sa
noi vuotojenpaikkauksenpaineilmatyhjennystävarten olevan kovin hidasta työtä.
Se oli tehtävä huolella ja tarkasti, jotta alus varmasti pitää, kun sitä vedetään karilta.
Paikkaus onnistui ja pelastusalukset saivatÄigolin irti karilta ja hinattiinhelmikuun
lopussa Turkuun telakalle.

Pakkovetoja ponttoninosto ei kannattanut. Jäänmurtajia ei voi käyttää vetotar
koitukseen sen enempää kuinmuutakaan tavallista pelastusta järeämpää kalustoa.
Jos alus nykäistään voimalla väkisin irti, saattaisi sen pohja rikkoutua niin pahoin,
että alus uppoaa siihen paikkaan tai katkeaa, jolloin koko peräosa jää karille,

Ponttoninosto ei sovi

Lujasti karilla istuvien laivojen irrotusyrityksiin oli käytettymm. ulkomailta hanldt
tua kookasta ponttonikalustoa, jolla aluksen karilla ollutta osaa oli voimalla nostettu
ylös ja sitten vedetty alus karilta.

Algolin tapauksessa tätä oli harkittu. Neptun oli aikoinaan käyttänytponttoni
siirtoirrotusta mm. junalautta Drottningenin karilleajossaAhvenanmaan vesillä ja
Bore III:npelastustapauksessa Helsingin edustalla. Irrotusolot olivat silloin kuiten
km toisenlaiset kuinÄlgolin. Nämä alukset olivat myös hyväkuntoisia.

Älgolmakasi sivuttain kalliolla rannan suuntaisesti. Ponttonit saataisiin laivan
merenpuoleisellelaidalle. Se ei auttaisi tilannetta. Toinen vaikeus oli, että ponttonit
vaativat myös kohtalaisen paljon vettä alleen. Tätä eiÄlgolin tapauksessa ollut tar
jolla.
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Neptun uskoi pelastamiseen 1981

Nepftmilta ei ollut mennyt uskoÄlgolin irtoamiseen.Aluksen karilta yrittämiseen oli
jo satsattu niin paljon varoja, että nyt tehtävä työ oli siihen nähden suhteellisen
kohtuullista. NeptuninpelastusaluksenProtectorin miehistön lisäksi paikalla työs
kenteli vuotojenpaikkauksessa muutama ammattiliitsari. Väkeä oli töissä kaikkiaan
noin 20 miestä.

Kurt paikkaussuunnitelma tehtiin, päätettiin aluksessa olevat kymmenetvuoto-
kohdat yksitellen sulkea ennen kuin voidaan ajatella paineilman käyttöä. Ennen
paineilmaa oli tehtävä vielä koeponnistus, jolla testataan paikkausten pitävyys.Jos
uusia vuotoja syntyy ne oli taas tukittava. Työ oli kovin hidasta. Pelastusyhtiö halusi
tehdä sen huolellisesti, jottei mahdollisesti ensi viikolla tehtävässä irrotuksessa satu
yllätyksiä.

Laivassa oli edelleenkinpolttoainetankissa 100 tonnia raskasta polttoöljyä ja 40
tonnia voiteluöljyä. Kannella olivat 60 tonnin säiliöt, jotka sisälsivät vaarallisia ke
mikaaleja. Merenkulkuhallitus oli luopunut toistaiseksi lastin siirtopakosta, koska
välitöntä öljy- tai myrkkyvuodon vaaraa ei ollut. Paikalla oli kuitenkin käytettävissä
nopeasti öljyntorjuntakalustoa, jos tarvetta tulisi. KunAlgol sitten irtosi helmikuun
lopussa, öljyntorjuntakalusto varmisti mahdollisienvuotojenvaralta, mutta niitä ei
syntynyt. Sää suosi hinausta ja merivartioalukset varmistivat aluksen saattamisen
kohti Turkua. Turussa syntyi sitten omia ongelmia telakoinnissa.

Yhdeksän tunnin meriselitys:

“Alebn olisi pitanyt odottaa”

Älgolin hinaus onnistui hyvin Utön luotsien avustamana saaristoväylää pitkin Tu
run satamalaituriin parissa päivässä ja sen jälkeen päästiin tekemään selvitystä
siitä, miksi Algol karahti karille ja olisiko ollut jotakin tuona kohtalokkaana yönä
tehtävissä, ettei haveria olisi tapahtunut. Tiistaina 3. maaliskuuta kului journalistil
ta pitkä päivä istua Turun raastuvanoikeuden puupenkillä puolipuuduksissa, kun
oikeus käsitteli yhdeksän tunnin ajanÄlgolin päällikön, merikapteeni LotharLeibe
nathin antamaa meriselitystä ja sen seurauksena asiantuntijoiden pitkiä väittelyitä,
mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä jättää tekemättä, kun Älgol lähestyi Utön karikkoja.

Leibenath sanoi, että luotsin ei olisi pitänyt ylimalkaankaan sallia, että Algol
tulisi Utöstä sisään, vaan aluksen olisi pitänyt odotella avomerellä myrskyntyynty
mistä. Utön luotsit olivat taas puolestaan sitä mieltä, että syy karilleajoon oli kerta
kaikkiaan kehno sää, missä luotsiteivätpystyneet nousemaan alukseen. KunAlgol
sitten yritti kääntyä, se karahti karille.

Algol oli karilla tasan 6 viikkoa ja 3 päivää. Meriselityskin oli karillaoloajan
mukainen, istunto kesti peräti 9 tuntia. Läsnä oli kolmattakymmentä asianosaista.
Algolin päällikkö oli sitä mieltä, että tilanteen Utön pohjoispuolella voi tietää aino
astaanluotsi.JosAlgolin päällikkö itse olisi tietänyt kurjan säätilan, hän olisi pysy
tellyt avomerellä. Yleensä luotsi nousee alukseenUtön eteläpuolella, nyt kuitenkin
poikkeuksellisesti pohjoispuolella.

Kapteeni laivassa vasta vuoden

Algol oli kulkenut Bremeninja Mäntyluodon väliä vuodesta 1973 säännöllisesti joka
viikko. Laiva oli monasti ohittanut Utön kovassa myrskyssä. Luotsit eivät pitäneet
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1 98 1 tarpeellisena antaa erityisohjeita tälläkään kertaa. He eivät tiermeet, että merikap
teeni Leibenath oli tullutÄigolinpäälliköksi vasta lokakuussa 1980ja ollut tehtäväs
sä vasta vajaan vuoden.

Luotsit sanoivat, että todellinen talvimyrsky yllätti. Vielä tuntia aikaisemmin
oli luotsattuyksi alus sisään turvallisesti. Älgol uskottiin saatavan myös sisään Utös
tä, mutta toisin kävi. Luotsikutteri teki kaksi epäonnistunutta yritystä päästää luotsi
Älgoliin oikealta sivulta, Tämän jälkeen luotsiasema suositti Älgolin kääntymistä
takaisin avomerelle, missä se odottaisi myrskyntyyntymistä. KunÄigol sitten ryhtyi
kääntämään 111 metriä pitkää massaansa, alus karahtikin karille.

Luotsauksesta eri mieltä

Kapteeni Leibenath vastasi myöntävästi oikeusavustajansa Henrik Langenskiöidin
kysymykseen, olisiko luotsin pitänyt muuttaa suunnitelmia ja ohjata Älgol sisään
luotsiveneellä edellä ajaen. Karilleajo olisi päällikön kertoman mukaan väitetty, jos
luotsiveneellä olisi luotsattu edellä.

Luotsitpuolestaanväittivät, ettei alusta kovan tuulen vuoksi olisi voitu luotsata
turvallisesti luotsiveneellä edellä ajaen. Hätätapauksessa alus olisi voitu kyllä luot
sata Utön satamaan. Luotsit katsoivat, ettei luotsikutteri ollut syyllinenÄigolin na
vigoinfivirheisiin.

Ilmavoimien keskiraskas helikopteri siirsiÄlgolin 17 hengen miehistön turvaan
Utön saarelle ja sieltä edelleen Turkuun erittäin vaikeissa sääoloissa. Merenkulku
hallituksen lakimies Hannu Makkonen ihmetteli, että tuliko sotilasviranomaisilta
todella määräys, että viimeisetkin miehet aluksesta siirretään?

Kapteeni Leibenath sanoi, että kun helikopteri tuli, sen miehistö ilmoitti, että
loputkin henkilökunnasta oli noudettava pois. Näin alus jäi kylmilleen. Makkosen
tiedusteluun, oliko määräystä pakko noudattaa, kapteeni vastasi, että he olisivat
todennäköisesti voineet kyllä jäädä alukseen. Järkisyistä he eivät sitä tehneet. Älgo
lin vaaralliseksi luonnehdittu lasti ei myöskään päällikön mielestä ollut epätavallis
ta,

Oliko AIgol päällikön hallinnassa?

Lakimies Makkonen kysyi, menettiköpäällikköjossain vaiheessa aluksenhallinnan?
Leibenath sanoi kysymykseen olevan vaikea vastata. Hän yritti kääntää alusta oike
alle valolinjaan, mutta ei siinä onnistunut ankaran tuulen takia.

Merenkulkuviranomaiset ryhtyivät nyt tutkimaan annettua meriselitystä. Jos
aihetta ilmaantuu, syihin palataan oikeudessa. Vahingonkorvauskysymyksetolivat
myös vielä puimatta. Neptunin pelastuskustannukset olivat ainakin 2 miljoonaa
markkaa. Merenkulkuhallitus ei ollut omiaan kustannuksiaanvielä laskenut, kun se
piti yllä öljyntorjuntavalmiutta mahdollisen vuodon takia.

Liikaa painoa

Älgolia ei voitu ottaa korjattavaksi Wärtsilän Turun telakalle, ennen kuin senpainoa
oli vähennetty. Älgol ui nyt niin syvällä, ettei sitä voitaisi telakoida. Pelastusyhtiö
Neptunin toimitusjohtaja Ingmar Fredriksson kertoi telakoinnin ratkeavan aikaisin
taan perjantaina. Toistaiseksi oli epäselvää, mitä Älgolin omistava saksalainen va
rustamo aikoi tehdä laivalle. Älgol makasi Turun satamassa ja sitä pidettiin pinnalla
ilmanpaineen avulla.

Q Suomen ymparleto 680



OOe O OeQ G O OOOO O O O O ØOOOO OøOOOOOOø OOOO QOOOGøOOOOOOOøOOOOOO O

Onnettomuus karkotti varman ostajan 1981

AIoIin eIakka upposi Turussa

6,5 viikkoa Utössä karilla maannut ja nyt 13. päivänä maaliskuuta Turun satamalai
turissakinjo kaksi viikkoa lojunut länsisaksalainen konttilaivaÄlgol oli todella ko
van onnen alus. Torstaita vastenyölläÄlgol menetti uivan telakkansa ja sen mukana
myös varman ostajansa. Wärtsilän 4.000 tonnin uiva telakka upposi 11,5 metrin
syvyyteen Turun länsisatamassa, jossa se oli päästämässä sisuksistaan pois neuvos
toliittolaista sukeltajien tukialusta.

Älgolin Ärgo-varustamon suomalainen edustaja, johtaja Rolf Sandberg Hoim
ström Shippingistä Helsingistä sanoi, että torstaina iltapäivällä Älgol menetti 99-
prosenttisesti varman ostajansa sen jälkeen, kun Helsinkiin kuri tieto Älgolille vara
tun uivan telakan uppoamisesta Turun satama-altaaseen,

Sandberg sanoi, että neuvotteluja jatketaanAigolin kaupasta ainakin toistaisek
siluopuneen kotimaisen ostajan, kuten myös muidenhalukkaiden ostajaehdokkai
den kanssa. Hän sanoi laivan hinnan olevan yli 500.000 markkaa.

Mistä palkka Neptunille?

Pelastusyhtiö Neptun oli ilmoittanut upottaneensaÄlgolin kahdeksanviikkoiseen
pelastustoimintaan jo yli 2 miljoonaa markkaa. Johtaja Sandberg ei vielä osannut
sanoa, mistä Neptun saa palkkansa. Arvo oli siinä, mitä oli pelastettu. Pelastusyhtiön
ja varustamon oli päästävä yhteisymmärrykseen.

Sandberg vahvisti, että myös ValmetinTurun Pansion telakan kanssa oli keskus
teltu Aigolin korjauksesta. Telakka oli vastannut, että siltä vapautuu uiva telakka
vasta viikonpäästä. Varustamo oli tutkinut myös Uudenkaupunginja Rauman tela
kat, joissa oli vapaata. Sinne asti ei siipirikkoista Algolia voitu kuitenkaan hinata
puhumattakaan Helsingin matkasta.

Sähköhäiriö vei mutaan

JohtajaA. E. Färkkilä Wärtsilän Turun telakalta sanoi, että 4.000 tonnin uiva telakka
hinattiin länsisatamaan, koska Aurajoen vesi oli liian alhaalla, jotta sukeltajien tu
kialus olisi voitu siinä päästää pois. Länsisatamassa veden syvyys oli 11,5 metriä.
Kaikki kävikin suunnitelmien mukaan, kunnes telakkaa alas laskettaessa sattui säh
köhäiriöja telakka painuipohjaan syvemmälle kuinoli tarkoitus. Sejuuttui muuta
masta kohdasta pohjamutaan.

Telakan irrotus kestää kaksi päivää. Ensin yritetään saada vesi pois yhdestä
tankista paineilman avulla. Vauriot päästään tarkastamaan vasta, kun nähdään,
mitä pumppuhuoneessa oli tapahtunutja kuinka pahasti sähkölaitteet olivat vauri
oituneet. Korjaus saattaa kestää kauankin.

Pelastajat tuskastuvat

Pelastusyh%ö Neptun alkoi myös olla tuskasftmutAlgoliin. Johtaja Aarre Vuorensaari
sanoi, että heidän työnsä piti päättyä, kun alus oli hinattu Turun satamalaituriin.
Siinä se oli nyt maannut jo kaksi viikkoa. Kaikki ihmettelivät saksalaisvarustamon
vitkuttelua telakoimisessa ja ostajien hankkimisessa.

Ei Neptunin kannattanut makuuttaa pelastusalus Protectoria viikkokausiaAl
golin keulan edessä odottamassa, että joku ryhtyyjotakin tekemään. Johtaja Vuoren-
saari sanoi, että varustamo luisteli ihmeellisesti asiasta. Ei tällaista ollut ennen sat
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1 9$ 1 tunut. Nyt olivat kaikin tavoin kertyneet kaikki mahdolliset hankaluudet Älgolin
ympärille. Älgolin konehuoneeseen ei voinut mennä, koska silloin reiät aukeaisivat,
paineilma tulisi pois ja alus uppoaisi. Se pysyy pinnalla vain Protectorinpaineilma
pumppujen varassa.

Sataman aikapommi — öljyntorjuntavalmius

Turun satamakapteeni Henrik Pettersson myönsi, ettäÄlgol satamalaiturissa oli erään
lainen aikapommi, koska sen sisällä oli vielä 140 tonnia öljyä. Jos jotain yllättävää
sattuu, saattaa satama-allas olla millä hetkellä tahansa saasteen peitossa. Kieltä
mättä tilanne alkoi Turun kaupungin kannalta tulla todella hankalaksi. Kun asia
pitkittyy, se myös mutkistuu. Kaupunki voi vaatia, että joku valvoo, että alus pysyy
pinnalla, sitä käsitellään asiantuntevasti ja vartioidaan ym. Pettersson sanoi, ettei
kuitenkaan voida sanoa, että viekää romunne pois.

Algolei maksa Turulle penniäkään satamassaoloajasta. Kaupungille oli laivasta
kuitenkin menoja, mm. öljyntorjuntatoimia oli jouduttu keskittämään sinne, sähkö-
virta maksoi, samoin laivan kiinnitys. Mistä rahat joskus saadaan, sitä ei kukaan
tietänyt. Laivan korkeintaan miljoonan markan hinnasta ei paljon lohkea.

Suomelta 97.000 markan öljynpoistolasku

Kustavin kariHeajosta pitkä kiista

Rahtilaiva Schippersgrachtinkarilleajo viime syyskuussa aiheutti yhä kiistaa Turun
raastuvanoikeudessa, missä juttu oli esillä toista kertaa 13. päivänä maaliskuuta.
Hollantilaisvarustamo piti edelleen tiukasti kiinni Suomen valtiolta vahingonkor
vauksena vaatimistaan 2,5 miljoonasta markasta, Suomen valtio vaati puolestaan
97.000 markan korvauksia varustamolta mm. öljyn poistoista. Schippersgracht ajoi
karille Kustavin vesillä.

Kina jatkui raastuvanoikeudessa siitä, mikä aiheutti karilleajon. Törstaina to
dettiin jälleen, että joka tapauksessa laivan reitiltä puuttui yksi tärkeä merimerkki,
reunaloisto. Teknisen vian takia se oli sammunut. Tiesiköluotsi, että hän ajoi sammu
tetuinlyhdyin vai ei?

Luotsin vai laivan syy?

Varustamo katsoi oikeudessa, että syy ei ollut aluksen luotsauksessa vaan reunamer
km viassa. Valtio taas oli vastuussa laitteiden kunnosta ja virheellisyyksistä. Varus
tamon asianajaja GustafLangenskiöld sanoi varustamon katsovan, että syy ei ollut
aluksen luotsauksessa, vaan reunamerkin viassa. Valtio taas oli vastuussa laitteiden
kunnostaja virheellisyyksistä.

Merenkulkulaitoksen lakimies Hannu Makkonen kiisti luotsiviranomaistenlai
minlyönnit. Hän myönsi, että loisto oli tapahtumahetkellä pimeänä. Mutta laivan
päällikön olisi pitänyt hänen mielestään jo aikaisemmin huomata, että loisto oli
pimeänä ja sen takia ankkuroida tai ajaa tutkalla. Merenkulkuhallituksen käsityksen
mukaan reunamerkeillä ei ollut osuutta karilleajoon. Karilleajo johtui siitä, että luo
vuttiin tutkan käytöstä sen huonon kunnon takia. Syy oli siis navigointivälineiden
huono kunto. Valtio ei ollut vastuussa tapahtuneesta.

Karilleajoa puidaan vielä ainakin kesään asti. Huhtikuussa pidetään taas pääl
likön uusi kuulustelu ja toukokuussa oikeus lähtee tekemään katselmusta itse tapah
tumapaikalle.
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Meriasiantuntijana oikeudessa ollut merikapteeni Henrik Pettersson kysyi luotsien 98
tiedotusta pimeistäloistoista. Makkonen kertoi tiedotuksen olleen tavanmukaisesti
luotsiaseman vartiohuoneessaliitutaululla, Siellä se pysyy kunnes loisto on jälleen
kunnossa. Väylänhoitoalus oli ottanut loiston mukaansa Turkuun, koska sen korjaus
ei paikan päällä onnistunut. Selvittämättä jäi, oliko luotsi lukenut ilmoitusta luo
taintiedotukseenvai ei. Ilmeisesti luotsia kuullaan vielä oikeudessa todistajana.

Öljypommilaivaa uhattiin raastuvanoikeudeNa

Turku antoi viikon armonaikaa
AIoIiHe

Turun kaupunki antoi 16. päivänä maaliskuuta kuusi ja puoliviikkoisen karillaolo
ajan runtelemalle länsisaksalaiselle konttilaivallaAlgolille viikon armon ajan. Ellei
alusta ole siihen mennessä sitovasti osoitettu telakoitavaksi, kaupunki kohtaaArgo
varustamon raastuvanoikeudessa jo ensi viikon maanantaina.

Älgolin myynnistä hierottiin myös kaiken aikaa kauppaa. Varustamon suoma
laisen edustajan Holmström Shippingin toimitusjohtaja Rolf Sandberg sanoi, että
vakavasti otettavia ostajia oli nyt kuusi. Kauppa lyödään lukkoon lähipäivinä. Va
rustamo tutkii edullisimmat vaihtoehdot.

Älgolin kauppa oli 99-prosenttisesti varmajo viime keskiviikkona. Kauppa pe
ruuntui, kun Wärtsilän kuivatelakka upposi satama-altaaseen torstaita vasten yöl
lä. Älgolin hinta lähenteli miljoonaa markkaa.

Turun maistraatissa pidettiin maanantaina eri osapuolten neuvottelu nykyises
tä tilanteesta. Turku halusi päästä Älgolista eroon mahdollisimman nopeasti, koska
Älgolin uumenissa vielä oleva 140 tonnin öljyerä oli vakavana uhkana ympäristölle,
jos laivan polttoainetankit hajoavat tai alus uppoaa joen pohjaan.

Ensi viikolla telakalle

Kokouksessa kaupunki myönsiÄrgo-varustamolle viikon ajan telakointi-ilmoituk
sen tekemiseen. Ärgon edustaja sanoi Wärtsilän telakan ilmoittaneen, ettei telakka
voi tällä viikolla nostaa Älgolia uivaan telakkaan, vaan vasta ensi viikolla.

Turun satamakapteeniHenrik Pettersson sanoi kaupungin ilmoittaneen Ärgolle,
että kaupunki vaatii viikon sisällä ilmoitusta, että varustamo oli tehnyt sitovan tila
uksen Wärtsilän telakoinnista. Jos ei tätä ilmoitusta kuulu perjantaihin mennessä,
tavataan uudelleen maanantaina ja silloin ehkä jo raastuvanoikeudessa.

Älgolmakasi 6,5 viikkoa karille Utön edustalla ja joutui kahden ankaran myrs
kynrahjomaksi. Turun satamalaiturissaAlgol oli nyt maannutja odottanut telakoin
tiaja myyntiä yli 2 viikkoa. Kaupunki voi satamajärjestyksen nojalla ryhtyä siirtä
mään varustamon kustannuksella aluksen pois satamasta parempaan talteenvedo
ten sataman turvallisuuteenja liikenteen hoitoon.

Koko 8,5 viikon ajanÄlgolinpelastamisessa mukana ollut Neptun-yhtiönpelas
tusalus Protectorjoutui maanantaina lähtemään Selkämerellä karilla olevan ruotsa
laisaluksenpelastustöihin. Älgolin luojätettiinkompressorit, joilla pelastusmiehistö
pitää paineilmapumput käynnissä,jotta Älgol ei uppoaÄurajokeen 140 tonnin öljy
lastinsa kanssa.

Ympanornineno



1981 A1901 siirtyy uivaue telakalle

Kun kymmenes viikko Utön luona tapahtuneen karilleajon jälkeen alkaa, ilmoitet
tiin 18. päivänä maaliskuuta, että Aigol pääsee vihdoinkin telakoitavaksi Turun
sataman laiturista joen toiselle puolelle Wärtsilän uivaan telakkaan ensi viikolla.
Ärgo-varustamo neuvotteli edelleen ostajaehdokkaiden kanssa aluksen myynnistä.

Turun satamakapteeni Henrik Pettersson sanoi, että satamaviranomaiset ryhty
vät torstaiaamuna neuvottelemaan telakan kanssa Älgolin siirron teknisestä suon
tuksesta, Telakka oli jo saanutÄrgo-varustamolta sitä koskevan toimeksiannon.

Turun kaupunki asetti Ärgo-varustamolle maanantaiaamuna viikon uhkana-
jan. Ellei Älgolin telakoinnista olisi tullut sitovaa toimeksiantoa Wärtsilän kanssa
perjantaihin mennessä, kaupunki olisi tavannut varustamon raastuvanoikeudessa.
Satamajärjestyksen mukaan kaupungilla oli mahdollisuus siirtääÄlgol varustamon
kustannuksella korjattavaksi, jos liikenteen hoito ja ympäristön turvallisuus sitä
vaativat.

Malmin ja Aigolin haverista otetaan opiksi

Vakavat nieriturniat auttavat
kehitystä

Koksilaiva Malmin uppoaminenja 14 ihmisen kuolema Itämerellä joulukuussa 1979
synnytti kolmenkeskiraskaan meripelastushelikopterinkeskuksen Turkuun. Kontti
laiva Älgolin yli kuusiviikkoinen kanillaolo Utössä vauhditti keskustelua koko meri
pelastuksen kalustonja johdon uudistamisen tarpeellisuudesta. Maaliskuun puoli
välin jälkeen otin yhteyden meripelastuksenja merenkulkuhallituksen asiantunti
joihin tiedustellen heiltä, miten nämä edellä mainitut suurhavenit pystyvät muok
kaamaan kehitystä ja merenkulun turvallisuutta.

Merenkulkuhallituksen pääjohtaja Jan-Erik Jansson katsoi, että jos yksityinen
pelastusyhtiö luopuu kannattamattomana laivan irrotuksesta, työ on silloin otetta
va merenkulkuhallituksenhaltuun. Käytännön hoito olisi tuolloin ilmeisesti luotsi
piireillä, joilla on kalustoa ja asiantuntijat käytettävissä.

Maamme ainoanvielä toimivan menipelastusyhtiön Suomen Pelastus OyNep
turtinpelastusyksikönjohtajaAarre Vuorensaari sanoi, että pelastusyhtiön oli sovitet
tava toimintansa uusiin järjestelmiin, lakiin ja määräyksiin. Järjestelmissä oli vielä
paljon hiomista jayhteen sovittamista. Nyt oli liian monta lusikkaa samassa sopassa.

Vuorensaaren mukaan merenkulkuhallitus kehittää järj estelmiään. Suomessa
vain oli se paha puoli, että kun pitäisi kehittää, törmätään rahan puutteeseen. Me
ripelastus piti lunastaa Malmin tapauksella. Vasta silloin rahapussin vartijat hellit
telivät nyönejään — totesivat, että helikopteneita tarvitaan,

Merivartiostolle saatava voimavarat

Olisiko Suomeen saatava meripelastuksenjohtokeskus ihmishenkien pelastamiseen,
ympäristön suojeluunja laivan innotukseen? Pääjohtaja Jansson sanoi, että ensiksi oli
saatava ihmisenpelastamisenjohtokeskus.

Vaikka menivartiostontehtävänä oli ihmishenkienpelastaminen, se ei merkitse,
että heidän onganisaationsaja keskuksensa olisivatvalmiit, Kolme asiantuntijaa oli
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parhaillaan Yhdysvalloissa hakemassa oppia. Pääjohtaja Jansson sanoi, että tapaus 1981
Älgol opetti, miten käyttökelpoinen meripelastushelikopteri on. Se on vainyksi lenk
ki meripelastuksessa, mutta tehokkain.

Vastuu merenkulkuhaffitukselle vuonna 1979

—Jokaisella merivartiostolla oli hyvä hälytysvalmius. Se ei kuitenkaan vielä toimi
sellaisena keskuksena kuin pitäisi. Niillä ei ole päivystyshenkilökuntaa riittävästi.
Laitteistakin oli puute. Paljon oli vielä tekemistä siltä, mitä komitea osamietinnös

sään ehdotti.
Laki vuodelta 1979 pani merenkulkuhallitukselle vastuun ympäristönsuojelus

ta merellä. Sen opetti taas puolestaan Itämeren öljykatastrofi. Uudet lait ja määrä
yksetHdastavatlaivanirrotusta tekevän pelastusyhtiön työtä, kun on otettava huo
mioon mahdollinen öljyvuotoriski. Laivaa ei voi repiä väkisin irti. Pohja menee rikki
ja öljy saastuttaa saariston. Tämä vältettiin nyt. Tapahtumaketju on hoidettava oi
keassa järjestyksessä.

Luotsipiireillä kalustovalmiutta

Jos yksityinen pelastusyhtiö luopuu varsinaisesta meripelastuksesta, sitä ei hoida
muu kuin valtio. Pääjohtaja Jansson kertoi, että kolme väyläalusta Lonna, Letto ja
Seili voivat sijoittaa tiloihinsa pelastuspumpun. Jos ei enää löydy firmoja kannatta
vaan pelastustoimintaan, saattaa valtio joutua yksin vastuuseen. Epäilemättä työ
siirtyy silloin merenkulkuhallitukselleja sitä kautta luotsipiireille.

Jäänmurtajan käyttö Älgolin irrotuksessa ei käynyt matalanja karikkoisen ve
den takia. Se olisi vaatinut 600 metrin vaijerin, joka jo koottiinkinvalmiiksi. Syvem
missä väylissä jäänmurtaja voi olla tehokas vedossa. Kesäisinkin oli aina jäänmur
taja tai pari öljyntorjuntavalmiudessa. Niitä voidaan käyttää myös silloin, jos laiva
on vedettävä karilta.

Jansson sanoi olevansa iloinen niin kauan, kun Neptun sekä yksi hankolainenja
turkulainen yhtiö olivat olemassa ja suostuvat laivan pelastamiseen. Heillä on ko
kemustaja yhteyksiä hoitaa kalusto esimerkiksi ulkomailta.

Pelastus sovitettava määräysten mukaan

Johtaja Vuorensaari kertoi vuonna 189$ perustetun Neptunin ensimmäisen varsi
naisen pelastustyön olleen vuonna 1899. Älgol oli yksi vaikeimmista. $3 vuoden
aikana varsinaisten pelastustöiden määrä nousi likelleyhdeksääsataa.Älgol oli ka
rilla 45 päivää. Pisinpelastustyö oli kestänyt 6$ päivää. Se kului vuonna 1956 talvel
la Bellingissä engiantilaisaluksen kanssa. Säiliölaiva Tupavuoren räjähtäminenja
kaatuminen vuonna 1959 aiheutti 11 kuukauden työn. Se ei ollut karilleajo, vaan
räjähdysonnettomuus Naantalin Nesteen laiturissa.

Vuorensaari sanoi, että ihmishenkien pelastaminen oli ensimmäinen tehtävä,
sitä tekevät kaikki, Materiaalin pelastamisessa työskentely hankaloituu, mukaan
kun tulee mitä erilaisimpia lakiin perustuvia määräyksiä.

Viranomaisilla oli sananvalta siihen, mitä saaja miten tehdä. Määräykset olivat
ilmeisesti täysin paikallaan, koska sopimukset oli voimaan saatettu. Pelastusyhtiön
piti joustaa, sovitettava toimintaansa määräysten mukaisesti. Eri asia on,pysytään
kö siinä vai todetaanko toiminta mahdottomaksi. Vuorensaari sanoi, että heitä oli
Älgolin pelastamisessa isketty “kuin nuij alla päähän”. Oli ollut sensaationhalua.
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1981 Pelastustyöt vähentyneet, kun väylät ja navigointi parantuneet

Neptunin kalusto oli vähentynyt meripelastustapausten harventumisen myötä.
Kahdesta pelastusaluksesta oli jäljellä enää Protector. Hangosta saadaan lisäkapasi
teettia. Vuorensaari sanoi, että heillä olivat varastot täynnä erilaista tavaraa, heillä
oli kyllä suhteellista valmiutta pelastamiseen. Sitten heillä oli hyvät yhteydet ulko
maille. Sieltä saadaan erittäin nopeasti apua. Kontaktit pelasivat sekä Ruotsiin että
Saksaan. Tällä tavalla pyöritään. Hangon Hinauksen kanssa oli yhteistoimintaa ol
lut aikaisemminkin.

Väylienparantumisenja alusten navigoinnin kehittymisen mukana merionnet
tomuudet olivat jyrkästi vähentyneet. Ennen niitä sattui kymmenkuntakinvuosit
tain, nyt enää ehkä yksi. Pienentyneen tarpeen takia ei yksityisilläpelastusyhtiöillä
ollut varaa pitää yllä tehokkainta mahdollista valmiutta.

Keula kuin potkittu huopahattu

Alolin pohjasta rutistui puolet

10 viikon karilleajon jälkeen Utön edustalla konttilaiva Älgol oli nyt 25. päivänä
maaliskuuta turvallisesti Wärtsilän Turun uivassa telakassa. Puolet pohjasta oli
rutistunut karikon sokkeloissa. Enää ei ollut ympäristön saastumisenvaaraa. Öljyt
oli lorautettu pois tankeista ja myrkyt kannelta.

Insinööri Seppo Aalto sanoi, että viimeistään 1,5 viikon kuluttua uivaan telak
kaan torstai-iltana kello 11 saatu Algol onjälleen hinauskunnossa. Puolet pohjasta oli
ruttaantunut Stenharun karikoissa niin pahoin, että esimerkiksi keulasta painui 10
metrin matkalla 2 metriä kasaan kuin lyttyyn potkittuhuopahattu. Telakan teknikot
olivat piirtäneet liidulla rajan, jota myöten pelti kuoritaan irti ja pannaan uutta
tilalle.

Varustamo hoitaa telakoinfikustarmukset, joiden suuruutta ei kukaanvielä osan
nut edes laskea. Kymmenkunnan kauppiaan kanssa oli varustamo viimeiset viikot
tehnyt kauppaa. Laivan hinnaksi oli väläytetty vajaata 1 miljoonaa markkaa. Va
kuutuslaitos maksoi varustamolle laivan hinnan ja nyt laiva oli varustamon omai
suutta. Ennen kuin telakka oli pannut pohjaan uutta rautalevyä, ostajat eivät tee
lopullisia tarjouksiaan. Turun telakalla Älgoliin pannaan vain vedenpitävät paikat
pohjaan. Lopullisesti alus telakoidaanja korjataan jossakin muualla joko Suomessa
tai ulkomailla ostajasta riippuen, ellei alusta sittenjossakinvaiheessa myydä romuk
si.

Konetta ei tutkita

Konehuoneeseen ei telakkaväki ollut mennyt. Koneiston kunnon tutkiminen ei kuu
lunut telakan toimeksisaantikuvaan, Algolin matka 50 metrin joen ylityksenä ui-
vaan telakkaan kesti kymmenisen tuntia. Nosto aloitettiin torstaina kello 13. Kello 22
alus oli ylhäällä kuivilla. Uivan telakankunipikinpää suljettiin puomeillajalaivasta
tihkunut 10 tonnin öljyerä otettiin talteen uivan telakan alustalle, mistä pumput sen
sitten imivät säiliöihin poiskuljetettavaksi.

SeppoAalto sanoi, että Älgolin telakalle tuloja sen saamat suuret kolhut vasta
sivat neuvostoliittolaisen jäähdytyslaivan vaurioita. Laiva karahti karille viime
kesänä Etelä-Ruotsissa. Jäähdytyslaivankin pohjasta 50 prosenttia ruttaantui ka
saan. Korjaus tehtiin Pernon telakassa.
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Älgolkarahti rajussa talvimyrskyssä karille 15. päivänä tammikuuta Utön edustalla 9$ 1
Stenharun kalliolle. Karilla alus ehti hoippua kaksi kovaa myrskyä ja kesti 6 viikkoa
ja 3 päivää. Tämän jälkeen laiva makasi Turun satamassa 3,5 viikkoa, kunnes se
torstaina saatiin tiivalle telakalle.

Älgol olisi siirtynyt telakalle jo aikaisemminkin, mutta uiva telakka pahaksi
onneksi upposi 3 päiväksi Turun satama-altaaseen, kun se olipäästämässä sisuksis
taan pois korjattua alusta. Uiva telakka oli sitä varten hinattava länsisatamaan,
koska Aurajoen vesi oli poikkeuksellisen alhaalla eikä antanut mahdollisuutta lai
van pois siirtämiseen uivalta telakalta,

Onnettomuusriski kasvaa Saaristomerellä

Kihdin öIjyvyIäs tehdään ukimus

HiilisatamahankkeetjaSaaristomeren halki suunniteltu 90 kilometrin pituinen öljy-
väylä tarvitsevat tarkkaa tutkimusta ennen päätösten tekoa. Apulaisprofessori Erkki
Leppäkoski Åbo Akademin biologian laitoksesta sanoi 9. päivänä huhtikuuta, että
Kihdin öljyväylän tutkimusta oltiin juuri käynnistämässä.

Tästä Kihdinöljyväylästä oli taitettu peistä puolesta ja vastaan. Neste Oy pitäisi
talvioloissakin tärkeänä ja turvallisena öljylaivojen kuljettamista Naantalista ja
Sköldvikistä Pohjanlahden satamiin juuri Kihdin kautta. SaaristolaisetjaAhvenan
maanviranomaisetvastustivat tätä tiukasti. Merenkulkuhallitus tutkii myös väylä-
mahdollisuutta.

Kihdin uusi väylä lisäisi öljylaivojen ohella myös muuta vesiliikennettä, ehkä
jopa Ruotsin liikennettä talvella, kun Pohjanlahden väylät olivat vaikeasti auki pi
dettävissä. Vastustajat pelkäsivät, että kalastus vaikeutuu ja öljyonnettomuuksien
mahdollisuus lisääntyy. Itämeren öljyonnettomuuksista 90 prosenttia oli sattunut
juuri saaristo-oloissa.

Hiilisataman rakentaminen taas aiheuttaisi louhinta-ja ruoppaustöiden lyhyt
aikaisten vaikutusten ohella pysyviä vaikutuksia saariston alueelle. Liikenne ah
taassa saaristossa lisääntyisi ja samalla alusten aiheuttama turvariski kasvaisi.

Kasvit ja eläimet vähenevät

Tuoreen väitöskirjatutldmuksen mukaan saariston suurlauttojenlisääntyminenvä
hentää kasvi-ja eläintuotannonpuoleen väylän läheisyydessä. Lisäksi kasvillisuus
vyöhykkeet siirtyvät maalla ylöspäin ja vedessä syvemmälle väylän varrella.

Professori Yrjö Mäkinen Turun yliopistosta ei pitänyt Saaristomeren kansallis
puiston perustamista yksistään myönteisenä. Hän sanoi, ettei kaukana liene aika,
kun sanomalehdissä ruvetaanjulkaisemaanilmoituksia saaristotonttienostamisek
si kansallispuiston läheltä. Huvila-asutus uhkasi näet kerääntyä nopeasti juuri kan
sallispuiston raja-alueelle.
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1981 Hätäraketeista turha etsintä Ahvenanmaalla

“Aljolin ilma” pelästytti
meripelastajat

Punaisista hätäraketeista Ahvenanmaalla tehdyt öiset havainnot 14. päivänä huh
tikuuta saattoivat ollakin rajumyrskyn heiluttamienja toisiaan koskettaneiden säh
köjohtojen aiheuttamia tulenlieskoja. Tiistaita vasten yöllä puolen yön aikaan ha
vaitsivat useat henkilöt Getan saarella Ahvenanmaan pohjoisosassa mereltä aina
kin viisi punaista hätärakettia. Havaintohetkellä vallitsi myrsky, jonka nopeus oli
36-37 metriä sekunnissa. Turun meripelastuskeskuksessa varauduttiin jo kaikkein
pahimpaan eli myrskyssä sattuneeseen haveriin, koska mielessä oli vielä tuoreena
konttilaiva Älgolin raju ajoi Stenharun kallioille Utössä ja tapauksen aiheuttamat
valtavat myrkky-ja öljyntorjuntatoimet.

Hätärakettihavainnot aiheuttivat liki vuorokauden jatkuneet keskeytymättö
mät etsinnät niin Ruotsin kuin Suomenkin puolelta. Tiistai-iltaan mennessä ei kui
tenkaan löytynyt mitään. Ahvenanmaanpoliisi tutki havaintoja ja tuli siihen tulok
seen, että kysymyksessä voisivatkin olla yhteen koskettaneidenvoimalinjajohtojen
aiheuttamat sähkökipinät tai tulenlieskat.

Etsinnät käynnistyivät heti hätäilmoituksen saavuttua Turun meripelastuskes
kukseen. Paikalle kiirehtivät Saaristomeren merivartioston ulkovartiolaiva Silmä
sekä Maarianhaminasta pelastusristeilijä Gustav Eriksson.

Päivän valjettua saapui hätärakettienhavaintopaikallekaksi meripelastusheli
kopteria Ruotsista sekä Suomesta Saaristolennon lentokone ja Saaristomeren meri
vartiostonlentokone. Lentokalustoilla jalaivoilla haravoitiin oletettu hätäalue tark
kaan, mutta onnettomuuteenviittaavaa ei löytynyt. Ruotsalaishelikopterit lopetti
vat etsinnätmyöhemmin iltapäivällä ja palasivat kotikentälleen. Suomalaiset lento-
koneet ja laivat jatkoivat etsintöjä. Illansuussa oli paikalla vielä merivartiostonlen
tokone pimeän tuloon saakka.

“Aigolin ilma” pelästytti

Tunmmeripelastuskeskukseen ei tullut iltaan mennessä viestejä kadonneista venei
lijöistä tai kateissa olevista laivoista. Malmi-laivantuhoutumiseenjohtaneenayönä
vallitsi myös 36 metriä sekunnissa puhaltanut myrsky. Kun konttilaiva Algol ajoi
karille Utön edustalla, sääolot olivat miltei samanlaiset kuin tiistaita vasten yöllä.
Ahvenanmaan pohjoispuolisilla vesillä satoi vettä ja sakeaa räntää.
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Satelliitti olisi auttanut Algoliakin paikan määrityksessä 1981

Satelliittinavi9ointi tuo turvaa
merenkulkuun

Satelliittinavigointi muuttanee 10 vuoden kuluttua laivojen paikallistamisenja oh
jauksen kapeihinkin väyliin entistä varmemmaksi, ennusti merenkulkuhallituksen
pääjohtaja Jan-Erik Jansson. Tällä järjestelmällä alus voidaan paikantaa 5 metrin
tarkkuudella. Silloin tiedetään täsmälleen, missä ollaan. KonttilaivaÄlgolinkaptee
nin vaikeudet ajaa yksinään alus sisään Utön karikoista saaristoväylälle, epäonnis
tuivat. Tämän takia tiedustelin 9. päivänä toukokuuta pääjohtaja Janssonin mielipi
dettä mm, tapaus Älgolin karilleajosta, ja miten siitä olisi selvitty ehkä pienemmin
kolhuin.

Elektroniikan nopea kehitys tuo lähivuosina monenlaisia mullistuksia myös
laivojen tutka- ja radio-ohjausjärjestelmiin. Maailmalla oli satelliittinavigointi jo
sotilaskäytössä, mutta ei vielä siviililaivoissa.

Göteborgin kehitys seurannassa

Pienehköjä tarkkailuohjauslaitteita oli käytössä muutamissa Länsi-Euroopan joki
järjestelmissä. Rotterdaminsisääntuloväylässä oli tutkasarja. Englannin rannikolla
oli tutkatarkkailu muutaman meripeninkulmanvälein. Havaintopisteistä meni tie
to konfrollikeskukseen.

Vastaavanlaisiajärjestelmiä voitaisiinpääjohtaja Janssonin mielestä ajatella myös
Suomen saaristoväylien varsille, missä meillä nyt oli pieniä majakoita tai kiinteitä
reunamerkkejä. Emäsalonluotsiasemalla oli jo tutkanohjausmenetelmä.Järjestelmä
vaatii kuitenkin aluksiin vastaavat laitteet, joten kysymys oli suuresta hankkeesta.

Ruotsissa oli ohjaustarkkailujärjestelmää harkittu vain Göteborgin sisääntulo
väylään. Suomalaiset seurasivat kiinteästi hankkeen kehittämistä. Navigointikont
rollin avulla pystytään pitämään laivojen liikkeet koko ajan tiedossa. Järjestelmän
suunnittelu kestää Göteborgissa kolmisen vuotta.

Olisi ollut apu Aigolillekin

Väylänohjausjärjestelmä tuli Suomessakinajankohtaiseksi, kunkonffilaivaÄlgol istui
tiiviisti Utön karikoillaviikkotolkulla. Meriselityksessä kerrottiin, että alus oli me
nettänytpaikantamiskykynsä jakarahti tämän takia u-käännöstä tehdessään karil
le. Jos käytössä olisi ollut metrin tarkkuudella toimiva satelliittijärjestelmä, ehkä
tilanteesta olisi selvittypienemmin koihuin.

Utönväyläjärjestelmää pidettiin hyvänä jaÄlgolin karilleajon tekivät mahdol
liseksi osin äärimmäisen vaikeat sääolot. Merionnettomuuksia ei voida välttää väy
lien syventämisellä tai leventämisellä loputtomiin. Väylillä oli yleensä määrätty
leveys, joka on 10-20 kertaa laivan leveys. Jos ohjauksessa joudutaan vähänkin vi
kaan, saattaa alus äkkiä istua rantakivillä.Älus kulkee määrätyllä nopeudella mää
rätyn matkan. Nopeus ei isolla laivalla saa olla alhainen, koska silloin kärsii aluksen
ohjattavuus.
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1981 Seuraava hankinta viiksiveneet

Ensimmäinen laiva pian öljyä
torjumaan

Maamme ensimmäinen nimenomaan öljyntorjuntatehtäviähoitamaan suunniteltu
50 metrin pituinen alus valmistuu telakalla Turussa kesäkuun loppupuolella. Sen
sijaintipaikaksi tulee Turku. Tilintarkastaja Seppo Hiiden merenkulkuhallituksesta
sanoi, että muita torjuntaveneitä ei tänä vuonna enää valmistu. Seuraava hankinta
lienee ns. vilksivene, 1$ metrin pituinen öljyntorjuntavene, joita tarvitaan 3 kappa
letta. Viiksiveneet olivat kuitenkin vasta mallikappaleasteella. Niiden hinnasta ei
vielä tiedetty. Jos hinta muodostuu kovin korkeaksi, venemäärä voi jäädä kahteen
km.
Hankinta riippuu paljon myös siitä, minkä verran varoja saadaan ensi vuoden bud
jettiin. Tänä vuonna merenkulkuhallitus sai öljyntoijuntakalustonym. hankintaan
10 miljoonaa markkaa, ensi vuodeksi oli anottu 7 miljoonaa markkaa. Tämän vuo
den rahat tulivat siksi, että Itämeren öljykatastrofi kaksi vuotta sitten herätti päät
täj ät havaitsemaan olemattoman torjuntakalustomme.

10 miljoonasta markasta käytettiin $ miljoonaa markkaa öljyntorjuntalaivan
rakentamiseen. 1,4 miljoonaa markkaa oli sidottu varastorakennusten uudistami
seen. Varastotiloja keskitetään. Kun eri puolilla rannikkoa oli nyt 15 erilaista varas
totilaa, tarkoitus oli vähentää ne kymmeneen. Nämä varustetaan sitten entistä te
hokkaammin välinein.

Hylje lähtee telakalta öljytuhoja
torjumaan

Suomen öljyntoijunta sai ensimmäisen Hylkeensä keskiviikkona 3. kesäkuuta Turus
sa. Tämän 50 metriä pitkän jääsohjossakin öljyntorjuntaan sopivan 13 miljoonaa
markkaa maksaneenerikoisaluksennimesiHylkeeksiTurunluotsipiiripäällikön Osmo
Myllymaan puoliso Aino Myllymaa. Alus oli ensimmäinen merenkulkuhallituksen
nimenomaan öljyntorjuntaa varten tilaama ja Itämerelläkin toimintaan pystywä
monitoimialus,jolle toivottiin myös sisaralusta.

Torjuntakalustonhuomattavasta vahvistumisesta huolimatta maamme öljyn
torjimtavalmius oli edelleenkinvainltämerenmaidenkeskitasoa. Valmiudenparan
tammen edellyttää yhä sekä öljyntorjunnan että kaluston nopeaa kehittämistä.

Telakalta vastaanotettu öljyntorjunta-alus luovutetaan merivoimien hallintaan
ja sijoitetaan Turun laivastoasemalle. Kauppa-ja teollisuus- sekä puolustusministe
riön välisen sopimuksen mukaan alusta käyttävätyhteistyössä merenkulkuhallitus
ja merivoimat, Kun alus ei ole öljyntorjuntatehtävissä, sitä voidaan käyttää myös
merenkulkuhallituksenja merivoimienerikoiskuljetustehtäviin.

Muu kalusto tukeutuu emölaivaan

Hylje4aivaantukeutuvat käytännössä muut öljyntorjuntaankäytettävätyksikötja
venekalusto.Jälkimmäiseen tulevat kuulumaan mm. merenkulkuhallituksen ilja
13 metrin pituinen Uisko-kalusto sekä noin 1$ metrin mittaiset öljyn keräämiseen
erikoisesti tarkoitetut veneet. Näistä veneistä oli merenkulkuhallituksessa valmis
tumassa tarjouspyyntöerittely. Ne voitaneen tilata vielä tämän vuoden aikana,
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Öljyntorjuntatehtäviä varten Laivateollisuuden telakalla valmistunut Hylje toimii 1 98 1
mm. öljyntorjuntakaluston kuljetuksessa, veteen vuotaneen öljyn keräily- ja sepa
rointitehtävissä. Öljyntorjuntaanjääoloissa oli aluksen suunnittelussa kiinnitetty
erikoista huomiota. Runko oli jäävahvistettu.Älus voidaan hinata esimerkiksi jään
murtajalla. Laiva oli suunniteltu toimimaan öljyntorjuntajohtokeskuksena.Älus oli
varustettu laitteilla, joilla voidaan vaurioitunut alus tyhjentää öljystä.

Öljyntorjunta-alusta voidaan myös käyttää saariston raskaskuljetustehtävissä
ja se voi kansilastina kuljettaa esimerkiksi täydessä lastissa olevan perävaunullisen
kuorma-auton. Aluksen tankeissa voidaan kuljettaa saaristoon polttoainetta ja ma
keaa vettä.

Helsingin sopimuksen ensimmäinen askel toteutui

Hylkeen valmistuminen oli sikälikin tärkeä asia, että se oli ensimmäinen askel Hel
singin sopimuksen toteuttamisessa Suomen osalta. Helsingin sopimus Itämerensuo
jelusta 1974 tuli voimaan 3. päivänä toukokuuta 1980.

Sopimus sisältää useita öljyntorjunnan yleisvelvoitteita ja ohjeita. Sopimuksen
yleisluontoisia määräyksiä oli täydennetty Itämerenvaltioidenyhteisilläpäätöslau
selmilla. Näistä eräs edellytti öljyntorjuntavalmiuden parantamista 1980-luvun
puoliväliin mennessä siten, että pystytään keräämään avomerioloissa 10.000 tonnia
öljyä 10 vuorokauden aikana. Torjuntayksikön on kyettävä lähtemään 2 tunnin ku
luessa hälytyksestä ja yksikön on oltava onnettomuuspaikalla 6 tunnin kuluessa
hälytyksestä.

Öljyntorjunta-alus Hylje oli nyt ensimmäinen askel edellä mainitunpäätöslau
selman edellyttämän valmiuden saavuttamiseksi. Se oli suunniteltu ja rakennettu
öljyntorjunnankomento-jatukialukseksisekävastaanottamaankerättyäöljyä. Hylje
oli kehitetty pääosin kotimaassa, suoranaista ulkomaista esikuvaa sillä ei ollut.

YmpanstomnFsteno



1981 Gramscin puhdistusrahoja perätty jo yli 1,5 vuotta

Suomi Odotti ybä korvauksia
öIjyvabinosta

Suomi odotti yhä 25. päivänä marraskuuta 12 miljoonaa markkaa viime vuoden
maaliskuussa Itämerellä suurvahingon aiheuttaneen neuvostoliittolaisen säiliölai
vanAntonio Gramscin öljylautanpuhdistuskuluista. Ruotsi oli jo saanut vaatiman
sa yli 90 miljoonaa markkaa. 4 miljoonaa markkaa maksoi neuvostoliittolainen va
rustamo ja loput lastin omistaneen öljy-yhtiön vakuutusyhtiö kansainvälisen ns.
Cristal-järjestelmänperusteella.

Ylijohtaja HeikkiMuttilaineji merenkulkuhallituksesta sanoi, että Suomi oli saa
nut vasta 3 miljoonan markan korvaukset Neuvostoliitosta. Suomen kokonaislasku
tus oli 15 miljoonaa markkaa, Ruotsi kärsi suurimmat vahingot öljylautasta, mutta
Ruotsi oli jo saanut täyden korvauksen.

Antonio Gramscinkorvausvaatimusta pitäisi Suomen osalta käsitellä vielä tä
män vuoden aikana Lontoossa. Neuvostoliittolaisia selvityksiä odotettiin. Siellä oli
kaksi korvauksen vaatijaa: latvialainen varustamo, joka oli jo yksilöinyt oman vaa
timuksensa sekä Latvian vesiviranomaiset, joilta puuttui yksilöity vaatimus.

SäiliöalusAntonio Gramsci ajoi karille ItämerelläVentspilsinsataman edustalla
helmikuussa 1980.5.500 tonnia raakaöljyä joutui veteen. Vain pieni osa saatiin kerä
tyksi talteen. Pääosa kulkeutui Suomen vesilleja uhkasi katastrofilla Saaristomerta.
Suomesta öljylautta siirtyi kuitenkin Ruotsin aluevesille, missä se aiheutti suurim
mat puhdistustoimetja kustannukset.

Kaksi muuta vaatimusta Helsingissä ja Turussa

Toinen öljyvahingon korvausjuttu oli esillä taas marraskuun lopussa Helsinginraas
tuvanoikeudessa. Siellä riideltiin 1,5 vuotta sitten Helsingin edustalla öljyvahingon
aiheuttaneen brasialaislaivan korvauksesta. Öljyä pidettiin keulassa, joka oli vas
toin määräyksiä. Keula petti jäissä. Varustamolta vaadittiin 11 miljoonaa markkaa.
Vastapuoli katsoi, että mahdollinen korvaus rajoittuuvain osaan vaaditusta. Meren-
tutkimuslaitos antaa vielä lausuntonsa öljyn virtaussuunnista tapahtumahetkellä.

Turun raastuvanoikeudessavaati hollantilaisvarustamo syyskuussa 1980 Kus
tavin vesillä aiheutuneesta rahtilaiva Schippersgrachtin karilleajosta Suomelta 2,5
miljoonan markan korvauksia, merenkulkuhallitus puolestaan 97.000 markan kor
vauksia. Merenkulkuhallitus katsoi aluksen teknisten laitteiden olleen kehnot. Va
rustamo syytti suomalaista luotsia ja reunamerkin puuttumista, josta ei oltu ilmoi
tettu riittävän tehokkaasti.
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1982 Perustamisen viivytys vaati jo useita katastrofeja merellä

Turun meripelastuskeskus toimii
tehokkaasti

Tämä vuosi 1982 on syytä aloittaa Saaristomeren merivartioston katsauksella, sillä
siinä komentaja Seppo Kanerva kiinnitti vakavan huomion Turun meripelastuskes
kuksenperustamiseen vuosikausienponnistelujen tuloksena, keskuksen merkityk
seen erilaisissa meripelastustehtävissäkuin myös öljyntorjunnassa. Haastattelussa
ni hän toi esille myös ne puutteet, jotka erilaisissa havereissa tulivat esille, kun val
takunnan päättäjät eivät irrottaneet rahapussia antaakseen riittävästi varoja meri
vartioston kaluston tehokkaaseen pyörittämiseen.

Seppo Kanerva totesi, että meripelastuskeskuksenperustaminen oli kahdenvuo
sikymmenensitkeänpainiskelun tulos, Avun viivästyminen oli jo monta kertaa kar
vaasti kostautunut uhreina. Saaristomeren merivartiosto ei päätyönsä, merirajo
jemme valvonnan takia, kalustonja miehistön puutteessa ollut kyennyt kokeneena
kaan täysipainoiseen meripelastustyöhön. Kalustoresursseja oli puuttunut, vaikka
taitoa oli ollut.

Nesteen säiliölaivanPalvankarilleajo Utön reitillä paljasti, ettei Suomessa ollut
lainkaan öljyntorjuntaorganisaatiota eikä kalustoa. Se herättipäättäjät miettimään.
Vasta parin vuoden takainen Itämeren suurin öljykatastrofi toi vauhtia kalustohan
kintaanja organisaatioon.

Rahat loppuivat kalusto seisomaan

Organisaation huippu oli vieläkin järjestämättä, mutta kehitteillä. Viikinki-turma
Hangon edustalla paljasti hälytysvalmiudenja päätäntävallan puutteen. Viimeinen
pisara oli Malmi-laivan tuho Itämerellä. Vasta se herätti meripelastuksessa koko
naisajatteluun. Kalustorahat irtosivat. Turkuun ruvettiin perustamaan meripelas
tuskeskusta. Markkoja tarvitaan kuitenkin lisää.

Merivartiostolta loppuivatvuoden lopussa ylityökorvausrahat. Kallista kalus
toa jouduttiin seisottamaan Turussa, vaikka töitä merellä olisi ollut yllin kyllin.
Hätätapauksetnielivätkustannuksia.Kalustoa voitiinmm. joulukuussa käyttää vain
normaaleilla työtunneilla.

Komentaja Seppo Kanerva piti Turun meripelastuskeskuksen toimintavalmiut
ta jo nykyisellään varsin hyvänä. Merellä olevat alukset ovat aina toimintavalmiit.
Kanerva kaipasi suoraa pikapuhelinyhteyttä Etelä-Suomenlentopelasftiskeskuksen
ja Turun meripelastuskeskuksenvälille. Vartiolentueen uudet helikopterit toimivat
pelastustehtävissä koko Suomen alueella,

Radioaseman uusiminen jatkuu lähivuosina. Sinne kaivataan nopeasti pikapu
helinverkkoa rannikkoradioasemienja meripelastuskeskuksenvälille. \THF-alueella
olisi saatava koko vastuualueelle suora radioyhteys kaikkiin pelastusyksiköihin.
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Talviajankin öljyntorjuntaan 1982

kaivattiin tehoa

Merenkulkahallituksessa suunniteltiin tammikuussa talvioloihin soveltuvan öljyn
torjuntakaluston tutkimusta. Ensimmäinen varsinainen öljyntorj unta-alus valmis
tui viime kesäksi Turussa. Vuoden lopulla valmistuvat kaksi ensimmäistä 19 metriä
pitkää öljynkerääjäalusta, ns. viiksivenettä Rauma-Repolan telakalla Savonlinnas
sa.

Itämeren sutiren öljykatastrofinjälkeen ei kalustoon oltu saatu suurempaa lisä
ystä kuin öljyntorjunta-alus. Se pääsi tositoimeen TurunAurajoen suussa telakassa
tapahtuneen öljyvuodon seurauksena. Silloin kokeiltiin sen tehokkuutta jääsohjon
keräämisessä.

11 öljyntorjunta-asemaa

Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi, että viiksiveneet oli tarkoitus sijoittaa Turkuunja
Helsinkiin vilkkaimpien öljyväylien varteen. Öljyntorjunnanrannikkoasemia oli nyt
11: Oulu, Kokkola, Vaasa, Turku, Nauvon Fagerholm, Maarianhamina, Utö, Hanko,
Helsinki ja Kotka sekä Saimaalla kaksi, Lappeenranta ja Savonlinna. Uusien asemien
perustamisesta oltiin kahta mieltä. Päävarastojen määrää pidettiin jo nyt suurena.
Iskuryhmien paikkoja pitäisi saada näiden lisäksi, jotta välineistön kuljetusmatkat
eivät muodostuisi liian pitkiksi. Mitä tiheämmässä näitä iskuasemia on, sitä no
peammin voidaan apu tarjota.

Hylje-laivan koneteho ei riitä
öljyntorjuntaan

Suomen toistaiseksi ainoa varta vasten öljyntorjantaan rakennettu 13 miljoonaa
markkaa maksanut monitoimialus Hylje kaipasi lisätehoa. Kustavissa uponneen
helikopterin nostamisoperaatiossa ihmeteltiin, kun 50 metrin pituista laivaa oli hi
nattava liikenteessä. Ylitarkastaja Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta sanoi 10.
päivänä kesäkuuta, että Hylkeen teho ei ollut riittävä.

Suurin puute oli konetehon riittämättömyys. Kun laivaa rakennettiin Turussa,
haluttiin mahdollisimman suuri alus ja sille paljon toimintoja. Kun rakentamisessa
päästiin konehuoneeseen, rahat loppuivat kesken. Suuremman konetehon saami
seksi jäi uupumaan vielä 2,5 miljoonaa.

Sandelin piti ilman muuta selvänä, että kun seuraava öljyntorjunta-alus tila
taan, konetehon on oltava heti alkuun riittävä. Hylkeen kohdallakin odotettiin lisä
rahoitusta,jotta aluksen nykyiset koneet voidaan vaihtaa tehokkaampiin.

Merenkulkuhallituksellevalmistuu öljyntorjuntaan syksyksi neljä uutta torjun
tavenettä, kaksi 1$ metrin ja kaksi 14 metrin venettä. Tänä vuonna ei ollut sattunut
vielä suuria öljyvahinkoja. Pieniä tu}ioja oli ollut eri puolilla rannikkoa, mutta niiden
puhdistamisesta oli selvitty vähällä.
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1982 Järjestelmää toivotaan pakolliseksi

SiIiöaIusten ilmoittautuminen toimii
jo hyvin

Itämerellä viime kesänä aloitetun öljyä ja kemikaaleja kuljettavien säiliölaivojen
sijainnin ilmoitusjärjestelmä oli ainakin Suomen kokemusten mukaan sujunut hy
vin. Ilmoitusvelvollisuus perustui nyt kuitenkin vapaaehtoisuuteen. Ylitarkastaja
Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta toivoi kesäkuun puolivälissä, että sijainnin
ilmoitusjärjestelmä saataisiinpakolliseksi.

Kaikki alukset, jotka kuljettavat öljyä, kemikaaleja tai muita vaarallisia lasteja,
pitäisi velvoittaa ilmoittautumaan liikenteessä määrättyjen ohjeiden mukaan. Tämä
sisältyyns. Helsingin sopimukseen. Nähtävästi jo ensi syksynä Rostockissapidettä
vässä kokouksessa käydään Itämeren eri valtioissajärjestelmästä saadut kokemuk
set läpi ja tehdään ehdotukset jatkosta.

Sandelin sanoi, että esimerkiksi huhtikuun raportissa ilmoittautumiskeskuk
seen Suomenlahden merivartiostoon tuli ilmoitus 13 aluksesta. Niistä oli säiliöaluk
sia kaksi, öljyjalosteila kuljettaneita laivoja niinikään kaksi sekä yhdeksän kemikaa
lialusta, joista kaksi kaasutankkeria. Tässä vaiheessa viranomaiset olivat tyytyväi
siä saavutettuihin ilmoitustuloksiin.

Ilmoittautumiskeskus sijaitsi merivartioston tiloissa ja sen miehittämänä. Kun
joku virka-apua antava viranomainen oli jatkuvasti tietoinen vaarallisia aineita
kuljettavien laivojen liikkeistä, oltiin vahingon sattuessa jo suurin piirtein selvillä
laivasta. Torjuntaorganisaatio saadaan näin nopeasti tietoiseksi tilanteesta. Muussa
tapauksessa saattoi hyvin kulua useita tunteja, kun selvitetään aluksen nimeä, lastia
jne.

Ilmoittautumisvelvollisuuden laajentaminen veisi tiedon heti esimerkiksi ran
nikkotykistöön tutkavalvonta-asemalle, merivoimiin tai merivartiolaitokseen, jopa
luotseillekin, että määrättyä alusta oli erityisesti pidettävä silmälläjärjestelmä toi
misi vähän samaan tapaan kuin lentokenttien lähellä.

Järjestelmän täydentämisessä oli ollut keskustelua myös siitä, että Itämeren lii
kenteessä saatettaisiin voimaan erityiset kaista-ajot. Valvonta tapahtuisi silloin len
nonjohdon tapaan. Suomenlahdella oli jo nytkin voimassa suositus kaista-ajonnou
dattamisesta.
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Viiksiveneihin kuorijakeräysharavat 982

Lisäa aluksia tulossa öljyntorjuntaan

Maamme öljyntorjuntakalusto saa syksyllä vahvistusta, Ylitarkastaja Reino Sandelin
merenkulkuhallituksesta kertoi elokuun puolivälissä, että lisäkalustoa oli tulossa

sekä Maarianhaminasta että Savonlinnasta. Tämän jälkeen kaluston kokonaismää

rä oli liki kaksikymmentä.
Maarianhaminassa valmistui kaksi 14 metrin työvenettä. Nyt työveneitä oli

käytössä neljä. Yksi vene oli luovutettu merivoimille. Veneiden määrä nousee siis

syksyllä kuuteen. Savonlinnasta saadaanensimmäisetkaksi viiksivenettä. Veneiden

pituus on 1$ metriä. Viiksiveneisiin sijoitetaan sivuille pitkät haravat keräämäänja

kuorimaan öljyä suoraan veden pinrtalta. Viiksiveneiden sijoituspaikaksi oli suunni

teltu Turkua ja Helsinkiä. Yhden viiksiveneen hinta oli noin 4,5 miljoonaa markkaa.

Öljyntorjuntakalustoon kuului vielä 12 kappaletta 10 metrin Uisko-luokanvenettä,

joita oli sijoitettu eri puolille rannikkoa.
Öljyntorjujienemäalus Hylje valmistui vuosi sitten Turussa. Sitä oli jo käytetty

öljyntorjuntaan eri paikoissa ja alus oli todettu hyväksi. Hylkeenmoottoriteho vain

oli jäänyt heikonlaiseksi. Älukseen olikin tarkoitus saada lähivuosina voimakkaam

pi moottori.

Saariston yhteysalukset öljyntorjuntakuljetuksiinkin

Turunmaansaaristossa Saaristomerenkeskuksessa oli liikenneyhteyksien käytössä

oleva kalusto jo vanhaa ja tilalle pitäisi saada tarkoituksenmukaisempia aluksia,

jotka mahdollisten öljyvahinkojenkin sattuessa voitaisiinkäyttää öljyntorjuntajouk

kojen kuljettamiseen, vaikka niillä itse öljyntorjunnassa ei teknisesti olisikaan apua.

Jo tällä perusteella saariston asukkaat toivoivat uusia suurempia ja nopeampia yh

teysaluksia. Tiheän aikataulunpuitteissa ne olisivat aina tavoitettavissa radiopuhe

limilla, jos tarve esimerkiksi torjuntajoukkojen kuljetuksiin olisi.

Ilmatyynyaluskin toivelistalla

Nauvon kunnanjohtaja Bo Lindholrn odotti saaristoon 10 hengen ilmatyynyaluksia.

Aikaisemmin saaristossa käytössä olevaan yksityiseenilmatyynyalukseenoltiin tyy

tyväisiä. Yksityinenyrittäjä ei kuitenkaan ollut saanut varoja kalustonsa kehittämi

seen. Ilmatyynyaluksesta olisi ehkä apua, jos vahinkotapauksissa vaikeissa sää-ja

talvioloissa tarvittaisiin paikalle nopeaa kuljetusta esimerkiksi sairaustapauksissa

tai muissa vastaavissa tehtävissä. Sen käytön osuutta esimerkiksi öljyntorjunnassa

ei oltu vielä harkittu.
SisäsaaristossaKorppoon-Nauvonvesilläliikennöijokolme valtionyhteysalus

ta, joista yksi kulki Korppoon ulkosaaristossa. Utön reitti koski myös Korppoonja

Nauvon alueita. Tälle välille pitäisi saada nopeampi ja nykyaikaisempi alus. Nau

von eteläpuolisessa saaristossa kulki myös nykyisiin tarpeisiinnähden lIIan hidas ja

epäkäytännöllinen alus. Korppoon-Houtskarin kelirikkoliikenteeseen rakennettu

ilmatyynyalus Larus ei liikennöi Nauvon saaristossa eikä näin ollen tuonut sinne

suuntaan helpotusta. Larus oli saanut voimakkaalla melullaan saaristolaisten kes

kuudessa kahdenlaista mielipidettä ja erityisesti keväisin lintujen muuttopuuhien

aikaan sen katsottiin olevan melutasoltaan vahinkoa aiheuttava väline.
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1982 Öljyvuotojen tarkkailu järjestetty

Laivabylkyjen nosto kallista

Merenpohjassa makaavista laivahylyistä voi levitä öljytuhoja ympäristöön. Hylky
jen nostaminen onnistuu Suomessakin jo teknisesti, mutta työ on erittäin kallista.
Ylitarkastaja Reino Sandelin merenkulkuhallituksesta totesi elokuun lopussa, että
hylkyjä pidetään kyllä tarkoin silmällä.Jos öljyvuotoja havaitaan, ryhdytään nopei
sun toimiin kustannuksista välittämättä.

Suomen vesillä oli kartoitettu kymmenkunta öljyvuotovaarallista hylkyä eri
puolilla rannikkoa. Kotimainen valmius hylkyjen vuotojen pitämiseen kurissa ja
hylkyjen nostamiseen parani jatkuvasti. Käytössä oli nyt öljyntorjunta-alus Hylje,
joka voidaan ankkuroida hylyn päälle, käyttää nostureita, pumppuja ym. Nostoon
kaivattaisiin suurempia aluksia varten kuitenkin ulkomailta kalustoa. Suomessakin
oli kehitetty jo ilmapussijärjestelmä, jolla pienempiä laivoja nostetaan pintaan.

Kuluneena kesänä ei oltu ilmoitettu hylkyjen öljyvuodoista. Ne ilmaantuvatkin
pikkuhiljaa. Joitakin vuosia sitten tehtiin hylkyjen kunnon arviointia mm. porauksil
la. Teräspellit todettiin ehjiksi ja hyväkuntoisiksi happiköyhän veden ansiosta.

Paljon oli puhuttu Park Victorystä, joka vuonna 1947 tuhoutui Utön lähellä, Se
makasi pohjassa 40-50 metrin syvyydessä kyljellään sivu halki. Tutkimusten jälkeen
päätettiin, ettei merenkulkuhallituksella nykyisillä määrärahoilla ollut mahdolli
suuksia puuttua näiden hylkyjen nostamiseen ennen kuin aivan pakottavassa tilan
teessa.

Miehistö onnistui rajoittamaan tulen

Tankkeri Purha säästyi suurtuholta
Hiidenmaalla

Vuoden 1982 jouluaaton aatosta 23. päivästä joulukuuta muodostui yli 30-vuotisen
journalistiurani työntäyteisin joulu, kun seurasin Nesteen säiliölaivanPurhan tais
telua suurtuholta Itämerellä Hiidenmaalla 25.000 tonnin raakaöljylastissa ja pidin
jatkuvasti yhteyksiäNesteen asiantuntijoihinja öljyntorjuntaviranomaisiin. Haveri
teki työntäyteisiksi myös loppuvuodenpäivät. Vain hyvin harjoiteltujen palosuoje
lutoimien ansiosta suurtuholta vältyttiin: konehuoneessa kello 12 räjähdyksestä
syttynyt tulipalo saatiin kansainvälisillä vesillä Hiidenmaan pohjoispuolella riittä
vän ajoissa aisoihin. Räjähdys sattui pääkoneen kampikammiossa laakerin kuume
tessa liikaa. Tankkeri jäi toimintakyvyttömänä ajelehtimaan. Purha oli rakennettu
vuonna 1968 Ranskassa. Purhan onnettomuus oli ensimmäinen Itämerellä tapahtu
nut suomalaisen öljytankkerin tulipalo.

Helikopteri Turusta haki 22 henkeä laivalta

Purhan32 hengen miehistö sai tulen rajoitetuksi. Turun meripelastuskeskuksenhe
likopteri haki kaksi kertaa turvaan sankan savun peitossa olevasta tankkerista yh
teensä 22 miehistöön kuuluva jäsentä. Loput 10 miestä osallistuivat apuun rientä
neiden laivojen kanssa räjähdysvaaranpoistamiseen.
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Purha oli lähtenyt Liettuasta Ventspilsistä raakaöljylastissa SköldvikiinPorvooseen. 982
Laivan päällikkönä oli merikapteeni PauliRyhänen. Ventspilsinöljysatama Liettuas
sa oli sama satama, josta pari vuotta sitten sattunut öljyvahinko saastutti pohjoista
Itämertaja uhkasi myös Saaristomerta. Öljylautta siirtyi sittemmin tekemään tuho
jaan Tukholman saaristoon.

Räiskäleet jäivät kuumiksi

Nopeaa lähtöä keskellä laivaa turva-alueella kuvasi Turkuun ensimmäisessä heli
kopterimatkassalennätetty kokkiMargareta Holmcjvist: —Kaikki meni oikein hienos
ti. Äjatelkaa, plätyt jäivät lämpimiksi juuri uunista otettuina!

Holmqvist kiitti moottorimies Jukka Ikosen kanssa meripelasftishelikopterinhie
noa toimintaa. Ikonen oli räjähdyksen sattuessa konehuoneen valvomossa. Auto
maattinen sammutusjärjestelmä lähti heti käyntiin. Hän juoksi hakemaan savusu
kelluspukuaja lähti pelastustöihin kannelle ja kannen alle.

Holmqvistja Ikonen eivät tilanteesta ällistyneet. Holmqvist sanoi, ettei keitti
öön edes kuultu minkäänlaista räjähdystä sen enempää kuin huomattu sitä seuraa
vaa voimakasta savan muodostustakaan. Koko tilanteesta sai vihiä vasta sitten, kun
palokellotrupesivat soimaan. Silloin ajatteli, että jotain oli nyt vinossa. Sitten kuului
käsky siirtyä keskilaivaan pois vaara-alueelta.

Tarkat hätätapausohjeet

Ensimmäisellä helikopterilennolla saapui Turun lentoterminaaliinmyös talousapu
lainen Ulla Anttila, joka vakavana pohti tilanteen selkiintymistä ja ajatteli, miten
laivan mahdollisesti oli käynyt.

Nesteellä oli tankkereissa erittäin tarkat toimintaohjeet hätätapausten varalta,
kuten vaarallista lastia kuljettavissa laivoissa yleensäkin. Kokki Holmqvist sanoi,
että nainenkin oli tarkkaan tietoinen mitä tehdään, kun hätä on suuri. Ei siinä her
moillajahätäillä. Kaikki tehdään, kuten oli ennalta suunniteltu. Tällaisia nyt Purhal
le sattuneita räjähdystapauksia varten oli monen monta kertaa harjoiteltu.

Sammutusharjoituksia kerran kuukaudessa

Purhassa sattunut räjähdys ei aiheuttanut kenellekään miehistöön kuuluvalle vam
moja. MerikapteeniAulis Törnblom Nesteestä sanoi, että torstaina kello 1$ tienoissa
saatiin onnettomuuspaikalta tieto, että savun muodostus oli muuttunut jo höyryn
kaltaiseksi. Tämä tiesi sitä, että konehuoneen tulipalo oli saatu rajoitetuksi kevyt
vaahdonja veden kanssa. 25.000 tonnin raakaöljylastin räjähtämisvaaraa ei Törn
blom pitänyt todennäköisenä, koska palo oli syttynytyksinomaan konehuoneessaja
saatu sinne rajoitetuksi.

Sammutus- ja torjuntajärjestelmät oli rakennettu niin, että konehuoneesta ei
voinut olla yhteyttä lastitiloihin. Sammutustoimintaa harjoitellaan ohjeiden mu
kaansäiliölaivoissavähintäänkerrankuukaudessa.Harjoitus jää teoreeffiseksi, mutta
siinä saadaan tieto perille kuitenkin, miten menetellään onnettomuustapauksissa,
kun säiliölaivoissa on erilaatuista tekstiä ja ohjeita. Paloa ruvettiin sammuttamaan
hiilidioksidilla, vasta senjälkeen sammutusvaahdolla. Tankkerijäi toimintakyvyttö
mänä ajelehtimaan Itämerellä.

Kolmas räjähdys Nesteen laivoissa

Tämä Purhanräjähdys oli kolmas suurehko onnettomuus Nesteen tankkereilla. En
simmäinen tuhoisa, missä menetettiin myös ihmishenkiä, oli Nesteen lippulaivan,
säiliölaiva Tupavuoren räjähtäminen ja kaatuminen rantaveteen laiturin viereen
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1982 Naantalin öljynjalostamolla 5. päivänä lokakuuta 195$. Toinen tuhoisa onnettomuus
sattui säiliölaiva Palvassa vuonna 1967 Itämerellä painolastitilanteessa. Palva jou
duttiin silloin hinaamaan turvasatamaan.

Nesteen omassa tonnistossa oli nyt 15 alusta, joiden kantavuus oli yhteensä
$10.000 tonnia. Neste oli maamme suurin laivanvarustaja.

Useita aluksia riensi apuun

Purhan vierellä olivat torstaina illalla Nesteen kaksi muuta säiliölaivaa, Purhan
sisaralus, 26.000 tonnin Vinha saapui raakaöljylastissa matkalla Sköldvikiin ja var
misti tilannetta Purhanluona. Myöhemmin illalla paikalle odotettiin tyhjänä Euroo
pasta palaavaa 16.000 tonnin Uikkua. Paikalla oli myös yksi neuvostoliittolainen
vartiolaiva ja suomalainen rahtilaiva Pirkkola.

Saaristomerenmerivartioston vartiolaiva Uisko tuli myös paikalle illalla, kuten
Nesteenhinaajat Esko ja Kari sekä Hangon Hinauksen pelastusalus-hinaajat Heimo
Saarinen ja Hepa. Niillä oli mukana sammutuskalustoa, vaahtoa ja pumppuja. Utis
ta tullut ilmavoimien keskiraskas helikopteri toi Porvoosta paikalle Nesteen erikois
sammutusmiehistöä varustettuina erilaisilla tehokkailla sammutusvälineillä.

Sähkökatkos haittasi viestitystä

Ensimmäinen tieto Purhan räjähdyksestä Turun meripelastuskeskukseen saatiin
vähän yli kello 12, kertoi yliluutnanttiJuhani Virtanen, Onnettomuuspaikaksi ilmoi
tettiin Ristnan majakasta 16 meripeninkulmaa pohjoiseen oleva alue. Välillä tuli
tieto, että tilanne olisi jo ollut hallinnassa. Sitten saatiin kello 14 hälytys, että tuli oli
syttynyt uudelleen vauhtiin ja pyydettiin keskiraskasta helikopteria hakemaan 13
henkilöä mantereelle. Näin tapahtuikin kello 16.15, jolloin ensimmäinen lasti tuli
helikopterikyydissä Turun lentokentälle. Toinen 9 henkilön lasti haettiin illemmalla
turvaan.

Viestiyhteyksiä vaikeutti se, ettähätägeneraattorienkäynnistyksestähuolimat
ta ei alukselle saatu sähkön puutteen vuoksi iltapäivällä radioyhteyttä. Viestitys
hoidettiin käsiradiolla alueella päivystäneelle Turun meripelastuskeskuksen lento
koneelle, joka välitti tiedot edelleen Turkuun.

Hinaus Sköldvikiin alkoi yöllä

Tilanne Purhassa näytti olevan hallinnassa torstaina kello 21. Porvoon Sköldvikistä
saapuneet Nesteen erikoismiehet olivat Purhan konehuoneesta löytäneet tulipalo
pesäkkeenja ryhtyivät tekemään sitä vaarattomaksi.

Turun meripelastuskeskuksesta ilmoitettiin, että aluksessa oli osinjo käynnissä
tuuletus sankan savun poistamiseksi sisätiloista. Mitään hälyttävää uutta ei meripe
lastuskeskukseenkaanillan kuluessa enää saatu merivartioston vartioalukselta Uis
kolta, joka päivysti Purhan vieressä ja välitti viestit, koska Purhan radioyhteydet
olivat edelleen illalla poikki sähkön saannin katkettua.

Nesteen hinaajaa odotettiin Purhan luo perjantaita vasten yöllä kello 2, jonka
jälkeen oli tarkoitus ruveta heti hinaamaan siipirikkoa PurhaaSköldvikinöljvnjalos
tamon satamaan tyhjentämään lastiaan, Hinauksen oli arveltu kestävän parisen
kymmentä tuntia. Säätiedotukset lupasivat kohtalaisen hyvää säätä, eilumipyryjä
eikä myrskyjä.
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Korjaus ja uudistustyöt vievät puoli vuotta 1982

Suejaustyöt siirtavat Purhan lastin
purkua

Nesteen öljytankkeri Purhan 25.000 tonnin raakaöljylastinpurkamisessaSköldvikin

öljysatamassa ei pidetty kiirettä 28. päivänä joulukuuta, kun alus oli saatu turvalli

sestija tukevasti kiinnitetyksi laituriin. Älukselle oli vain hyväksi, että se makasi 10

metrin syväyksessä täydessä lastissa, kun konehuoneessa tehtiin pulidistusta ja vält

tämättömiä ensi käden suoj austoimia. Nesteen turvallisuuspäällikkö Kari Sauri sa

noi tankkien suojakaasun ylläpitovalvonnan olevan vaikeampaa tyhjänä kuin nyt

lastin kanssa.

Vahingot miljoonia

Siipirikkona Purha joutuu olemaan hyvin pitkään. Korjaus-ja uudistustyöt saatta

vat venyä yli puolen vuoden, koska liki 15 vuotta käytössä olleen aluksen automa

tukkajoudutaan myös uudistamaan. Yksin päätaulujen toimitus saattaa kestää puo

likin vuotta. Korj austen ja uudistusten suunnittelu vie myös oman aikansa.

Jouluaaton aattona Hiidenmaan edustalla kansainvälisillä vesillä konehuone

palon takia uhkaavaan katastrofiinjouftmeen Purhan saamien vahinkojen suuruut

ta ei vielä voitu arvioida. Tiistaina kävivät vakuutusyhtiön edustajat tutustumassa

palon aiheuttamiin vahinkoihin. Joka tapauksessa vahingot nousevat miljooniin

markkoihin.

Elintarvikkeet kaatopaikalle

Tiistaina jatkettiin Purhassa siivous- ja suojaustoimia. Ne aloitettiin heti, kun alus

pääsi hinauksessa Sköldvikin satamaan joulupäivänä. Purhasta purettiin tiistaina

pois elintarvikevarastoja. Maanantaina vietiin jo lihat kaatopaikalle. Tiistaina oli

perunoidenjajuureksien vuoro. Elintarvikevarastot poistettiin käytöstä, koska oli

pelättävissä, että palon aikana savukaasut olivat turrnelleetne käyttökelvottomiksi.

Lauri Ovaska oli saanut tehtäväkseen tyhjentää elintarvikkeet roskalaatikkoon, joka

täyttyi jo maanantaina lihavuoresta.

Korroosionestopesu

Purhan uumenissa oli yhä 25.000 tonnia keskiraskasta raakaöljyä. Sen purkamisella

ei ollut mitään kiirettä, Raakaöljy ei jähmety edes kovalla pakkasellakaan.

Jos lastia ruvettaisiin heti purkamaan, purkaus estäisi konehuoneessa korkea

painepesulla tehtäviä puhdistustöitä ja veden vahingoittamien koneenosien suoja

usta. Konehuone oli jo tyhjennetty vedestä,jota siellä oli 1,5 metrinvahvuudelta 600-

800 tonnia. Säästyneet laitteet saavat suojauskerroksen, jolla estetään korroosio.

Merestä peruslämpö

Purha oli nyt periaatteessa kylmillään. Painolastitankeissa oli tärkeä vesiputkisto.

Jos alus olisi tyhjä, putkiston jäätymisvaara olisi ilmeinen. Alus makasi 10 metrin

syväyksessä täyden lastin kanssa. Merenpohjalta saatava lämpö pystyttiin käyttä

määnhyväksi myös konehuoneessa.
Purhan konehuoneenpalon aiheuttaja saattoi hyvinkin jäädä lopullisesti selvit

tämättä. Se kuitenkin tiedettiin, että palo sai alkunsa koneesta, ilmeisesti palavasta
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1 982 öljysumusta, joka aiheutui laakerivauriosta. Varsinaista räjähdystä ei liene sattunut,
vaan ns. tussahdus,joka sitten aiheutti nopean palon ja sitkeän savun muodostuk
sen, kun sähkökaapelit kärysivät.

Vanhassa laivassa enemmän riskejä

Vanha kone vaatii enemmän huoltoa, Purha oli Nesteen oman laivaston kolmannek
si vanhin alus, rakennettu vuonna 196$. Sen sisaralus Vinha, joka pyöri myös Parhan
lähellä apua varmistamassa Hiidenmaan edustalla, rakennettiin vuonna 1969.

Vinha sai sunnuntai-iltana Itämerellä matkalla Naantaliin 25.000 tonnin raaka
öljylastissaventtillivian. Kun se havaittiin, laivassa ryhdyttiinhetivarotoimiin. Vinha
ajoi tavallista hitaammalla nopeudella Naantaliin, missä vika tarkastettiin. Vinhan
tapauksessa ei ollut kysymys hälyttävästä tilanteesta,mutta koska sen sisaralus Purha
sai katastrofiuhan aiheuttaneen konevian vain 3 päivää aikaisemmin, Vinhassa teh
tiin heti tarpeelliset varotoimet.

Nesteen 16 aluksen tankkerilaivastosta kuului 1960-luvun aluksiinvielä vanhin
alus Trvi, joka oli rakennettu vuonna 1963, Palva, joka valmistui vuonna 1964 sekä
ensimmäinen suurtankkeri 114.430 tonnin Tiiskeri, joka valmistui vuonna 1969.
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Harjoitettu miehistö osasi työnsä 982

Maltti pelasti Purban taystuholta

—Vain 32 hengen miehistön kylmäpäinen toiminta 6 tunnin ajan pelasti öljytankkeri

Purhan täystuliolta Hiidenmaan edustalla jouluaaton aattona. Näin sanoi Purhan

päällikkö, merikapteeni Hannu Rapala 29. päivänä joulukuuta Porvoon Sköldvikin

öljynjalostamon laiturissa olevan onnettomuusaluksen neuvotteluhuoneessa Por

voossa, kun keskustelu siirtyi öljytankkerin turvallisuuskysymyksiinja miehistön

koulutukseen.
Nesteen satamienja laivojen turvallisuudesta vastaava yhtiön turvallisuuspääl

likkö, merikapteeni Kari Sauripuolestaan huomautti, että laivalla pitkään palvelleet

ihmiset olivat kiintyneet alukseen. Kun tulipalo sattuu, he toimivat kuin oma koti

palaisi. Purhan katastrofi hyödynnetään. Koulutusta kehitetään, torjuntakalustoa

hankitaan lisää. Nesteläisten yhteishenki takaa, että oppi menee perille.

Miehistön uskomaton uroteko

Hannu Rapala oli maissa vapaalla, kun Purha joutui merihätään. Hän oli nyt aluk

sella, koska onnettomuusmatkalla päällikkönä ollut javuorokausia yhteen menoon

valvonut Pauli Ryhänen oli lomalla.
Palontorjuntavälineiltääntankkeri oli kuin alan pienoistavaratalo, mistä löytyy

apua kiperimpäänkin paikkaan. Kaiken pelastustoimen takana oli tinkimätön, tark

ka, hyvin suunniteltuja opista omaksuttu rutiininomainen toiminta katastrofissa.

Rapala sanoi, että mitä enemmän on tietoa, sitä vähemmän luulee. Paniikkia ei

synny, eikä syntynytnytkään. Hän ylisti miehistöäjärkähtämättömänkylmäpäises

tä toiminnasta. Teko oli suorastaan uskomaton.

Pahinta palo aavalla merellä

Vaarallisinta, mitä öljytankkerissa saattaa sattua, on tulipalo keskellä aavaa merta.

Hannu Rapala sanoi, että pahin mitä pelättiin, oli, että laivan 200 tonnin polttoaine

tankit olisivat repeytyneet. Se olisi tiennyt sivujen aukenemista, laivan täyttymistä

vedellä nopeasti ja samalla täystuhoa.
Vain harkitut, nopeat palontorjuntatoimet estivät katastrofeista pahimman ja

samalla pelastivat 38 ihmisen hengen. Kuumuus oli suorastaan uskomaton. Se ai

heutui sähkökaapelienpalamisesta, ei öljypalosta. Öljyt ja kaasutpysyivät tankeissa

omissa tiloissaan.
Palontorjuntatoimissa ensi käden tehtävä olikin aina tehokasjäähdytys kylmäl

lä merivedellä, jotta metalliseinämät eivät pääse muuttamaan muotoaan ja repeä
mään. Polttoaineiden itsesyttymisaste oli kevyellä polttoöljyllä 248 astetta ja Pur

hassa nyt olleella raskaalla öljyllä 200-250 astetta.

Rautainen koulutus

Nesteellä oli oma 16 aluksen tankkerilaivasto,jonka palveluksessa oli 650 henkilöä.

Jokainen miehistön jäsen joutui rautaiseen palontorjuntakoulutukseen laivassa ja
maissa. Jokaiselle oli jaettu kirjanen, joka sisälsi kunkin aluksen turvalaitteet ja toi

met onnettomuuden sattuessa. Opit oli omaksuttava ruifininomaisiksi, alitaji.intaan.

Kun katastrofi yllättää, ei ole aikaa penkoa papereita ja kysellä naapurilta neuvoa.
Kun maissa palaa talo tai tehdaskiinteistö, väki juoksee pihalle ja katsoo usein

kintumputsuorinajakädettaskuissajuhannusroihua. Tankkerissajokaisella oli oma
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982 paikkansa ja tehtävä, mikä pelastaa mahdollisesti paitsi hänet itsensä myös muut.
Koko laivaväki oli samassa veneessä. Apuun ei ehdi palokunta maista. On itse toi-
mittava.

Valmius vain muutama minuutti

Merimiesammattikoulut antavat peruskoulutuksen myös palontorjunnassa. Jokai
sen tankkerin palopäällikkö oli saanut erikoiskoulutuksen laivapaloissa Porkkalan
palo-opistossa. Rapala sanoi, että jokainen päällikkö oli kehunut sitä opetusta erin
omaiseksi. Viimeistään siellä otettiin mieheltä luulot pois, jos hän oli sitä ennen luul
lut hallitsevansa alan.

Laivassa oli kerran kuukaudessa paloharjoitus. Se sisälsi sekä harjoituksen että
muuta koulutusta. Jokaisella oli oma paikkansa. Oli komentosilta-, sammutus-, rai
vaus-, hengityslaite-, konehuone-, ensiapu-ja veneryhmät. Harjoitus pidettiin missä
tahansa alus olikin, jopa yllättäen.

Purhanja Vinhan turvaohjekirjanen sanoi palohälytyksestä: - Hälytyskellollaja
sireenillä annetaan toistuvia lyhyitä äänimerkkejä. Tämän jälkeen annetaan kova
äänisellä ilmoitus palopaikasta, palon laadusta sekä kokoontumispaikasta, jonka
jälkeen toimitaan palopäällikön antamien ohjeiden mukaan.

Näin tapahtui Purhassakin Hiidenmaan edustalla 23. päivänä joulukuuta kello
12. Palopesäkkeen takia ennakolta määrätty kokoonftimispaikka vain muuttui. Vii
meistään 5 minuutin kuluttua hälytyksestä kukin oli jo omalla paikallaan. Jokaisella
ryhmällä oli oma johtajansa.

Automatiikka toimii heti

Kun hälytys onkäynnistetty, samalla hetkellä palopumput käynnistyvät automaat
tisesti, palo-ovet menevät kiinni, tuuletus katkaistaan, ilmapellit sulkeutuvat.

Nyt sähkö toimi 2 tuntia. Sähkökatkos ei estä torjuntatoimien alkua. Keulassa on
hätäpumppu. Se toimii aina. Diesel käynnistetään akuilla. Pumpusta menee oma
letku mereen. Sammutusvesi on heti käytössä. Kun merellä sattuu vahinko, tärkein
tehtävä on ensimmäiseksi varmistaa, ovatko kaikki miehistön jäsenet tallella, ettei
kukaan ole jäänyt loukkuun. Laivan päällikkö harkitsee sitten tarvitaanko ulkopuo
lista apua ja hälyttää sen.
Pauli Ryhänen pyysi Purhaan apua Tunmmeripelastuskeskuksesta. Hän katsoi, että
13 henkilöä oli saatava heti mantereelle. Pelastushelikopteri Mi-$ nouti ensimmäi
sen lastin Turkuun kello 16.15, seuraavat yhdeksän likellä kello 18. Helikopteri toi
myös lisää sammutustarvikkeita ja muuta välineistöä.

Helikopterien apu korvaamaton

Hannu Rapala sanoi, että välineistöä oli riittävästi, mutta sammutusaineethupeni
vat. Avun toi helikopteri nopeasti. Hän ylistiTurun vartiolentueen ja Utin toimintaa.
Pitikin rahtilaiva Malmin järkyttävä tuho sattua Itämerellä ennen kuin päättäjät
totesivat, että meripelastuskeskuksenja vartiolentueenperustaminen oli elintärkeä.
Helikopterilentäjien taito vaarallisissa oloissa oli fantastinen, jopa uskomaton. Hei
dänapunsa Purhan tapauksessa oli omalta osaltaan yksi tärkeimmistä. Kylmäpäistä
porukkaa tämä Purhan miehistö. Se käytti saamansa opetuksen harkiten hyväksi,
ponnisteli 6 tuntia katastrofia vastaan ja voitti.

Nesteellä oma harjoituskenttä

Turvallisuuspäällikkö Sauri sanoi, että maissa Nesteellä oli oma harjoituskenttä.
Kaikkien laivojen miehistö saa siellä oppia. Käsisammuttimilla opetetaan hallitse
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maan nimenomaan öljypaloja. Maissa olevat palomiehet tutustuvat kaikkiin Nes- 1 982
teen tankkerityyppeihin. Laivaan viedään salaa harjoitusnukke,joka haetaan laivan

uumenista sakean savun seasta. Palomiehen on tiedettävä joka sokkelo. Jokainen

palomies oli käynyt Purhan konehuoneessa. Maissa Purhalle lähetetty erikoismie

histö koostui palopäälliköstä, palomestaristaja viidestä palomiehestä,jotka oli eri

koiskoulutettu jalostamopaloihin, mutta hallitsivat myös laivapalot. Naantalissa

toimii erityinen laivapaloryhmä.

Torjuntavarustus maailman huippua

Palontorjuntavarusteissa Purha, kuten Nesteen muutkin tankkerit, kuuluivat maa

ilman vaativimpaan paloluokkaan, norjalaisen Det Norske Veritasin F-luokkaan.

Varusteista löytyi asbestipukuja, joilla voi mennä pahimpaankinpätsiin, paineilma

laitteita sekä raskaita ja kevyitä pukuja, savusukellusvälineitä, hiilidioksidia, kevyt

vaahtoa ja raskasvaahtoa.
20 itsesulkeutuvaa palo-ovea voidaan sulkea käsin myös sillalta, laivassa on 4

hätäuloskäytävää, joista kolme konehuoneesta ja yksi miehistön päivähuoneesta,

107 ei-vesitiivistä palonilmaisinta ja 22 vesitiivistä ilmaisinta, 15 käsihälytyspistet

tä ym. Tämän päivän tankkeri oli mantereella oleva pääpaloasema veden päällä,

usein vielä paljon paremmin varustettu.
Purhan päällikkö, merikapteeni Hannu Rapala oli ollut nesteläinen 14 vuotta.

Turvallisuuspäällikkö, merikapteeni Kari Sauri oli ollutNesteellä vuodesta 1954, siis

jo liki 30 vuotta. Sauri seuraa maailmalla kehitystä turvajärjestelmissä. Nyppiijyvät

akanoista. Heittää akanat pois, lähettää hyvät laivoille. Tähän tapaan luonnehti

Rapala vuosi sitten perustetun turvallisuuspäällikön toimen tehtäviä.

Purhan katastrofi hyödynnetöän

Kansainvälisesti ottaen Nesteen tankkerien paloturvallisuus oli Saurin mielestä

keskitason yläpuolella. Japanilaiset olivat tässä huipulla. Se johtui heidän kansan

luonteestaan. Neste oli luonut tankkerit, miehet ja naiset olivat rautaista joukkoa.

Heidän asennoitumisestaan kuitenkin kaikki onnistuminen oli kiinni,

Purhan katastrofin uhka oli voitettu vasta 12 tunnin kuluttua sen alkamisesta.

Tällä kertaa päättyi kaikki hyvin. Kukaan ei edes loukkaantunut. Purha oli nyt koti

satamassaan Sköldvikissä. Mitä Purhan katastrofi sitten opetti?
—Ainakin sen, että laivoihin tehdään rakenteellisia muutoksia mm. kaapelien

vedossa. Paineilmapalloja oli saatava lisää varusteisiin, henkilökunnan koulutusta

oli kehitettävä, savusukeltajia koulutettava lisää ja seurattava entistä tarkemmin

raportteja maailmalla sattuneista tankkerionnettomuuksista ja turvatoimien kehit

tämisestä, sanoivat merikapteenit Kari Sauri ja Hannu Rapala.
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1983 Sammutusvälineiden puutteet paljastuivat

Rvakka miehistö pelasti Purhan

Kaikissa vahinko-ja onnettomuustapauksissa on aina jälkipyykin aika, jolloin nou
kitaan jyvät akanoista ja katsotaan, mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin. Näin
tapahtui myös Nesteen öljytankkerinPurhanhaverin kohdalla. Merenkulkuhallitus
ja Nesteen varustamo saivat paksun nipun uudistusehdotuksia Purhan katastrofi
palonkaltaisten onnettomuuksien estämiseksi, kun Purhan päällikkö, merikapteeni
Pauli Ryhänen antoi torstaina 6. päivänä tammikuuta 1983 Naantalin raastuvanoi
keudessa meriselityksen Hiidenmaan edustalla joulun aatonaattona sattuneesta
tankkeripalosta. 25,000 tonnin täydessä raakaöljylastissa ollut Purha selviytyi täy
dellisestä katastrofista miehistön kylmäpäisen toiminnan ansiosta.

Oikeudessa laivan päällikkö ja kuultavina olleet miehistön jäsenet esittävät
myöhemmin kirjallisesti katastrofista opittujenheikkouksien korjaamisehdotukset.
Jo nyt tuotiin esiin mm. kevytvaahdonriittämättömyysnäin suuressapalossa. Myös
raitisilmapulloja oli liian vähän. Konehuoneeseen kaivattiin hengityslaitteita ja täy
sin omaa sammutusjärjestelmää, samoin aputasolle. Hätädieseliin oli myös varatta
va riittävästi polttoainetta ja hätägeneraattori oli varustettava omaksi yksikökseen.
Ohjaus hoidettiin nyt 24 voltin jännitteellä päätaulun kautta. Järjestelmän tulisi olla
erillinenyksikkö.

Palon syttymissyystä ei tullut esille olennaisesti uutta. Palo johtui nokka-akselin
kiinni leikkautumisesta ja kuumenemisestakampikammiossa. Epävarmaksi sen si
jaan jäi, sytyttikö palonkuumentumisesta aiheutunut liekki vaipaineaalto,joka olisi
aiheuttanut oikosulun sähkökaapin lähellä.

Turun meripelastuskeskuksen toimista katastrofin sattuessa teki selkoa radio-
aseman päällikkö, luutnantti Mikko Montonen.

Hätämerkkejä ei lähetetty

Meriasiantuntijoina olivat oikeudessa Turun piirinmerenkuluntarkastaja Reijo Mon
tonen ja Naantalin satamajohtaja, merikapteeniAnttiMerilahti. Merenkulkuhallitus
ta edusti Pertti Haatainen ja Purhan vakuutusyhtiötä Pohjolaa merikapteeni Arvi
Myyryläinen. Nesteen edustajana oli merenkulkupäällikköAulis Törnblorn. Meriseli
tyksen vannoivatvalalla oikeaksi Purhanpäällikkö Pauli Ryhänen Rauman maalais
kunnasta, konepäällikkö SeppoMattsson Raisiosta, ensimmäinenkonemestari Rauol
Hellströrn Turusta, yliperämiesJoukoMiettinen Raisiostaja sähkömies Pentti Nurmi
nen Turusta.

Oikeudessa todettiin, ettei Purha lähettänyt onnettomuudenjälkeen kansainvä
lisiä hätämerkkejä. Turun meripelastuskeskus toimi kuitenkin rutiinilla, sillä se oli
harjoitellut mm. viestiyhteyksienetsintää juuri tällä merialueella. Purhanradiopu
helut katkesivat toisen yhteydenoton jälkeen. Sitten jouduttiin viestintä hoitamaan
meripelastuskeskuksenlähettämällälentokoneellaja merivartioalus Uiskolla.

Purha oli edelleen Sköldvikin öljynjalostamonlaiturissa täydessä 25.000 tonnin
raakaöljylastissa. Näin voitiin valvonta hoitaa tehokkaammin, sillä meriveden poh
jalämpö piti putkistot sulina. Purhan korjauksen oli arvioitu maksavan ainakin 10
miljoonaa markkaa. Alus uudistetaan mm. konehuoneenosalta täysin nykyisen tek
niikan tasolle. Korjauksen oli arvioitu kestävän hyvinkin yli kesän. Purha oli raken
nettu vuonna 1978 Ranskassa.
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Katastrofi vauhditti hankintoja 983

Öljyntorjuntaan tulossa uusi alus

Toissavuonna valmistuneen maamme ensimmäisen öljyntorjunnan erikoisaluksen
Hylkeen parannettua painosta oli jo suunniteltu pitkälle merenkulkuhallituksessa.
Hylkeen keräilyresurssit olivat osoittautuneet riittämättömiksi. Myös aluksen no
peudessa oli parantamisen varaa.

Vuonna 1979 Saaristomerta vakavasti uhannut Itämeren öljykatastrofi sai Suo
men öljyntorjunnan kehittämiseenvauhtia. Ylitarkastaja Reino Sandelin merenkul
kuhallituksesta sanoi tammikuun toisella viikolla, että toista Hylkeen tapaista, itse
näisesti keräilyaluksena toimivaa laivaa suunniteltiin. Hylkeenkeräilyresurssit oli
vat riittämättömät, jos Suomi yrittää noudattaa suositusta Itämeren öljyntorjunta
valmiudesta. Hylkeenkeräilytulos oli $50 tonnia. Senjälkeensäiliöt olivat täynnäja
alus oli välillä tyhjennettävä.

Suositus edellytti, että 2 tunnin kuluttua hälytyksestä iskuryhmän oli oltava
valmis lähtöön. 6 tunnin sisällä ensimmäisen toimivan iskuryhmän oli oltava jo
katastrofipaikalla. 10 vuorokauden kuluttua suurvahingosta pitäisi kansallisten
keräilyresurssien olla sellaiset, että 10.000 tonnia öljyä saataisiin kerätyksi talteen.

Hylje teki hyvää työtä Kotkan edustalla, missä kaksi alusta karahti joulukuun
puolivälissä karille. Nyt öljyt oli jo korjattu talteen.

Syksyllä kolmas keräilyalus

Kaksi 19-metristä öljynkeräilyalusta oli joluovutettu, kolmas valmistuu Savonlin
nasta syksyllä. Toinen aluksista sijoitetaan Helsinkiin, toinen Turkuun. Kolmannesta
neuvoteltiin luotsipiirienkesken. Tämän vuoden budjetissa öljyntorjunnanhankin
toihin oli varattu 4,5 miljoonaa markkaa, Pääosa tästä rahasta oli kuitenkinjo varat
tu kolmannenns. viiksiveneenhankintaan.

Ennen Itämeren öljykatastrofia Suomen öljyntorjuntamäärärahoina oli noin
500.000 markkaa vuodessa. Ruotsista Suomi oli yhä huimasti jäljessä. Ruotsissa
myönnettiin torjuntatarkoitukseen myös työllisyysmäärärahoja, mm. uusien alus
tenja laitteiden tilaamiseksi telakoilta.

Merivartioston rooli kasvoi

Uuden meripelastuslain myötä öljyntorjunnassa tuli selvä roolijako. Torjunta siirtyi
melkeinkokonaan rajavarfiolaitoksenjohtoon.

Merenkulkuhallituksen rooli oli muuttunut. Sen luotsit ja laivat antoivat pyy
dettäessä virka-apua. Merenkulkuhallituksessa katsottiin, että suurin vastuu pitäisi
torjunnassa kuitenkin edelleen olla merenkulkuhallituksella. Käytännössä rajavar
tiolaitos eli merivartiostojoutui kuitenkin tekemään työstä suuren osan.

Tiedonsaanfi uhkaavista öljykatastrofeista oli kuitenkin nopeutunut. Yhteistyö
merivartioston kanssa pelasi. Suurimmat hätäilmoitukset öisin ja viikonloppuisin
menivät suoraan Suomenlahden merivartioston hoitamaan sijainninilmoitukseen.
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1983 Liberialaistankkeri törmäsi Kiislan peräosaan

Kiisla-turman syyllinen jäi
selvittämättä

Kuka oli törmääjä? Miksei Nesteen Kiisla-tankkerin törmäysuhasta ilmoittava auto
maattilaitteisto toiminut? Mm. nämä seikat jäivät epäselviksi, kun Kiislanmeriseli
tys Itämerellä Gotlannin edustalla sattuneesta onnettomuudesta annettiin torstaina
20. tammikuuta Naantalin raastuvanoikeudessa. Kahden maan laivojen haverien
meriselitykset viivyttävät syyllisen selville saamista, koska kummankin laivan eri
maissa ensimmäisessä määräsatamassa annettavat meriselitykset pidetään suljet
tujen ovien takana, ettei vastapuoli vain saisi tietoa selityksestä, jota se voisi käyttää
omassa selvityksessäänedukseen. Tämä käytäntö tuli taas kerran koetuksi merioike
usisftinnossa,

Meriselitys annettiin suljettujen ovien takana Nesteen varustamon pyynnöstä.
Näin siksi, ettei 4. päivänä tammikuuta sattuneen törmäyksen toinen osapuoli, libe
rialainen tankkeri Geneve ollut vielä antanut meriselitystään. Tämä oli normaali
käytäntö, kun laivojen yhteentörmäyksistä annetaan meriselitykset.

Autokolarissa peräänajaja maksaa

Kiislanperäosanvasensivu, polttoainetankit ja osa miehistönhyteistä vaurioituivat
turmassa. Geneve puolestaan sai vaurioita keulaosaansa. Jo niiden perusteella oli
pääteltävissä, että Geneve törmäsi Kiislaan. Kahdenautonperäänajokolarissa yleensä
vahingon maksajana on peräänajavan vakuutusyhtiö. Laivaliikenteessä ovat omat
sääntönsä turmatapausten selvittelyssä.

Älustenmiehistöt selvisivät vammoitta törmäyksessä, joka sattui sakeassa su
mussa Gotlannin eteläkärjen itäpuolella. Liberialaisalus oli matkalla Kieviin Neu
vostolilttoon, jossa sen päälliköllä oli ensimmäisen kerran mahdollisuus antaa me
riselitys. Kun Geneve oli selityksensä antanut, tulee Kiislan selitys julkiseksi. Merise
lityksen antamisesta ei ollut suoranaisia aikamääräyksiä. Suositus oli, että se anne
taan mahdollisimmannopeasti ensimmäisessä satamassa, minne alus tulee. Merise
litys on tärkeä jo yksin sen takia, että vakuutusyhtiöillä oli isoja summia pelissä
mukana ja kulut peritään tavallisesti syylliseltä.

Merionnettomuusjutun van±enemisaika on 2 vuotta. Laivan meriselityksen
antaminen riippuu siitä, minkälaiset säännökset kussakin maassa olivat voimassa.
Jos liberialaisalus olisi tullut Suomeen, merenkulkuhallituksella olisi ollut mahdol
lisuus vaatia sen meriselitystä jo Suomessa.

Nesteen tankkerille tämä oli toinen paha rysäys viime joulun aatonaaton jäl
keen. Purhassa sattui tuhoisa tulipalo Hiidenmaan vesillä 23. päivänä joulukuuta.
Sekä Purha että Kiisla korjataan suomalaisella telakalla. Tarjoukset olivat jo vireillä.
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Neuvostoliitto vielä toistaiseksi ulkopuolella 1983

Riskilaivojen ilmoituskokedu jatkuu
2 vuotta

Itämerellä liikennöivien riskialusten, vaarallisia aineita kuljettavien säiliö-ja kemi
kaalialusten sijainninilmoitusjärjestelmästä oli saatu hyviä kokemuksia Suomessa.
Sijainnin ilmoituskeskus sijaitsi Suomenlahden merivartiostossa. Järjestelmään oli
vatjo liittyneet mukaan kaikki muut Itämeren ympäristömaatpaitsi Neuvostoliitto.
Sekin oli ilmoittanut tulevansa mukaan renkaaseen myöhemmin.

Kaksi vuotta sitten aloitettu riskialusten sijainninilmoitusjärjestelmä piti alun
perin vakinaistaa jo viime syksynä. Tanskassa helmikuussa pidetyssä kokouksessa
päätettiin kuitenkin jatkaa järjestelmää kokeiluluontoisena vielä toiset kaksi vuotta,
koska vielä ei ollut riittävästi tietoajärjestelmän käyttökelpoisuudestakaikissa oloissa.

Merenkulkuhallitusja rajavartiolaitos pitivät tätä ilmoitusjärjestelmää kuiten
kin tarpeellisena. Se palveli ympäristönsuojelua ja auttoi merivartiostoja. Tähän
mennessä oli Suomen ilmoituskeskukseen ilmoitettu 16-18 riskialusta kuukausit
tain. Esimerkiksi viime marraskuussa ilmoituksen tulostaan teki 11 suomalaista ja 7
ulkomaista alusta. Suomalaisalusten pääosan muodostivat Nesteen tankkerit. Myös
Neste piti ilmoitusjärjestelmän kehittämistä tärkeänä.

Riskialusten ilmoittautuminen koski yli 20.000 kuollutpainotonnin öljytankke
reitaja yli; .600bruttorekisteritonnin kemikaalikuljetuslaivoja. Merenkulusta vas
taavien viranomaisten etu oli, että vaarallisten lastien laivojen sijainti ja tulo tiedet

tiin ennakkoon. Vahingon sattuessa voitiin ryhtyä nopeasti lastin laadun mukaisiin
torjuntatoimiin. Katastrofin sattuessa virka-ajan ulkopuolella tiedot onnettomuu
desta menivät heti sijainninilmoituskeskukseen.

Purha ehjä toukokuussa

Hiisla jo korjattuna liikenteessä

Nesteen molemmat kovan onnen tankkerit Purha ja Kiisla olivat telakalla korjatta
vina. Maaliskuun kolmannella viikolla 6.800 tonnin Kiisla oli jo mukana normaalis
sa öljynkuljetusliikenteessä senjälkeen, kun se oli saanut Itämerellä mukavuuslippu
laivan kanssa koihujaperäosaansa. Viron rannikollajoulun alla tuleen syttynyt tank
ken Purha kerrottiin saatavan liikenteeseen Kielin telakalta Länsi-Saksasta touko

kuussa.
Purhankonehuoneessa sattuneesta räjähdyksestä syttynyt tuhoisa ftilipalo uh

kasi viedä koko laivan lasteineen pohjaan joulun aatonaattona Hiidenmaalla. Pur
han miehistön ripeät pelastustoimet olivat niin tehokkaita, että kaikkein tuhoisim
malta onnettomuudelta vältyttiin. Purha hinattiinjoulunpyhinäPorvooseen, josta
se vietiin Kieliin korjattavaksi. Korjaustyön oli arveltu kestävän satakunta vuoro
kautta.

TankkeriKiislajaliberialainensäiliölaiva törmäsivätyhteenGotlaiminedustal
la 4. päivänä tammikuuta. Kiislan peräosan polttoainetankkeja ja osa miehistön
hyteistä vaurioitui. Kiisla korjattiin telakalla Turussa. Yhteenajovaiheista ei vielä
kään oltu saatu tietoja, koska sekä Kiislan että liberialaisaluksen Geneven meriseli
tykset oli julistettu salaisiksi. Kiisla antoi ensimmäiseksi meniselityksen Naantaliin
saavuttuaan. Koska vastapuoli ei ollut sitä vieläkään antanut, selitys julkistettiin
Naantalissa salaiseksi.

Ympanornueno



999999999OO 99999999 OO 9 OOOOO89 O OOOOOÖO 9999999999999.9 OOOOOOOO9O

1983 Ensimmäinen kotimainen öljypuomin
nostolaite

Ensimmäistä kotimaista valmistetta olevaa öljypuomin nostolaitetta teloineen esi
teltiin 24. päivänä elokuuta Naantalissa öljyntorjunta-alus Hylkeessä. Tamperelai
nenKoneja Peite Kangasniemi Ky:nomaakehitettä oleva nostolaite tuo helpotuksen
tähän asti yksinomaan käsipehhlä tehtyihin puomien nostoihin.

ToimitusjohtajaAntti Kangasniemi sanoi, että ulkomaisiin vastaaviin laitteisiin
verrattuna kotimainen uutuus oli yksinkertaisempi ja hinnaltaan halvempi. Sitä
pyrittiin sijoittamaan vientimarkkinoille, Yhtiöllä oli vetämässä parhaillaan itään
suurehko puomikauppa. Siinä yhteydessä tarjotaan myös nostolaitetta.

Nostolaite teloineen oli sijoitettu Suomen ainoaanöljyntorjunnanjohtoalukseen
Hylkeeseen. Maailmanpyörää muistuttava nostolaite muodostui hydraulisesti toi
mivasta läpimitaltaan 2,10 metriä suuruisesta kelasta, joka siirtää puomin kelan
toisella puolella olevaan teräksiseen kehikkoonsäilytettäväksi. Kehikkoon mahtuu
puomia 50 metriä. Puomin painoksi tulee 680 kiloa. Aluksen sivulla olevaan veto
aukkoon on asetettu tela, jota pitkin nostolaitteen vetämä puomi ohjataan kevyesti
ylös. Näytöksessä käytettiin yhtiön valmistamaa 1,4 metrin meripuomia.

Korvaa miestyövoiman

Tähän asti Hylkeessäkin oli jouduttu öljypuomit nostamaan miesvoimin ylös meres
tä. Paitsi työn nopeutusta ja helpotusta nostolaite poistaa puomin rikkoontumisen
mahdollisuuden epätasaista reunaa ja aluksen kantta haratessaan. Nostolaitetta
ruvetaan valmistamaan kotimaisille tarvitsijoille, mutta sitä yritetään myös vien
tiin yhdessä öljypuomikauppojen kanssa.

Antti Kangasniemi oli vanha tekijä öljypuomien kehittäjänä. Hän aloitti ensim
mäisilläpuomeillajo vuonna 1969, jolloin tapahtui Utönkarikoissa pohjoisen Itäme
ren ensimmäinen todella suuri öljykatastrofL Tähän mennessä oli viittä eri perus-
tyyppiä olevaa puomia valmistettu yli 20000 metriä. Tehokkain 1,4 metrin meripuo
mi kestää 2,5 metrin aallokon. Puomeja on viety yli 4.000 metriä mm. Italiaan, Kreik
kaan, Länsi-Saksaan ja Hollantiin. Idänkaupassa ollaan loppusuoralla. Jos kauppa
onnistuu, kysymyksessä on iso erä.

Suurimman osan tuotteistayhtiö oli itse kehittänyt, niille oli hankittu mallisuoja
jaeräillepuomityypeillekulloisenkinluoldtuslaitoksenkäyttötodistus. Yhtiön öljyn
torjuntatuotteita olivat merenkulkuhallituksen lisäksi ostaneetpalolaitokset, öljy-ja
muut satamat, laivatelakat, varustamot, öljy-yhtiöt ja useat muut teollisuuslaitok
set. Valmistuksessa oli yli 15 erilaista tuotetta.

Aki-puomi monikäyttöinen

Aki-puomiksinimettypuomi on lämpökäsittelyllä, tasalaatuisella turpeella täytetty
verkkokudoksinenimeytys-ja torjuntapuomi,joka imee öljyä vaan ei vettä ja kelluu
vedessä useita viikkoja uppoamatta. Puomi soveltuu erityisen hyvin öljykalvojen
poistamiseen veden pinnalta absordoimalla silloin, kun kalvon ohuuden vuoksi
mekaaniset öljyn poistamiskeinot osoittautuvat riittämättömiksi, Puomi soveltuu
myös käytettäväksi rajoitus-ja torjuntapuomina joko sellaisenaan tahiyhdessäjon
kinjäreämmänpuomityypinkanssa. Puomia käyttämällä voidaan rantaviivaa suo
jata ja tahraantumista estää asentamalla puomia öljyuhan alaiselle rannalle.

Öljyyntyneet puomit voidaan välivarastoida hävittämistä varten esimerkiksi
muovisäkkeihin tai avosuisiintynnyreihin. Käytetyt puomitvoidaan helposti tuho
ta polttamalla, mutta puhdas öljy voidaan myöskin poistaa puomeista puristamalla
puomia pyörivien telojen avulla.

Suomen ympänisto 680
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Uusi öljyntorjuntalaiva aikaisintaan vuonna 1985 1983

Öljyntorjunta siirtyy
ympäristöministeriöue

Maamme ensimmäinen öljyntorjunta-alus Hylje kulkee jatkossakin etanan vauhtia
vain 5-6 solmua merialueilla. Syyskuun puolivälissä todettiin, että toista, nopeakul
kuisempaa öljyntorjuntalaivaa voidaan saada odottaa aikaisintaan vuoden 1985
budjetissa. Yli-insinööri Seppo Hiiden merenkulkuhallituksesta sanoi, että Hylkeen
ajoa pyritään kuitenkin nopeuttamaan jonkin verran, siihen lisätään keulapotkuri
lokakuussa. Lokakuun alusta tulee myös öljyntorjunnanjohto-organisaatiolle uusi
isäntä, kun öljyntorjunta siirretään kokonaan ympäristöministeriönalaisuuteenpois
merenkulkuhalliftikselta.

Hylje kulki nyt 5-6 solmun nopeutta, mutta lähinnä se oli kuitenkin hinattava
paikalle, jos tuuli alensi vieläkin sen ylintä nopeutta. Tämä oli koettu jo moneen
kertaan. Onnettomuudet taas sattuvat yleensä huonoissa sääoloissa, jotka vaativat
kalustolta voimaa. Hylje oli jäävahvistettu. Sitä voitiin hinata mm. jäänmurtajalla.

Nyt 520 hv tarvitaan 2.000 hv

Normaalikäytössä Hylje toimi merivoimien huolto-ja tukialuksena. Sitä käytettiin
myös saariston raskaskuljetuksissa. Öljyntorjuntaanjääoloissa oli kiinnitetty huo
miota. Öljyntorjunnassa alus toimi johtokeskuksena. Sitä varten se oli varustettu
tarpeellisin viestintälaittein.

Hylkeessä oli nyt 580 hevosvoimaa, kun niitä tarvittaisiinperäti 2.000 hevosvoi
maa. Vuoden 1981 keväällä käyttöön otettu laiva jäi ilman riittävää konetehoa,
koska rahat loppuivat kesken. Älkujaankin sen piti olla vain hinattava proomu, sit
ten siihen lisättiin rajoitettu liikkumiskyky. Varustuksiltaanja torjunta-ominaisuuk
siltaan Hylje vastasi odotuksia.

28 metrin viiksivene toiveena

Öljyntorjunta siirtyy lokakuun alusta ympäristöministeriön alaisuuteen. Tuleva
ympäristöministeri säätelee torjuntakaluston rahoitusta. Ensi vuosi 1984 on siirty
mävaiheja vasta vuoden 1985 budjettiin on mahdollisuus ensimmäisen kerran saa
da öljyntorjuntakaluston määrärahoja mm. toista Hyljettä varten.

Tänä syksynä oli jo tullut uutta kalustoa. Kaksi ensimmäistä Oili-tyypin alusta
oli sijoitettu Helsinkiin ja Turkuun. Kolmas tulee nyt Maarianhaminaan. Näitä 19
metrin veneitä ei ollut enää tilauksessa. Budjettiin oli yritettyparannettua muunnos
ta Oilista. 28 metrin pituinen viiksivene sopisi paremmin myös väylätöihin.

Ympäröminierio
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1983 Torjuntatoimet toivottomia kevätjäillä

Öljyntorjuntakalustoa jaäsohjoon ei
vieI ,!e

Jos Itämerellä sattuisi nyt vuoden 1979 katastrofia muistuttava talvinen öljyvahin
ko, olisi Suomi voimaton torjumaan sitä jääsohjossa. Wärtsilän jäälaboratoriossa
tehdyissä kokeissa todettiin, että torjuntaan oli aikaa korkeintaan viikko. Torjunta
vaatii lisäksi kalustoa, jota ei Suomessa ollut eikä edes koko maailmassa. Kalustoa
pitäisikin ruveta nopeasti suunnittelemaan Suomessa,

Tiedustelinsyyskuun puolivälissäyli-insinööri SeppoHiläeniltämerenkulkuhal
lituksesta, koska tilanne paranee Suomessa öljyntorjuntakalustolla, joka pystyisi
toimimaan tehokkaasti myös jääsohjossa kevättalvella. Muistui vaan mieleen loh
duton näkymä Utöstä Palvan katastrofin aikoihin, kun merivartioston ulkovartio
laiva vartioi meressä olevaa öljyistä jääsohjoa. Torjuntaan ei ollut välineitä. Öljyn
tuleen tuikkaaminen onnistui joten kuten, mutta ei auttanut tilannetta juuri lain
kaan.

Viikossa päästävä töihin

Seppo Hilden sanoi, että merenkulkuhallituksenWärtsilältä tilaama öljyn käyttäy
tymistäjääsohjossa koskeva alustava raportti oli ankea. Öljyntorjunnalla oli parhaat
mahdollisuudet,jos torjuntaan ryhdytään viikon kuluessa siitä, kun öljy olipäässyt
mereen. Jos öljy oli kovin kauanjään seassa, ei paljonkaan ollut tehtävissä. Oli yritet
tävä vain kouria öljyinen jää jonnekin ja sulattaa se. Tämä oli kuin jäävuorta siirret
täisiin rahtilaivalla.

Raportti antoi kyllä laitevihjeitä. Kun kysymyksessä oli suhteellisen nuori jää,
pitäisi öljy saada upottamalla ylös. Tähän tarvittiin laitteita, jotka painavatjääpalan
pinnan alle, jolloin öljy irtaantuu siitä ja nousee pintaan.

Sohjotutkimusta nopeasti jatkettava

Seppo Hilden sanoi, ettei Suomessa ollut torjuntaanjääsohjossa juuri minkäänlaista
kalustoa. Öljyntorjunta-alus Hylje sen enempää kuin 19 metrin viiksiveneetkään
eivät siihen kyenneet, koska veneen pumput menevät äkkiä rikki,

Valtion pitäisi jatkaa nopeasti jääsohjotutkimuksia, jotta löydetään oikeat rat
kaisut. Aluksia jalaitteita oli rakennettavissa, kunhan rahaa löytyy budjetista. Mis
tään maailmankolkasta niitä ei ole ostettavissa. Niinpä suomalainen rakentaja mah
dollisesti saisi samalla vientimahdollisuuksiakin.

Vuoden 1979 öljytuho —5.500 tonnia — oli pilata koko Saaristomeren. Vain onni
oli apuna, kun tuulen suunta vei lautan RuotsiinAhvenanmaan editse. Suomen las
kutus Ahvenanmaan rantojen puhdistuksesta ja muusta oli 15 miljoonaa markkaa.
Öljyä kuorittiin noin 100 tonnia. Merellä ei Suomella ollut minkäänlaisia mahdolli
suuksia torjua vahinkoa jääsohjossa.
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Sadodia moottoriveneilla valmius 1983

öljyntorjuntaan

Saaristomereneteläisimmissä osissa oli parhaassa tapauksessa organisoitavissa vii

densadankin moottoriveneen laivue, jos merellä sattuu kesällä esimerkiksi öljyka

tastrofi. Turunmaan meripelastusyhdistyksen puheenjohtaja, merikapteeni Seppo

Mäkinen sanoi syyskuun lopussa, että yhdellä kertaa tällaista laivuetta on mahdoton

koota, koska apuna ovat vapaaehtoiset veneilijät.
Yhdistyksen valmiuskokeissa oli todettu, että puolisensataa venettä saataisiin

kuitenkin muutamassa tunnissa kootuksi apuun. Syksyn lähestyessä määrä vähe

nee, mutta pysyy siitä huolimatta vielä muutamana kymmenenä veneenä.

Meripelastusyhdistys ei ollut vielä kertaakaanjoutunut tositilanteeseenjättilai

vueen kokoamiseksi. Yhdistyksen omistama pelastusalus Otkantti oli sitä vastoin

osallistunutmoneenkin öljyntorjuntatyöhön saaristossa. Yhdistyksen toimialue kä

sitti eteläisen osan saaristosta Kustavin-frtiön-Houtskarin-Korppoon-Nauvon lin

jalla.

Organisoitu johto

Moottoriveneet oli varustettu viestintävälineillä, VHF-meriradiolla tai LA-puheli

mella niin, että joukkoa pystyttäisiin organisoidusti johtamaan. Öljyntorjunnassa

venelaivueenkäyttö käsittäisi nimenomaan yhteyskuljetuksia. Suuren öljyvahingon

torjuntaan tarvitaan satoja ihmisiä. Tehokkaanyhteysveneverkon avulla pystytään

hoitamaan muonitukset sekä tarvikkeidenja miehistön kuljetukset.

Suomi perää ulkomailta 20 milj. markkaa

Öljytuhojen vaateet alenevat
oikeusasteissa

Suomi peräsi noin 20 miljoonaa markkaa vierailta valtioilta öljytuhoista ja laivojen

aiheuttamista karilleajovahingoista. Suomelta puolestaanvaadiffiin toistakymmentä

miljoonaa markkaa kahden ulkomaisen laivan karilleajosta,joihin Suomen meren

kulun turvajärjestelmienpuutteellisuuden katsottiin olleen syynä. Tämä oli tilanne

vuoden 1983 lopussa, kun merenkulkuhallituksessa vedettiin yhteenvetoa meriva

hinkojen korvausvaateista.

Gramsci suurin 12 milj, mk

Merivahnkojen vaatimuksetperustuivatpitkälti arvioihin. Yleensä vaadittiin mah

tavia summia, mutta loppujen lopuksi käteen jäi useinkin vain luu kaluttavaksi.

Näin oli käynyt monissa vaatimuksissa, jotka oli alemmissa oikeusasteissa jo alen

nettu roimasti. Suurin Suomen vaatima vahingonkorvaus, joka kutakuinkin piti

paikkansa, oli Itämeren tähän asti mittavin öljytuho neuvostoliittolaisen säiliölai

van Antonio Gramscin karilleajosta talvella 1979.
Tämän 12 miljoonan markan saatavan kohtalo Suomen osalta ratkaistaneen

aikaisintaanhelmikuussa, kerrottiin merenkutkuhallituksesta. Toinen suurempi öl
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1 983 jytuho sattui Helsingin edustalla, kun brasilialaisalus valutti öljyt karilleajon yhte
ydessä. Suomi vaati tästä yli 7 miljoonaa markkaa.

Ylijohtaja Heikki Muttilainen sanoi, että vuonna 1979 Pohjois-Itämerellä öljyt
uhon aiheuttaneen neuvostoliittolaisen säiliölaiva Antonio Gramscin osalta Suo
men vaatimukset olivat alun perin 14,9 miljoonaa markkaa. Neuvostoliitto oli mak
sanut siitä jo 3 miljoonaa markkaa. Loppuosan selvitys oli parhaillaankäsiteltävänä
Lontoossa kansainvälisessä Cristal-rahastossa, Neuvottelut piti käydä vielä mar
raskuussa. Ruotsin alkuperäiset vaatimukset olivat 110 miljoonaa kruunua. Ruotsi
sai korvauksia yhteensä noin $0 miljoonaa kruunua.

Antonio Gramsci ajoi karille helmikuun lopulla 1979 kotisatamassaanVentspil
sissä. Mereen valui yli 5.500 tonnia raakaöljyä. Osa siitä uhkasi koko Saaristomerta,
osa ajautui Ahvenanmaan edustalle, missä suurimmat tuhot Suomessa tapahtuivat.
Pääosa öljystä kulkeutui viime hetkellä tuulen suunnan muuttuessa Ruotsin ranni
kolle. Suomen saaristosta kerättiin öljyä pois 500 tonnia.

Lloyd Bagen öljyt hovioikeudessa

Ylitarkastaja Hannu Makkonen sanoi, että Suomen korvausvaade Loyd Bagen öljy
vuodosta oli hovioikeudessa. Helsingin raastuvanoikeus tuomitsi 1,$ miljoonan
markan korvauksen karilleajon jälkeen tapahtuneen öljyvuodon puhdistuksesta.
Suomi vaati yli 7 miljoonaa markkaa. Kuntien tappioiksi jäi yli 6 miljoonaa markkaa,
Osan summasta kunnat saanevat öljysuojarahastosta.

HollantilaislaivanSchippengraftinKustavissa tapahtuneen karilleajon aiheut
tamatvahingot puitiin nyt Korkeimmassa oikeudessa. Suomelta vaadittiin 2 miljoo
naa markkaa, Suomi taas peräsi öljyvahinkotuhojen laskuja.

Raumalla ja Vaasassakin korvausjuttuja

Rauman raastuvanoikeudessa vaadittiin 1 miljoonan markan korvauksia Salamis
laivalta, joka ajoi reunamerkin lyttyyn syyskuussa. Se oli entinen ruotsalaislaiva,
joka oli myyty Liberiaanja purjehtihongkongilaisenvarustamonleivissä.

Vaasan ulkopuolella karille ajanutArctic Wasa, ruotsalaisalus sekin, peräsi Suo
melta 12 miljoonaan kruunun korvauksia, koska Suomen olisi pitänyt kansainväli
sillä vesillä viitoittaa paremmin väylät. Asia oli esillä Helsingin raastuvassa joulu
kuussa. Salamis oli Arctic Wasan sisaralus.
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984 Torjunnan alkuunlähtö rannikoiNa liian hidasta

Öljyntorjuntaan saatava nopeita
iskurybnhiä

Vuoden 1984 alkaessa öljyntorjunnasta vastaavat viranomaiset pyrkivät kiireesti
etsimään tehokkaita ratkaisuja torjunnankäytännön työn nopeuttamiseksi. Työryh
mä pohti mm. erityisten iskuryhmien perustamista strategisiin paikkoihin eri puo
lilla rannikkoa. Samalla tutkitaan eri viranomaisten yhteistyön kehittämistä. Tor
juntaan lähdön on toteuduttava nopeasti ilman viivytyksiä. Tähän parantamiseen
olikin todella syytä, kun Itämeren suuri öljytuho vappuna vuonna 1979 toi esille
puutteet: erikoiskalustoa ei jääsohjoon ollut, ei iskuryhmiäkään, vain merivarfioston
alukset. Jääsohjon reunalla oli merivartioston alus passissa ja tuikkaamassa öljyka
saantumia tuleen, Tämän jälkeen oli kalustopuoli tosin parantunut, mutta miehis
töstä oli kova pula.

Ylitarkastaja Reino Sandelin ympäristöministeriöstä sanoi tammikuun ensim
mäisellä viikolla, että Itämeren suuren öljyvuodon jälkeen vuonna 1979 solmitun
Helsingin sopimuksen velvoitteista oltiin Suomessa vielä pahasti jäljessä.

Velvoite edellyttää, että Itämeren maissa pystytään kahden tunnin kuluessa
hälytyksestä kokoamaan kykenevä iskuryhmälähtövalmiiksi. Suomessa iskuryh
mät pitäisi sijoittaa niin, että kuuden tunnin kuluttua hälytyksestä ne olivatjovaHn
kopaikalla. Vahinkopaikalla iskuryhmän pitäisi sitten toimia itsenäisesti jopa 10
vuorokautta. Tänä aikana olisi kyettävä keräämään 10.000 tonnia öljyä meren pin
nalta. Toistaiseksi näin tehokas toiminta oli toiveajattelua.

Ympärivuorokautinen päivystys puuttuu

Öljyntorjunnan tehostamista tutki jo yksi työryhmä. Se selvitti lakitekstit. Toinen
työryhmä tutki nyt yhteistyön kehittämistä ja iskuryhmienperustamista. Iskuryhmä
oli tähän asti koottu vasta, kun vahinko oli jo sattunut. Nyt oli tarkoitus laatia pysyvä
organisaatio,jolla olisi käytössään valmiit ohjeet ja aluskalustoa. Viranomaisilla oli
miehistöpula. Ympärivuorokautista päivystystä ei ollut vielä käytössä iskuryhmiä
varten.

Ilmoitukset ja hälytykset kulkivat nykyisinjo tehokkaasti merivartiostonja pa
lokuntien kautta. Pullonkaulana oli tehokas lähtövalmius öljyvahinkopaikalla. Vir
ka-aikana tämä kävi päinsä, mutta muulloin iskuryhmien kokoaminen oli hankalaa.
Merivartiostosta tai palokunnista ei riittänyt miehistöä tämänkaltaisiin ryhmiinkuin
korkeintaan ensiavuksi.

Iskuryhmienperustaminenvie vielä aikaa. Kun työryhmä on saanut reseptinsä
valmiiksi, käydään pitkällisiä neuvotteluja. Viranomaiset joutuvat kääntymään
valtiovarainministeriön puoleen mm. saadakseen lisää henkilökuntaa.
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Valmius myös talvitorjuntalaivaan, jos valtio vain satsaisi: 1984

Wrtsilss maailman johtava
jaaalustietous

Kun Suomen öljyntorjuntaviranomaisetpohtivat kuumeisesti talvitorjuntaansovel
tuvan torjuntalaivaston rakentamisesta ja uusista jäissä olevan öljyn keräämiseen
soveltuvista vahvoista aluksista, minulla oli journalistina erinomainen tilaisuus 30.
päivänä maaliskuuta tutustua Wärtsilän Pernon telakalla Turussa Neuvostoliittoon
rakennettuihin monitoimialuksiinja -murtajiin,joista olisi Suomen oloihin sovellet
tuina varmasti hyötyä rannikoittemme ja koko Itämeren talvitorjunnan kehittämi
seen. Kysymys oli nyt vain siitä, että Wärtsilä oli monitoimimurtajien ja vahvojen
jäissä kulkevien alusten ainoa todellinen valtias koko maailman telakoista, mutta
Suomen valtion rahapussien vartijat eivät olleet vielä valmiita uusiin torjuntalai
voihinja nimenomaan talvitorjuntaan pystyviin laivoihin myöntämään rahoja.

Oy Wärtsilän Turun telakatkutsuivatjournalistejapienelle “arktiselle risteilyl
le” Pernon telakalle. Matkan aiheena oli Wärtsilän arktisen osaamisen esittely;
Wärtsilä luovutti tuona perjantaipäivänä Pernon telakalla neuvostoliittolaiselle ti
laajalle viimeisimmän Suomessa rakennetun SÄ-15 -sarjan aluksen. Kaikkiaan näitä
jäätämurtaviamonitoimialuksia oli rakennettu jo 14 kappaletta. Alustyypin oli suun
nitellutjaniistä yhdeksän rakentanut Wärtsilä. Myös Valmet oli näiden piirustusten
mukaan rakentanut viisi SÄ-15 -alusta Neuvostoliittoon. Telakalla järjestetyssä
“miniseminaarissa” oli kuitenkin tarkoitus katsoajo eteenpäin. Telakkaryhmänjoh
tajan Christian Landtmanin ja Turun telakoidenjohtajanÅke Wolftamin luotsauksella
tutustuttiinjäissäkulunjajään murtamisen tulevaisuuteen. Wärtsilä oli tämän alan
johtava tutkija ja tuotekehittelijä maassamme.

Perustutkimusta jäänmurtajatankkereista

“Mini-jääseminaarissa” Wärtsilän johtaja Alf Björkman totesi Wärtsilän pyrkivän
maailman johtavana jäänmurtajavalmistajana tehokkaasti myös pohjoisten napa
seutujenjäiden murtamiseen Neuvostoliitonmerialueiden lisäksi KanadanjaÄlas
kan vesillä. Björkmansanoi, että perustutkimuksia oli tehty jo mm. jäissä toimivasta
ruoppausaluksesta sekä jäänmurtajatankkereista lähinnä KanadanjaÄlaskan alu
eille. Piirustuslaudalla oli myös jäissä operoivansukellustukialuksenalustavatsuun
nitelmat.

Tähän nopeaan kehitykseen oli suonut onnistuneen kokemuksen Turussa per
jantaina päättyneen neuvostoliittoon toimitetun l4jäätämurtavanmonitoimialuk-
sen sarjan viimeisen yksikön luovutus. Tästä alustyypistä oli Wärtsilä tehnyt 9, Vai
met5.

Uuden Karhu-luokan murtajien saaminen ja Neuvostoliittoon mahdollisesti
rakennettavanydinmurtajan rakentaminen olivat vain osa Wärtsilänmonipuolisis
ta mahdollisuuksista yhä kehittyneempään murtajatuotantoon.

Wärtsilän telakkaryhmän johtaja Christian Landtman puolestaan totesi tämän
14 yksikön sarjan 3,7 miljardin markan tilauksen olevan suurin samanaikaisesti
voimassa oleva tilaus mitä Suomeen oli koskaan saatu. Turussa rakennettu alustyyp
pi, 173 metriä pitkä, oli myös suurin arktinen laiva, mitä koskaan oli napaseutujen
jäitä murtamaan tehty.

Yli 60 % maailman isoista murtajista Suomesta

Wärtsilällä ei ollut kokemusta arktisen alueen murtajasta, kun tämä 14 aluksen sar
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1 984 jatilaus saatiin kaksi vuotta sitten. Vuonna 1980 Wärtsilä sai maailman suurimman
jäämallilaboratorion. Sen jäämallikokeiden perusteella päädyttiin runkomuotoon,
jossa jäävastus oli minimoituja saatu laivalle muoto, missä mahdollisimman vähän
jäitä ajautui potkurlin. Wärtsilä takasi sopimuksessa jään murtokyvyksi 1 metrin
paksuisenjään ja sen päällä vielä 20 senttiä lunta, jolloin alus pystyy kulkemaanyhä
yhden solmun nopeudella. Näihin lukuihin päästiin asentamalla alukseen Wärtsi
län patentoima, rungon kyikiä huuhteleva ilmapulputusjärjesteimä kitkaa vähentä
mään. Suunnittelupöydällä oli vieläkin suurempi murtajamonitoimialus,jonka jään
murtokyky olisi peräti 1,4 metriä.

30 vuodessa Wärtsilä oli rakentanut 54 jäänmurtajaa, joista 43 oli viety tai vie
dään ulkomaille, Näistä vientitulo tämänpäivän arvon mukaan oli noin $ miljardia
markkaa. Johtaja Landtman totesikin Wärtsilän olevan tänään kiistattomasti maa
ilman johtava jäänmurtajien rakentaja. Yli 60 prosenttia maailman kaikista isoista
jäänmurtajista oli rakennettu Suomessa.

Wärtsilä panosti voimakkaasti tutkimukseen. Yhtymä oli lähettänyt jo toista
kymmentä retkikuntaa eri alueilla sekä Antarktikaan, joissa tieteellisesti oli tutkittu
sekä jääoloja että jäänmurtajien jään murtamiskykyä. Wärtsilä toimi mm. tunnetun
Manhattan-operaationpääasiantuntijanajäänmurtamiskysymyksissä. Wärtsilä oli
tänään ainoa telakka maailmassa, jolla oli koko tapahtumaketju hallinnassaan pe
rusjäätutkimuksesta sovellettuun tutkimukseen, mallikokeihin, tuotekehittelyyn,
suunnitteluun ja tuotantoon asti. Pohjois-Kanadan jaÄlaskan arktiset alueet olivat
jo Wärtsilälle tärkeitä alueita ja tulevat ilmeisesti muodostumaanyhä tärkeämmik
si, Näitä alueita valvomaan ja vastaavasti teknistä kehitystyötä ja markkinointia
suorittamaan oli Wärtsilä tänä vuonna perustanut Wärtsilä Arctic Inc.-nimisen toi
mintapisteen Vancouveriin.

Valtio ei luottanut Suomen laivanrakennustaitoihin!

Pernon telakalla kastettiin tuona maaliskuun 30.päivänä Neuvostoliittoon valmis
tuva huippuluokan jäätämurtava alus, 20.000 kuollutpainotonnin arktinen moni
toimialus. joka sai nimen NikeL Aluksen kastoi Koneiston pääjohtaja V Gulitskijja
sen luovutti telakoiden johtaja Åke Wolfrant.

Johtaja Landtman kertoi seminaarissa siitä kehityksestä, joka oli johtanut siihen,
että Suomessapystyttiin rakentamaan niinhuippuluokanjäätämurtavia aluksia kuin
m/s Nikelon.

Kun Suomen valtio tilasi Wärtsilältä vuonna 1939 toimitetun jäänmurtajan
Sisun, oli tilausta edeltänyt vilkas keskusteluja mielipiteiden vaihto. Puhuttiinvoi
makkaasti sen puolesta, että tällainen tilaus olisi sijoitettava ulkomaille, koska koti
mainen laivanrakennusteollisuus ei ollut tarpeeksi kehittynyt rakentamaan niin
vaativaa alusta. Valtion rahaa ei saisi sijoittaa niin epävarmaan hankkeeseen. Sa
mantapainen keskustelu toistui ennen kuin vuonna 1954 toimitetun jäänmurtajan
Voiman tilaus annettiin Wärtsilälle.

Kun Wärtsilä rakensi jäänmurtaja Voiman, tehtiin Wärtsilän puitteissa periaa
tepäätös siitä, että Wärtsilä lähtee erikoistumaan jään murtaja-alalle. Nopeasti
Wärtsilä onnistuikin saamaan tilaukset kolmesta sisarlaivasta Neuvostoliittoon ja
yhdestä Ruotsiin, joten tuo ensimmäinen Voima-sarja tuli käsittämään yhteensä 5
yksikköä.

Vasta 1960-luvulla ruvettiin esittämään pätevämpiä jäänmurtamisteorioita;
jäänmurtamisvastus jaettiin eri komponentteihin. Uranuurtajina tällä alalla olivat
olleet Wärtsilän palveluksessa olevat tiedemiehet, ennen kaikkea professori Ernst
Enkvist. Vuonna 1969 Wärtsilä rakensi Helsinkiin WIMB-jäämallikoealtaan. Tämä
oli tuolloin ainoa jäänmurtamislaboratorio länsimaissa ja maailman ainoa, jossa
pystyttiin käyttämään riittävän suuria malleja.
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Vuonna 1973 perustettiin WÄDÄM, johon mallikoetoiminnan lisäksi yhdistettiin 984
jäänmurtajien ja jäissä kulkevien alusten tutkimus- ja kehitysaktiviteetit. Sen jäl
keen, kun WIMB rakennettiin Helsinkiin, oli länsimaihin ilmestynyt kymmenisen
jään murtamislaboratoriota ja lisää oli rakenteilla. Merkittävimmät länsimaiset jää
mallialtaat olivat valtion omistamia tai pääasiallisesti valtion rahoittamia.

“Kaikkeen on varauduttu”

Öljytuholaiva Eira valusi kohti Turun
telakkaa

Elokuun viimeisenä yönä kello 2.45 Merenkurkussa Nordfalenin majakanläheisyy
dessä karille ajanut Etelä-Suomen Laiva Oy:n omistama ms. Eira aiheutti Suomen
siihen mennessä kalleimmaksi arvioidun öljyvahingon, kunjoyksinVaasan edustal
lalaskettiin Suomen tekemien öljynkeruutöiden aiheuttaneen yli 20 miljoonan mar
kan vaatimuksetvakuutusyhtiöltä ja varustamolta.

Syyskuun toisen viikon lopussa alkoi Eiran hinaus Merenkurkusta etelään tela
kalle. Ohut öljykalvo saatteli Eiraa, kun hinaus ehti perjantaina 14. syyskuuta illalla
Uudenkaupungin korkeudelle. Eirasta vuotavan kevytöljyn vana oli pysynyt vaa
rattomana. Raskas öljy oli pysynyt kuitenkin laivan sisuksissa turvassa toistaiseksi.

Saattajina Hylje ja 4 muuta alusta

Eiraa saatteli oiva sää, tuulta pohjoiskoillisesta oli 2-3 metriä sekunnissa. Eiraa hi
nattiin kohti Turkua ja vartiointi aluksenympärillä oli tehokasta kuin ruttotaudissa.
Saattueeseen kuuluivat öljyntorjunta-alus Hylje, keräilyalus Oili, merivartiovene
sekä kaksi vetohinaajaa. Turkuun Eiraa odotettiin lauantaina iltapäivällä, jos sää
pysyy suosiollisena. Wärtsilän kuivaan telakkaan Äurajoessa alus piti otettaman
sitten illansuussa. Saattoalukset olivat varustautuneet torjumaan öljyä, jos sitä aluk
sesta lorahtaisi. Eräiden tietojen mukaan Eirassa oli vielä tankeissa yli sata tonnia
öljyä.

Eira mateli kohti Turkua 6 solmun tuntivauhtia. Lauantaina vauhti laskee käve
lytahtiin eli 2 solmuun. Turun satamaviranomaiset eivät ottaneet mitään riskiä. Ei
raa ei päästetä sisääntuloväylän kapeikosta läpi ennenkuin matkustaja-autolautat
olivat lähteneet aamupäivällä ja huviveneilijät olivat menneet saarilleen.

Turussa varauduttiin turvatoimiin

Eira tuli kohti Turkua Isonkarinja Kustavin Laupusteneteläpuolistahyväkulkuista
väylää, jonka liikenne oli viikonloppuna hiljainen. Turun kaupungin apulaispalo
päällikkö Pentti Turjas sanoi satamaviranomaisten ryhtyneen kaikkiin tarpeellisiin
turvallisuustoimiin. Poliisivene piti huviajelijatpoissa Eiran tieltä ja vastassa olivat
öljyntorjuntavene, kaksi pienempää hinaajaa, merivartiosto ja poliisi.

Eira ei yöpynyt ankkurissa. Sen piti olla koko ajan liikkeessä. Pysähdykset voi
vat olla kohtalokkaita, koska aluksen liikkuessa tulleet paineet tankeissa muuttuisi
vatja öljy saattaisi valua ulos. Kun Eira saapuu Aurajoen suulle, palokunta asettaa
öljypuomit aluksen ympärille, kunnes laiva on saatu telakkaan. Näin pyritään estä
mään öljyvuoto alusta siirrettäessä.
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1 984 Eiraa veti tuttu pelastusalus Protector, joka 3 vuotta sitten toi Utöstä kovassa meren-
käynnissä karille ajaneen vaarallisia kemikaaleja kuljettaneensaksalaisenAlgol-lai
van Turun satamaan.

Eirasta oli tarkoitus päästää vesi pois vasta maanantaina. Wärtsilän telakat
olivat olleet Nokian työmarkkinahäiriöiden takia myötätuntolakossa torstaina ja
perjantaina. Työt alkavat taas maanantaina,jolloin päästään myös katsomaan Eiran
pohjavauriot. Pohjassa tiedettiin jo nyt olevan yli $0 metrin pituinen repeämä.

Hinaus sujui hyvin — satamassa yleisötungos

Utekas Turku näki Eiran saapumisen

Siipirikkoalus Eiran saapuminen Turkuun vaivalloisen matkan jälkeen Merenkur
kusta oli tapahtuma, joka sai sankat kaupunkilaisjoukot ryntäämään satamaan 15.
päivänä syyskuuta. Autot täyttivät satamalaitureilla vapaana olevat paikat, kun
sankka yleisöjoukko oli saapunut seuraamaan Turun satamaan öljytuholaiva Eiran
saapumista lauantaina iltapäivällä. Kaikki uteliaat halusivat parhaimman paikan,
jotta näkisivät, millainen tuo Suomen tähän asti kalleimman öljyvahingon aiheutta
nut alus oikein on. Eira lähti kohti Turkua Vaasasta torstaina ja matka kesti peräti
viisikymmentä tuntia.

Kello 14 jälkeen Eira saapui Pukinsalmesta kahden hinaajan vetäessä ja yhden
pitäessä perää kohti Ruotsin laivojen laituripaikkoja.Jyrkkä käännös onnistui hyvin
ja Eira lipui tasaisesti kävelytahtia edeten palokunnan varmistuksessa Wärtsilän
telakanAurajoen altaaseen kello 15.30. Telakan portit suljettiin. Siellä porttien taka
na Eira pysyi visusti ulkopuolella olevien öljypuomien ympäröimänä.

Maanantaina sitten alkaa altaan tyhjennys ja vaurioiden lähempi tarkastus.
Sukeltajat katsoivat jo lauantaina pohjassa ammottavaa yli $0 metrin repeämää.

Eiran ja hinaajien tulo oli kuin juhlallinen saattue Turun sisääntuloväylää Pu
kinsalmea pitkin. Palokunnan vene kiskoi öljypuomia tuulen alapuolellaEiran sivul
la. Perässä matkasivat molemmat Oili-keräilyaluksetja viimeisimpänä öljyntorjun
nan tukialus Hylje. Poliisivene piti mökilleen matkaavat huviveneilijät loitolla Ei
rasta.

Ruotsi piti romulaivana

Eira näytti vartijoiden ympäröimältä ja vangitulta suurelta laivalta. Päältäpäin ei
näkynyt jälkeäkään öljypäästöistä, jotka aiheuttivat Merenkurkussa Vaasan saaris
ton saastumisen tähän mennessä jo ainakin 20 miljoonan markan edestä. Eiran hi
nausmatka onnistui hyvin. Kevyttä öljyä tihkui pitkin matkaa, mutta siitä ei aiheu
tunut vahinkoja, koska öljy haihtui.

Eira rakennettiin 14 vuotta sitten Ruotsissa Uddevallan telakalla. Alus täytti
kaikki kansainväliset merikelpoisuusvaatimukset, vaikka ruotsalaiset viranomaiset
pitivätkinlaivaa romuna. Suomen merenkulkuhallitus oli kuitenkin todennut Eiran
täysinmerikelpoiseksi.
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Wärtsilässä rakenteilla kaksi uutta alusta 1984

Neste jatkoi tankkerilaivastonsa
uusimista

Syyskuussa Neste ilmoitti laivastonsa uudistamisen jatkamisesta jo aikaisemmin,
2,5 vuotta sitten huhtikuussa 1982 myytyjen vuonna 1970 valmistuneiden 115700
dw-tonnin Enskerin ja 1979 valmistuneen 259.000 dw-tonnin Jatulin myynnistä.
Enskeri myytiin Sveitslin ja jatuli Länsi-Saksaan mukavuuslippulaivoiksi.

Nyt syyskuussa ilmoitettiin Rauma-Repolan telakalla vuosina 1963 ja 1964 vai
mistuneiden Tervin ja Palvan myynnistä Kreikkaan, Näiden myynti tapahtui sa
maan aikaan, kun Wärtsilän Turun telakoilla oli rakenteilla kaksi uutta 20.000 kuol
lutpainotonninsäiliöalusta. Palvanluovutus onsyyskuussaja Tervin omistajanvaih
dos tapahtuujoulukuussa.

Vuonna 1982 tapahtunut Enskerinja jatulin myynti oli kovan työn takana, koska
tuolloin vanhoja öljynkuljetuslaivoja oli maailman markkinoilla jo liikaakin tarjolla.
Myyntihintakin jäi vajaaseen puoleen niiden hankintahinnasta. Öljytankkerien
myyntilistat täyttyivät, kun Persianlahdelta noudettavan öljyn hankinta vähentyija
tankkereilta loppuivat kuljetussopimukset.

Tervi ja Palva olivat Nesteen vanhimmat 16.000 dw-tonnin sisaralukset. Ne
olivat liikenteessä Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Ätlantilla. Vuodesta 1976
lähtien oli Palvalla hoidettu mm. Grönlannin öljykuljetukset.

Helsingin merioikeus: ohjausvirhe syynä

Eira ei Ollutkaan merikelpoinen

Eiranmerikelpoisuudesta kinastelunSuomenja Ruotsinmerenkulkuviranomaisten
välillä ja aluksen miehistön valmiudet aluksen navigomnnissa olivat päällimmäiset
ldmnnostavatselvityskohteet,kim menin seuraamaanHelsingin merioikeuteenjätet
tyä meriselitystä ja siitä virmnnyftä keskustelua maanantaina 24. syyskuuta.

Vahdissa olleen perämiehen ohjausvirhe aiheutti öljytuholaiva Eiran karille-
ajon. Onnettomuus sattui Ruotsin aluevesillä Merenkurkussa Nordfaleninmajakan
lähellä elokuun viimeisenä yönä kello 2.45. Helsingin raastuvanoikeudelle annetus
sa meriselityksessä selvisi moni muukin seikka. Alus ei sittenkään ollut merikelpoi
nen. Päällystö ei tiennyt voimassa olevista määräyksistä ja vähätteli Merenkurkun
liikennömnninvaarallisuutta.

Merenkulkuhallitus löysi tukun karkeita virheitä. ToimistopäällikköHeikki Val
konen katsoi, että vedenpitävät luukut olivat olleet auki, kun alus lähti satamasta.
Tämän takia konehuone täyttyi vedellä. Eiran toinen perämies Kari Manninen oli
määrännyt tähystäjän ruoriin hankkimatta toista tähystäjää tilalle, kuten kansain
väliset määräykset vaativat.

Pelastustoimet ensi kerran tarkasteluun

Eiran päällikkö, merikapteeni Jarmo Simojoki antoi meriselityksen, jonka hän, perä
miehet, konepäällikkö ja ruorimies vannoivat valalla oikeaksi. Alkoholin osuutta
karilleajoon tivattiin moneen kertaan, mutta kaikki kiistivät sen. Päällikkö Simojoen
asianajajana oli Henrik Langenskiöld.
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1 984 Ruotsin ramiikkovartioston öljyntorjuntakyky sai Eiran miehiltä moitteet. Öljypuo
mi oli toisesta päästä ankkuroitu, mutta toinen pää lepatti milloin missäkin kuin
tuuliviiri. Alusta ei kertaakaan ympäröity täysin öljypuomeilla.

Meriselitys oli tällä kertaa ennakkoluonteinen, Nyt kiinnitettiin ensimmäistä
kertaa huomio Suomessa pelastustoimien tehokkuuteen kokonaisuudessaan, eikä
tuij otettu yksinomaan siihen, miksi merivahinko sattui.

Eiran karilleajonjälkiselvittelytjatkuvat vielä pitkään. Öljylaskukin tulee koko
naisuudessaan selville aikaisintaan ensi vuoden keväällä. Merenkulkuhallitus tut
kii, onko laiminlyönneistä aihetta syytetoimiin. Vahingonkorvauksia tullaan hake
maan vielä erillisillä siviilioikeudenkäynneillä.

Meriselityksessä tuli jo ilmi, että vesi tulvi konehuoneeseen luukun kautta. Kun
vesi syöksyi rajusti sisään, luukkua ei enää saatu kiirmi. Miehistö poistui konehuo
neestaja Vaasan radio sai ilmoituksen karilleajosta.

Perämies myönsi virheen

Päällikkö Simojoki vakuutti, että Eira oli merikelpoisessa kunnossa. Karilleajon syy
oli vahdissa olleen perämiehen navigointivirhe. Toinen perämies Kari Manninen
myönsi syykseen karilleajon inhimillisen erehdyksen takia. Selityksessä viitattiin
siihen, että mahdollisesti voimakas virta painoi alusta lännestä itään, jolloin alus
joutui liian lähelle kareja. Täpahtumaa edelsi tilan antaminenvastaan tulevalle aluk
selle. Käännös nopeasti länteen ei enää auttanut. Ruorissa oli tähystäjän paikalta
komennettu puolimatruusi Mikko Dahiroos. Hän teki ohjauksetperämiehen komen
tojen mukaan.

Päiväkirja puutteellinen

Reittisuunnitelmaa ei oltu tehty päiväkirjaan. Nordfalenin majakan ohituksesta
perämies oli tehnyt merkinnän päiväkirjaan vasta, kun alusjo istui tukevasti karilla.
Majakan ohituksen jälkeen käsiohjaus siirrettiin automaattiohjaukseen. Merenkul
kuhallitus katsoi, ettei voimakkaalla virralla voinut olla osuutta karilleajoon. Otettu
kurssi olisi joka tapauksessa vienyt aluksen karille. Vahdinpitoasetus oli myös tiuk
ka. Kun otetaan tähystäjä pois, toinen on hankittava tilalle,

Ratkaisevaksi syyksi konehuoneeseenvirranrieeseenveteen muodostuivatput
kitunnelinvesitiiviit luukut. Päällikkö ilmoitti, ettei hän ollut tutustunut luukkujen
sulkemismekanismiin eikä tiennyt niiden olemassaolosta, Laivan turvallisuuskaa
viossa ei ollut mainittu myöskään putkitunnelin vedenpitäviä luukkuja eikä sulke
mislaitteita. Yläluukut olivat kiinni eikä alemmista luukuista ollut tietoa.

Konepäällikkö Matti Varkki ilmoitti, että vettä tuli konehuoneeseenputkitunne
linluukusta. Konemiehistö oli kertonut, että päällimmäiset luukut olivat kiinni. Miksi
sitten yksi luukku oli auennut, sitä ei konepäällikkö osannut sanoa. Hän kertoi, ettei
tiennyt lainkaan sulkuluukuista. Niistä ei ollut missään mainintaa.

Suomen ympanstö 680



O O00000 000 OOOO 000000001 OO0000 000 GOOO 1000000000OOOO 00000O lOI OlO

Kommodori livonen torjuntavalmiuden tehostamisesta: 984

Itaineren laivoiHe saatava pysyva
valvonta

Itämerellä vaarallisia aineita kuljettavien laivojen sijainninilmoitusjärjestelmästä
pitäisi saada pysyvä. Kolmisen vuotta koekäytössä olleen järjestelmänkeskus Suo
messa oli sijoitettu Suomenlahden merivartiostonesikuntaan. Tiedustelin lokakuun
alussa Suomenlahden merivartioston komentaj alta, kommodori Heimo livoselta tä
mänjärjestelmänkehittämisen mahdollisuuksista. Hän sanoi, että kokemukset oli
vat ilmoitusjärjestelmästä niin hyviä, että sen vakinaistaminen olisi tarpeen. Tästä
päätetään kuitenkin vasta ensi vuonna, kun koeajan kaikki kokemukset kootaan
yhteen.

Järjestelmän toimivuus edellyttää, että myös Neuvostoliitto tulee siihen mu
kaan. Kun tiedetään riskialusten liikkeet, varautuminen torjuntaan onnettomuuden
sattuessa oli mahdollisimmantehokasta.

Vain 30 % ilmoittautuu

Sijaimiinilmoitus koskee suosifttksen pohjalta öljy-, kemikaali-ja kaasusäiliöaluksia.
Suomeen riskilasteja tuoneista tai vieneistä koti- ja ulkomaisista aluksista 30 pro
senttia oli ilmoittanut sijaintinsa Itämeren valtioidenjohtokeskuksiin.

Kommodori livonen piti osallistumisprosenttia aihaisena. Sen pitäisi olla aina
kin5lprosenttia. Vähäiseen osanottoon lienee syy tietämättömyydessä. Suurin osa
ilmoituksista tuli joko Tanskan salmien läpi tulevista tai Suomesta lähtevistä aluk
sista. Itämeren sisäisessä liikenteessä ilmoittautuminen oli vähäisempää. Suomen
satamien välillä kulkevat kotimaiset alukset tiesivät järjestelmän hyvin.

Sijainninilmoituskeskukset saivat Tanskan salmista sisään tulevilta aluksilta
määräalueilla tiedot ohituspaikasta, nopeudesta, reitistä ja päätesatamasta. Kes
kuksessa tehtiin sitten kartalle reittipiirros ja aikataulu. Tämä järjestelmä oli kaikilla
mailla käytössä. Ruotsissa oli lisäksi 2-3 tutkakeskusta, jotka seurasivat alustenliik
keitä.

Ilmoitus tehostaa torjuntavalmiutta

Sijainninilmoitusjärjestelmänperimmäinentarkoitus oli saada tietoa, missä suuret,
vaarallisetlastit kulloinkin kulkevat ja paljonko ja mitä ainetta ne ovat. Silloin pys
tytään pitämään torjuntavalmius mahdollisimmanhyvänä. Suomessa mm. Nesteen
aluksilla oli ollut pysyvä määräys ilmoittaa valvontakeskukselle sijaintinsa. Itäme
renympäristövaltiot olivatjärjestelmän jatkamisen kannalla. Osallistumisprosentti
pitäisi kuitenkin saada korkeammaksi ja mukaan kaikki Itämeren valtiot, myös
Neuvostoliitto.

Suomen tilastoissa olivat vuodentakaiset tiedot. Järjestelmään osallistui silloin
171 alusta, joista öljylaivoja 71, kemikaalilaivoja 70ja kaasulaivoja 30. Näiltä saatiin
361 reittisuunnitelmaa,joista purjehdussuunnitelmia 166, sijainninilmoituksia 101
ja saapumisilmoituksia 94. Helsingistä välitettiin muille keskuksille eri maihin 255
ilmoitusta.
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1984 Myös Neuvostoliitto mukaan yhteisharjoituksiin

Öljyntorjuntabarjoituksia keskitetty
jo liikaa

Merenkurkun öljyntorjuntaharjoituksiin tahdottiin vauhtia. Eiran kolaus herätti
huomaamaan, että Ruotsin ja Suomen öljyntorjuntaviranomaistenyhteisharjoituk
set olivat keskittyneet liikaa Turun-Tukholman akselille. Ylitarkastaja Reino Sandelin
ympäristöministeriöstä sanoi lokakuunpuolivälissä, että toijuntavoimia ei oltu vie
läkään saatu lisää. Torjuntavastuunsiirtyminenmerenkulkuhallituksestaympäris
töministeriöön jätti merenkulkuhallitukseen peräti kolme tähän toimintaan osallis
tunutta virkamiestä.

Eduskunnassa käydyn ympäristönsuojelukeskusteltmtoivottiinpanevanvauh
tia rattaisiin. Yhteistoimintaharjoituksia oli pidetty pääosin Turun-Tukholman lin
jallaja Suomenlahdella. Antonio Gramscin katastrofi Itämerellä pisti ajattelemaan.

Neuvostoliitto nimeämässä viranomaisen

Yhteistoimintaharjoituksia oli pidetty pääsääntöisesti kerran vuodessa. Neuvosto
liitto ei ollut tullut mukaan vielä. Ensi vuoden alussa Neuvostoliitto oli ilmoittanut
nimeävänsä vastuullisen viranomaisen merilaivastoministeriöstä. Senjälkeen voi
daan ruveta keskustelemaan Itämeren ympärysvaltioiden yhteisharjoituksesta ja
torjuntatoimista. Tiedonja torjunnan oli kuljettava nopeasti,jos Viron-Lahrian ran
nikolla tulisi taas öljykatastrofi.

Ruotsin kanssa neuvotellaan virheistä

Eiran meriselityksessä Helsingin merioikeudessa laivamiehistö pani halvalla ruot
salaisten torjuntatoimia: ei edes puomeja osattu vetää laivan ympärille. Torjunta oli
muutenkin ensiaputilanteessa heikkoa, Ylitarkastaja Sandelin sanoi, että hänen ra
porttinsa torjuntatoimista valmistuu ministeriölle kuukauden kuluessa.

Ruotsalaisten virkaveljien kanssa oli tarkoitus keskustella koko tapahtuman
sattumistaja yrittää oppia mahdollisista töppäilyistä ja virheistä. Tarkoitus oli käy
dä seikkaperäisesti tilanteet läpi,jotta vastedes ei enää samanlaisia virheitä tehtäisi.

Merenkurkunja Selkämeren alueella öljyntorjunnan koulutusvelvollisuus oli
jäänyt henkilöstöpulan takia sekä Suomen että Ruotsinpuolella heikoksi. Harjoituk
sissa ei niinkään ollut kysymys rahasta. Todelliset, ylimääräiset kustannukset harjoi
tusta kohti olivat noin 100.000 markkaa. Harjoituksista oli hyötyä kaikille viran
omaisille. Vasta haijoituksella voidaan paneutua tositilanteen hoitoon tehokkaasti.

Ministeriön siirto hellitti otetta

Kun torjuntavastuu siirtyi ympäristöministeriöön, kaikki muut viranomaisethellit
tivät otettaan, koska he ajattelivat, että asia oli nyt hoidossa. Tosiasiassa ympäristö
ministeriöllä ei vielä ollut edes kenttäorganisaatiota.

Ylitarkastaja Sandelin sanoi, että merenkulkuhallituksessa oli tavoitteena ollut
jo useita vuosia sitten saada öljytuhojen torjuntaan viisi virkaa lisää. Ympäristömi
nisteriöön siirryttäessämerenkulkuhallitukseenjäivät mm. kemikaali-insinööri, yksi
tarkastaja ja sihteeri.

Ympäristöministeriössä oli nyt esitetty vakanssien lisäämistä vuosittain kah
della. Tätä Sandelin piti erittäin kohtuullisena tavoitteena. Varat oli kuitenkin pyy
hitty budjettiesityksestä pois. Nykyisillä voimilla tukehdutaan paperitöihin, eikä
kentälle menoonjäänyt aikaa.
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Öljyntorjunnanseuranta oli nyt ensimmäistä kertaa käynnissä Suomen oikeusasteis- 1984
sakin. Eiran meriselityksen yhteydessä ei enää riittänyt selvitys, miten alus ajoi ka
rille. Nyt vaadittiin selvitystä myös siitä, miten pelastustyöt onnistuivat.

Ym päristöministeriö vaati laivan takavarikkoa

Eira3aivan Iaiminyönni tutkittavina

Öljytuholaiva Eira makasi lokakuun puolivälissä edelleen Wärtsilän Turun telakal
la. Varustamo harkitsi korjaustoimia, ympäristöministeriö kaavaili takavarikkoaja
merenkulkuhallitus odotti meriselitysasiakirjoja, jotta se voi päättää, ryhdytäänkö
syyllisyysoikeudenkäynteihinvarustamoatai päällystöä kohtaan.

Meriselitys annettiin kolme viikkoa sitten Helsingin raastuvanoikeudessa. Siel
tä pöytäkirjat lähtivät merenkulkuhallitukseen maanantaina. Merenkulkuhallitus
sitten päättää marraskuun aikana, onko aihetta nostaa syytteitä vai ei. Raportti lä
hetetään Helsingin kaupunginviskaalille mahdollisia jatkotoimia varten.

Ympäristöministeriö oli anonut Turun maistraatilta Eiraa takavarikkoon, jotta
taattaisiin vahingonkorvauksissa vaadittavien miljoonien markkojen saaminen.
Takavarikko ratkeaa viikon kuluessa, kun oli ensin kuultu varustamon selitys,

Laiminlyöntejö tutkitaan

Yksi varma oikeudenkäynti oli kuitenkin edessä ja se oli vahingonkorvaustenhaku.
Alustavasti oli puhdistuskulujen laskettu nousevan 20 miljoonaan markkaan. Mitä
siitä maksaa sittenvarustamo, mitä vakuutuslaitos, sitä ei vielä tiedetty. Korvausten
hakeminenvoidaanprosessioikeuden käytännönmukaanyhdistää myös syyllisyys
juttuun, jos sellainen nostetaan.

Meriselityksessä merioikeudessa ilmaantui jo useita vääriä toimia, kuten vah
dinpitosäännöstenrikkominen,luukkujenaukijääminen, merkintä lokikirjaan vasta
karilleajonjälkeenym.

Ruotsalaiset pohtivat myös mahdollisten syytteiden nostamista Eiran päällys
tön laiminlyönneistä. Ruotsin merenkulkuviranomaiset olivat tarkkaan tutkineet
saamiaan pöytäkirjoja, joissa selvitettiin, mitä mm. Helsingin merioikeudessa oli
karilleajonjohdosta keskusteltu ja mitä mahdollisia laiminlyöntejäpäällystö oli täs
sä tehnyt.

Yrnparitömnsterio



1984 Wärtsilältä Neuvostoliittoon jo maailman suurin

Suomessa ei Hylje ll:een vielä edes
penniäkään

Wärtsilä rakensi marraskuun alussa maailman suurinta öljynkeräysalusta Neuvos
toliittoon. Aluksen kapasiteetti on $00 kuutiota tunnissa ja vastaanottokyky 10.000
kuutiota seosta. Tällainen alus vastaisi jo yksinään Itämeren sopimuksen Suomelle
asettamaa velvoitusta, jonka mukaan öljyvahingon sattuessa Suomen pitäisi korjata
talteen 10.000 tonnia. Sopimuksen mukaan toimivan organisaation pitäisi olla kun
nossa ensi vuonna.

Mutta mitä tekee Suomi? Meillä on suurinja kaunein Turussa rakennettu öljyn-
torjunta-alus Hylje; kapasiteetti ja vastaanottokyky $00 tonnia tunnissa, huippuno
peus hyvällä säällä 7,5 solmua, vastatuulessa tuskin puoltakaan siitä.

Mitä sitten tekee Suomen ympäristöministeriö? Sen mahdollisuudet olivat kiin
ni valtioneuvostosta ja eduskunnasta, Ensi vuoden budjettiin oli myönnetty öljyn-
torjuntaan miljoona markkaa. Sillä ei saada kuin muutama puomiriepu. Kalustoon
ei riitä penniäkään. Pieni viiksivene maksoi joyksinään5 miljoonaa markkaa. Hylje
11:n rakentamista oli harkittu pitkään. Hinta olisi 30-35 miljoonaa markkaa. Näillä
eväillä Suomi täyttää allekirjoittamaansa Helsingin sopimusta. Heikolta tuntuu.

Hylje onnettoman hidas

Ympäristöministeriönylitarkastaja Reino Sandelin ei uskaltanut edes unessa toivoa
maailmansuurimman öljyntorj unta-aluksen tapaista vekotinta Suomen vesille. Sii
hen tarvittaisiin rahaa yli 100 miljoonaa markkaa, jos sekään riittäisi.

Nykyinen Hylje tehtiin kompromissialukseksi, kuten muukin venekalusto. Kun
niitä ei käytetä öljyntorjuntaan, ne ovat lamassa muilla viranomaisilla. Hylje oli
merivoimien hoidossa. Kun hälytys tulee, se irrotetaan sieltä öljyntorjuntaan.

Hitaus oli Hylkeen tämänhetkinen pahin puute. Se todettiin viimeksi Eiran ta
pauksessa, kun Hylje madellenkulki Vaasaan. Hylkeessä oli alunperin 580 hevosvoi
maa. Merivoimat kehaiseekin, että alus oli nyt ihan toinen kuin se, joka muutama
vuosi sitten otettiin käyttöön. Tähän oli syynä tehon nostaminen 700-800 hevosvoi
maan,

Kun uusi Hylje rakennetaan, hevosvoimia pitäisi olla ainakin 2.000 ja nopeutta
yli 12 solmua. Ei ole väliä, kulkeeko alus omalla koneella vai hinataanko sitä. Nykyi
nen Hylje kulki binauksessa nopeammin kuin omalla koneella. Kun aluksen muu
tekniikka oli jo suunniteltu kuntoon ja piti rakentaa tehokas moottori, huomattiin,
että kukkaronpohja oli tyhjä. Oli tyydyttävä 580 hevosvoiman voimaan.

Maailman suurimmasta riisuttu malli?

Maailman suurimmalle öljyntorjunta-alukselle, jos sellainen Suomeen saataisiin,
löytyisi käyttöä öljyntorjunnan ulkopuolellakin, kunhan viranomaiset vainpääsisi
vät yksimielisyyteen laivan monikäytöstä. Tähän mennessä monikäyttö oli onnistu
nut jo rakennetun ensimmäisen öljyntoijuntalaivan Hylkeenkohdalla. Neuvostolii
ton rakennuftama öljynkeräysalus soveltuu myös palojen sammutukseen ja ruoppa
ukseen.

Öljytuhokentillä levitettävät öljypuomit saavuttavat 60 metrin keräilylevey
den. Jos avuksi saadaan kaksi muuta alusta, leveys pitenee aina 250 metriin asti.
Suomen ei tarvitsisi rakentaa sammutus-ruoppaustekniikkaa, kunhan laivasta löy
tyisi vaan riisuttuna mallina tehokas öljyntorjuntavalmius.
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Suunnitellaan, vaan ei hankita 1984

Pohjoisen Itämeren öljykatastrofi nelisenvuotta sitten toi jo Hylkeen ja rahaa muu
hunkin kalustoon. Eiran tapaus Merenkurkussa ei ollut vielä hellittänyt kukkaron
nyörejä. Pitäisikö tulla tätäkin suurempi tuho, ennen kuin päättäjät ryhtyvät han
kintatoimiin?

Suomelta puuttui vielä tehokas jääsohjon seassa toimiva torjuntalaitteisto.
Merenkulkuhallitus oli suunnitellut laitteita Wärtsilän kanssa, Myös kokeita oli jo
tehty. Niissä oli havaittu, että jääsohjossa öljyntorjunnalla olivat parhaat mahdolli
suudet,jos torjuntatoimiin päästäänviikon kuluessa. Ikääntynyt öljy imeytyy tämän
jälkeenjäähän. Silloin ei auta kuinjäälohkareidenkuorinta pinnalta ja kuljetus sula
tuspaikkaan.

Yli laivan ulottuva kaksoispohja

Nesteen tuotetankkeri Tavi kastettiin
Turussa

Neste sai uusinta rakennetekniikkaa edustavan 20.000 kuollutpainotonnin tuote
tankkerinjoulukuunpuolivälissäWärtsilän Turun telakalta, missä sille annettiin 11.
päivänä joulukuuta nimeksi Tavi. Aluksen kasteen suoritti pääjohtaja Ilmari Lavon
salon puoliso SanniLavonsalo. Kastetilaisuudessa oli mukana mm. merenkulkuhalli
tuksen pääjohtaja Jan-ErikJansson.

Tavi oli rakennettu maailmanlaajuiseenliikenteeseen. Öljyjalosteidenlisäksi alus
oli tarkoitettu kuljettamaan raakaöljyä ja kemikaaleja, yhteensä noin 100 yleisintä
teollisuuskemikaalia.Alus oli jaettu kahdella pituus-ja yhdellätoista poikkilaipiolla
10 keski-ja 14 sivutankkiin. Kuudessa sivutankissa kuljetetaanpelkästään painolas
tia niin kuin myös yli koko laivan ulottuvassa kaksoispohjassa. Tämä meriveden
saastumisen ehkäisemiseksi mahdollisen vaurion sattuessa.

Pituus 161 m, syväys 10 m

Lastitankin täyttöä ja tyhjennystä varten jokaisella tankilla on oma pumppunsa,
teholtaan 300 kuutiota tunnissa. Pumput on kytkettyneljään erilliseenputkilinjaan,
jolloin on mahdollista lastata ja purkaa neljää eri lastia samanaikaisesti. Aluksen
lastaus tapahtuu viidessä tunnissa ja purkaus kahdessatoista.

Päämoottori Wärtsilä-SEMT-Pielstick 6 PC 4.2. L-570 on alennusvaihteen kaut
ta kytketty KaMeWa:n säätösiipipotkuriin. Kolme apukonetta ovat tyyppiä Wärtsi
lä-Vasa 6R22HF. Kaikki moottorit ovat raskasöljykäyttöisiä. Aluksen keulassa on
säätösiipinenkeulaohjauspotkuri.

Tavin pituus on 160,9 metriä, leveys 23,10 metriä, syväys 10,11 metriä, nopeus
15,8 solmua, miehistöä on 26 henkeä.

Ympärömineno



1984 Merilakia epäillään rikotun

Eiran öljytubon syytteistä neuvoteltiin

Poliisin esitutkinnat Etelä-Suomen Laiva Oy:n omistaman öljytuholaivan Eiran ja
saman varustamon Pasila-aluksen karilleajoissa olivat loppuvaiheessa 17. päivänä
joulukuuta. Helsingin ensimmäinen kaupunginviskaali Jorma Uski kertoi minulle,
että hän arvioi saavansa tutkimusasiakirjat syyteharkintaa varten tammikuun alku
puolella. Älusten päällystön epäillään rikkoneen merilakia.

Uski oli neuvotellut Ruotsin Luulajanpilrisyyttäjän kanssa Ruotsin viranomais
ten mahdollisesti nostaman oikeudenkäynnin yhdistämisestä samaan paikkaan.
Korvausoikeudenkäynnin yhdistäminen Helsingissä mahdollisesti esille tulevaan
syytejuttuun oli myös mahdollista.Juttujen yhdistäminen riippuu kuitenkin asian
osaisista ja vakuutusyhtiöstä. Ruotsin viranomaiset olivat jo päättäneet nostaa ri
kosoikeudenkäynninEiran päällikköävastaan.

Eira karahti karille Merenkurkussa Ruotsin aluevesillä 31. päivänä elokuuta.
Ympäristöministeriö oli jo myöntänyt 20 miljoonaa markkaa mm. öljynkeruukus
tannuksiin. Meriselityksessä todettiin, että mm. merilain vahdinpitoasetusta oli ri
kottu. Pasila taas ajoi karille 1. päivänä heinäkuuta Suomenlahdella Tallinnan edus
talla, Päällystö ei todennäköisesti huomannut ensimmäistä poijua, joka ei toiminut
normaalisti Tallinnan edustalla.

Torjuntayhteistyö ei sujunut Ruotsin kanssa

Eirankarilleajo näytti eri asiantuntijoiden kannan mukaisesti osoittaneen tietokat
koksia Suomen ja Ruotsin torjuntaviranomaisten välillä monissa asioissa. Yhdeksi
tärkeimmäksi nostettiin tiedonkuftm heikko taso. Viestintäjärjestelmät olivat hitaita
ja puutteellisia.Jos tieto olisi kulkenut Ruotsin viranomaistenpuolelta avoimemmin
ja nopeammin, olisi apu virrannut Suomestakin nopeamminpaikalle. Ruotsi ilmei
sesti katsoi pystyvänsä yksin hoitamaan öljyvuodon. Torjuntayhteistyönharjoitus
ten puitteissa toivottiin näihin asioihin ja puutteisiinkiinnitettävän entistä suurem
pi huomio.

Hylkyjen ötjynpoistoon varat välissä

Suomen aluevesillä olevienhylkyjen öljytutkimuksia olijatkettuvuoden aikana, mutta
vain yhden hylyn osalta 25 vuotta sitten uponneenrahtilaiva Eiranhylystä yritettiin
nostaa vajaasta 10 tonnin öljyerästä edes osa. Ympäristöministeriön ylitarkastaja
Reino Sandelin kertoi2$. päivänä joulukuuta, että ensi vuoden kesäksi ei määrärahoja
hylkyjen öljynpoistoon ollut juuri lainkaan ja tuntui siltä, että siinä suhteessa kesästä
tulee tyhjä. Lisäbudjetteihin saataneen jonkin verran rahoja, mutta ne osoitetaan
ilmeisesti öljyntorjunnan eri hankintoihin.

Vuonna 1961 Helsingin edustalla uponneen ruotsalaisen rahtilaiva Colaron
hylkyä oli vuoden aikana tutkittu, mutta se todettiin öljyvapaaksi. Vuonna 1947
Utön lähellä uponneen amerikkalaisen rahtilaiva Park Victoryn oletettua 600 tonnin
öljyerää tutkittiin jo kerran. Tämän öljyn poistamiseen pitäisi päästä, mutta vielä
tuntui epävarmalta, päästäänkö tyhjennykseenjo ensikesänä. Näillä näkymillä näytti
siltä, ettei Victoryn kohdalla olisi välitöntä öljyvuotovaaraa, vaikka sieltä on aika
ajoin ilmoitettu liuenneen öljyä mereen.
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9$5 Merenkurkku saa sittenkin omansa

Öljyntorjuntaan kaksi uutta alusta

Tammikuun puolivälissä näytti siltä, että Merenkurkku saa sittenkin oman öljyntor
junta-aluksen, vaikka toiveet vielä joulukuussa näyttivät heikoilta. Rahoitusta ja

hankinta-aikataulua ei vielä ollut, etusijalla oli torjuntayksikön saaminen Maarian
haminaan ensi kesäksi. Suomen ainoan öljyntorjuntalaivan Hylkeen avuksi tilataan
jo ensi keväänä toinenkin alus, Osaa Hylje kakkosen rahoituksesta kaavailtiin jo
tämän vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon.

Ylitarkastaja Reino Sandelin ympäristöministeriöstä piti öljyntorjuntakaluston
kasvattamista kahdelle uudella aluksella merkittävänä. Päättäjät oli vihdoinkin saatu
uskomaan, ettei öljykatastrofeja voida torjua ilman riittävää kalustoa.

Merenkurkkuun tuleva laiva on nykyistä Olli-tyyppiä oleva keräilyalus, jolla on
pituutta 19 metriä ja joka varustetaan 30 tonnin säiliöllä, Hylje II puolestaan on
vanhaa Hyljettä mittavampi ja tehokkaampi. Laivan hinta kohonnee yli 30 miljoo
nan markan. Tämän vuoden varsinaisesta budjetista ei alukselle määrärahaa löyty
nyt. Ympäristöministeriölle luvattiin kuitenkin tilausvaltuus. Tilausta oltiin jo val
mistelemassa, ensimmäiseen lisäbudjettiin toivottiin hanketta varten 7 miljoonaa
markkaa. Rakentamisaikataulua ei vielä oltu lyöty lukkoon.

Hylje kakkosesta tehopakkaus

Kun Hylje kakkonen rakennetaan, siitä tehdään suurempi ja täydellisempi kuinny
kymen Hylje. Hylje ykköstä rakennettaessa jäi uupumaan 2,5 miljoonaa markkaa.
Tämä vähensi konetehonhinattavanlaitteenluokkaan. Uudessa Hylkeessä suunnit
telu aloitetaan oikeasta päästä eli tehosta, tuplakoneista. Laivasta oli tarkoitus tehdä
aktiivinenkeräilyalus.

Hylje kakkosen keräilyteho nousee huomattavasti. Miten lähelle Itämerensopi
musvelvoitteita päästään, sitä ei vielä tiedetty. Nykyinen Hylje ottaa $50 kuutiota
tunnissa. Itämeren sopimuksen mukaan Suomella pitäisi olla kahden tunnin kulut
tua hälytyksestä iskuryhmä lähtövalmiina. Kuuden tunnin päästä on oltava jo va
kinkopaikalla. Siellä iskuryhmänolisi toimittava itsenäisesti kymmenenvuorokaut
ta. Tänä aikana on pahimmassa tapauksessa kerättävä 10.000 tonnia öljyä meren
pinnalta.

Hylje II Saaristomerelle tai Suomenlahdelle

Hylje ykkösen ja kakkosen yhteisteho parantaa kuitenkin Suomen torjuntatehok
kuutta ratkaisevasti. Hylje kakkosenkin sijoituspaikaksi tulee joko Saaristomeri tai
Suomenlahti Helsingin sopimuksen velvoitteen mukaisesti. Alus tulee merivoimien
käyttöönjoko Turkuun tai Helsinkiin, kuten nykyinenkin Hylje.

Nykyisen Hylkeen matka esimerkiksi Turusta Vaasaan kestää 30 tuntia, Nyt oli
Merenkurkku saamassa Vaasaan oman Oili-tyypin keräilyaluksen, jonka teho on30
tonnia öljyä hyvissä oloissa. Tämä keräilyalus toimisi nopeana ensiapuna, kun vah
vemmat yksiköt matkaavat etelästä pohjoiseen.

Merenkurkun öljyntorjunnassa havaittiin myös puomikalusto vähäiseksi ja
merioloihin liian heppoiseksi. Puomikalustotilauksia oli jo tehty ja lisää tulee.
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Hylkyjen öljyn poistoon ei ele varoja 1985

Merenpohjassa makaavienhylkyjen öljysäiliöitä ei voida tyhjentää ensi kesänä. Vii
me kesänä tyhjennettiin öljyt Hangon edustalla yli 25 vuotta sitten uponneen rahti
laivan Eiran uumenista. Ensi kesänä oli määrä tyhjentää öljyt Utön edustalle yli 50
metrin syvyyteen uponneen amerikkalaisen rahtilaivanPark Victorynsäiliöistä.

Ylitarkastaja Reino Sandelin ympäristöministeriöstä sanoi tammikuun puolivä
lissä, ettei kesän hylkyöljyihin oltu kuitenkaan saatu varoja. Ensi kesänä ei siis tyh
jennyksiä voida tehdä. Viime kesänä tutkittiin myös Helsingin edustalla 1950-luvun
puolivälissä uponneen rahtilaiva Colaron öljysäiliöt. Tutkimuksissa ne havaittiin
kuitenkin tyhjiksi.

Suomen rannikolla oli tiedossa kymmenien metrien syvyyksissä yli kymmenen
laivanhylyt,joissaarveltiin olevan öljyä jäljelläniinpaljon, että öljyolisipoistettava.
Tiettävästi hylkylaivojen uumenissa olevan öljynvalumisesta ja saastevaikutuksista
ei ollut kuitenkaanvälitöntä vaaraa. Öljy oli alhaisessalämpötilassapaksuuntunut
niin, että se ei paineen alaisena pääse kovin helposti valumaan pintaan.

Eiran päällystö joutuu syytteeseen

Tammikuun toisella viikolla tuli jo selväksi, että Merenkurkussa Ruotsin aluevesillä
elokuunviimeisenäpäivänäkarille ajaneenja öljytuhonaiheuttaneenrahtilaivaEiran
päällystöjoutuu merilainsäännösten rikkomisesta syytteeseenHelsinginraastuvan
oikeudessa helmikuun lopussa. Helsingin ensimmäinen kaupunginviskaali Jorma
Uski sanoi, että syyteharkinta Eiran osalta oli päättynyt ja asiassa ryhdytään nyt
syytetoimiin.

Kaupunginviskaali Uski oli neuvotellut syytetoimista Ruotsin Luulajan piiri-
syyttäjän kanssa. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että Eiran asia käsitellään koko
naisuudessaan yksinomaan Suomessa Helsingin raastuvanoikeudessa. Luulajan
piirisyyttäjä peruuttaa nostamansa syytteen Eiranperämiestä vastaan Luulajanoi
keusistuimessa.

Vahdinpitoasetusta rikottu

Meriselityksessä todettiin, jo, että mm. vahdinpitoasetusta oli rikottu. Vahdinpito
asetuksen mukaan ahtailla ja vilkkaasti liikennöidyillä reiteillä on oltava kaksi tä
hystäjää. Kun Eira lähestyi majakkaa, perämies otti ainoan tähystäjän hoitamaan
ruoria. Myös aluksen merikelpoisuudessa katsottiin olleenpuutteita.

Eiran omistaa Etelä-Suomen Laiva Oy. Varustamon omistaman toisen aluksen,
rahtilaiva Pasilan osalta kaupunginviskaali Uski ei vielä ollut aloittanut syytehar
kintaa, koska poliisikuulustelut olivat kesken. Pasila ajoi karille Tallinnan edustalla
heinäkuun alussa.

Korvaukset Iaskettavina

RahtilaivaEirankorvauksia laskettiin merenkulkuhallituksessaja ympäristöminis
teriössä. Lopullisia korvaussummiapäästään ynnäämään kuitenkinvasta alkukesäs
tä, kun jäiden lähdön jälkeen nähdään, oliko vielä öljytuhoja jo havaittujen lisäksi.

Ymparomnerio .
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1985 Ympäristöministeriö oli laskenut alustaviksi korvausvaateiksi noin 20 miljoonaa
markkaa, Eirankarilleajossa lorahfi mereenparisataa tonnia öljyä, jokapääosin ajautui
Vaasan rannikon edustalle ja likasi saanen rantoja.

Parituhatta lintua kuoli

Mm. Valassaaren linnuston suojelualueen lähellä kuoli parisen tuhatta öljyn tahri
maa lintua. Ympäristöministeriö oli katsonut öljytuhojen korvaushakemuksenole
van niin laajan asian, että sitä varten ministeriö oli palkannut ulkopuolisen lainopil
lisen asiantuntijan.

Eiranvarustamo Etelä-Suomen Laiva Oy oli alustavasti suostunut maksamaan
vahingoista noin 5 miljoonaa markkaa, mikä oli merilain mukainen vastuuraja.
Ympäristöministeriönjamerenkulkahallituksenkorvaushakemuksetolimahdollis
ta liittää Helsingin raastuvanoikeudessa alkavaan syytejuttuun merilain säännös
ten rikkomisesta.

Öljytuhot poikivat mdjoonakorvauksia

Suomen valtiolla oli tammikuun puolessa välissä karhuttavana 13 miljoonaa mark
kaa korvauksina alueellamme sattuneista öljyvahingoista. Tästä summasta puuttui
vat Eiran karilleaj on aiheuttamat tuhot Merenkurkussa. Korvausvaateen arveltiin
kuitenkin kohoavan jopa 15-20 miljoonaan markkaan.

Myös Suomi joutunee merivahinkojen maksumieheksi, mikäli ulkomaisten va
rustamojen peräämät noin 13 miljoonan markan korvausvaateet tuomitaan makset
taviksi.

Vanhin Gramsci vuodelta 1979

Suomen vaatimuslistan suurin potti oli jo vuodelta 1979, jolloin neuvostoliittolainen
säiliölaiva Antonio Gramsci ajoi karille Itämerellä. Neuvostoliitto maksoi jo oman
osuutensa 3 miljoonaa markkaa. Englannissa sijaitseva korvausrahasto pohtii lopun
12 miljoonan markan maksamista. Ruotsi oli jo saanut oman osuutensa 80 miljoonaa
markkaa. Heidän vaatimuksensa oli 110 miljoonaa kruunua, Tässä Itämeren tähän
asti suurimmassa öljyvuodossapahimmat vahingot aiheutuivat Ruotsin rannikolle.

Kotimaisista vaatimuksista Suomi karhusi jäänmurtajanpäälliköltä karilleajos
ta 1,5 miljoonaa markkaa ja ruotsalaisen Salamis-laivan karilleajosta Rauman vesil
lä puoli miljoonaa markkaa. Eiran öljytuhokorvauksia laskettiin vielä. Vasta avove
sikautena nähdään, paljonko laskutus tulee vielä nousemaan.

Eiran karilleajon poliisitutkintapöytäkirjat olivat Helsingin kaupunginviskaa
lilla, joka tutkii mahdollista syytettä. Meriselityksessä oikeudessa merenkulkuhalli
tus löysi useita puutteita määräysten noudattamisessa.

Salamis-laivan varustamo vaati myös Suomelta korvauksia. Ne olivatpienem
mät kuin Suomen vaatimat. Artic Wasan varustamo peräsi Suomelta lähes 10 mil
joonaa markkaa. Sementinkuljetuslaiva Vestanvikin omistaja vaati Vaasan edustan
karilleajosta myös muutamia miljoonia markkoja.
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Eiran päHystö sai syytteet öljyftibosta 1985

26. päivänä helmikuuta istuinjournalistinajälleen pitkänpäivän Helsingin merioi
keudessa, missä Helsingin ensimmäinen kaupunginviskaalijorma Uski vaati Meren
kurkussa elokuussa karille ajaneen öljytuholaiva Eiran kapteenille, perämiehelleja
konepäällikölle rangaistusta merilainsäännöstenrikkomisestajalaiminlyönneistä.
Juttu oli tiistaina ensimmäisen kerran esillä raastuvanoikeudessa. Eiran öljyvuoto
aiheutti miljoonavahingot lähinnä Vaasan saaristossa. Syytetyt kiistivät syytteet
toteennäyttämättöminä.

Syyttäjä vaati rangaistusta Etelä-Suomen Laiva Oy:n omistaman Eiran päälli
kölle, merikapteeni Jyrki Raimo Antero Simojoelle, perämies Kari Juhani Kalervo Man
niselle ja konepäällikkö Matti Antero Warkille.

Syyttäjä katsoi, ettei Simojoki ollut valvonut ennen matkan aloittamistaYkspih
lajan satamasta, että laivan putkitunnelin merikelpoisuuden kannalta merkityksel
liset alaluukut olisivat tulleet asianmukaisesti suljetuiksi. Kun laiva ajoi karille, ala
luukkujen kautta konehuoneentäyttänyt merivesi tekimahdottomaksi aluksen omien
laitteiden mm. pumppujen käytön. Syyttäjän mukaan Simojoki oli näin jättänyt
huolehtimatta ennen matkan aloittamista siitä, että alus olisi ollut matkaan ja vuo
denaikaan katsoen merikelpoinen.

Perämies Kari Mannisen syyttäjä katsoi jättäneenhuolehtimatta siitä, että aluk
sessa olisi pidetty asianmukaista tähystystä karilleajopaikan Nordvalenin majakan
lähellä Ruotsin aluevesillä, vaikka sääolot olisivat olleet näkyvyyden kannalta hy
vät. Syyttäjä katsoi Mannisen kutsuneen tähystäjänä toimineen puolimatruusin
ruoriin. Tämän takia kukaan ei tähystänyt ratkaisevalla hetkellä.

Konepäällikkö Matti Warkki ei ollut syyttäjän mukaan selvittänyt itselleen aluk
sen vesitiiviin osaston sulkulaitteita ja niiden toimintaa, Näin hän oli vaikuttanut
tapahtuneen onnettomuuden laajuuteen.

Kolmen syytetyn laiminlyönnit

Syyttäjä sanoi, että öljyn mereen valuminen oli luettava kaikkien kolmen syytetyn
laiminlyöntienseuraamukseksi. Syyttäjä täydensi syytekirjelmänsä vielä siten, ettei
Simojoki ollut suunnitellut matkaa etukäteeneikä Manninen pitänyt yllä asianmu
kaista tähystystä. Syyttäjä vaati kummallekin lisäksi rangaistusta vahdinpidosta
aluksella annettujen määräysten rikkomisesta.

Merenkulkuhallitusyhtyi syyttäjän vaatimuksiin. Laivanomistajayhtiöntoimi
tusjohtaja Kunto Merisalo oli katsonut Eiran olleen merikelpoinen karilleajopäivänä
eikä ylityökieltojalaivalle annettu.

Ympäristöministeriön apulaisosastopäällikkö OlliPaasivirta arveli valtion kär
sineen tähän mennessä öljyntorjunnasta 2 miljoonan markanja kuntien 5 miljoonan
markan vahingon. Näitä summia vaadittiin syytetyiltä.

Kuka perömies laati reitin?

Merikapteeni Simojoki katsoi, että aluksen reitti oli merkittykarttoihin ja merikort
teihinYkspihiajastaÄhvenanmerelle. Hän ei kuitenkaan tiennyt, kuka perämiehistä
laati reittisuunnitelman.

Vahdissa ollut perämies Kari Manninen sanoi erikoiskarttojen löytyneen vasta
karilleajonjälkeen. Hän kielsi laatineensa reittisuunnitelman. Syyttäjä tivasisyytet
tyjen oikeusavustajilta, kuka laati reittisuunnitelman, mutta hän ei saanut tähän
vastausta. Syyttäjä toivoi, että kuukauden päästä pidettävään seuraavaan istun
toon tuodaan reitin laatinut perämies kuultavaksi.

Ympariominerio . . . .
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1 985 Mikä vei aluksen liiaksi itäänja karille? Manninen totesi, että alus oli kääntynyt liian
nopeasti, mutta ei kuitenkaan ollut riistäytynyt perämiehen ohjauksesta. Sektorin
ylitys tapahtui alle minuutissa 14 solmun nopeudella ehkä silloin, kun hänpistäytyi
tarkistamassa paikan määritystä karttahuoneessa. Manninen myönsi navigointi
virheensä johtaneen karilleajoon. Tähystystä hän piti normaalina, koska tähystäjä
oli vain väliaikaisesti ruorissa.

Konepäällikkö Matti Warkki sanoi tietäneensä putkitunnelin ylimmistä luu
kuista, mutta ei ollut havainnut alempia luukkuja missään vaiheessa, Merenkulku
hallituksen edustaja sanoi, että kansallisten määräysten mukaan luukkujen sulke
misenvarmistus kuuluu aluksenpäällikölle ja konepäällikölle. Warkin mielestä luo
kituspapereiden mukaan molemmat luukut voivat olla auki.

Perämies Mannisen oikeusavustaja katsoi virtausolojen painaneen alusta liiak
si itään. Nordvaleninmajakasta tuli myös räiskettä tutkakuvaan, joka näkyi epäsel
vänä.

Kontrolli pois 5 min uutiksi?

Syyttäjä oli kutsunut oikeuteen todistajaksi Singaporessa nykyisinasuvan Pekka Erkki
Joen, joka oli kuuntelemassa Eiran meriselitystä oikeudessa asianharrastuksesta.
Joki oli amerikkalaisen varustamonpalveluksessa. Hän oli ennallistanut Eiran koh
talon hetket meriselityksessä annettujen lausuntojen pohjalta parin tunnin päästä.
Joki totesi paikan määrityksen olleen leväperäistä. Hänen mielestään perämiehen
oli täytynyt menettää 5 minuutiksi kontrolli itsestäänja aluksestaan. Meriselityksen
mukaan tähystäjä oli ollut peräti 3 tuntia yhteen menoon komentosillalla. Tämä ei
Joen mukaan ole tavanmukaista Suomen kauppalaivastossa.

Merikapteeni Joki oli 2 viikkoa ennen Eiran karille karahtamista ajanut aluksel
laan samaa reittiä. Hän ihmetteli, tiesikö perämies, missä kurssissa automaattioh
jaus oli. Majakan antaman räiskeen tutkakuvaan ei merikapteeni Joki sanonut vai
kuttavan paljonkaan. Räiskettä tulee, kun ollaan likellä majakkaa. Siihen oli Joen
mukaanvarauduttava.

Rahtilaiva Eiran merikelpoisuus
seIvitntt

Tasan kuukauden kuluttua istuin jälleen journalistina seuraamassa pitkään kestä
nyttä Eiran karilleajon syiden selvittelyä Helsingin merioikeudessa. Eiran merikel
poisuudestaei vielä tiistainakaan saatu selvyyttä raastuvanoikeudessa. Päällystön
asianajajienesittämissä kirjelmissä oli risfiriitaisuuksia,joihin oikeuden meriasian
tuntijat kiinnittivät huomiota.

Ensimmäinen kaupunginviskaali Jorma Uski olisi jättänyt jutun jo päätettäväk
si, mutta syytettyjen puolesta pyydettiin lykkäystä teknistä lisäselvitystä varten.
Uski syytti päällystöä merilain säännösten rikkomisestajalaiminlyönneistä.

Oikeus siirsi jutun kesäkuun alkupuolelle ja hankkii kirjalliset lausunnot oike
uden merenkulun asiantuntijajäseniltä, merikapteeneilta Juho UinoltajaJarlAnder
sinilta.

Ympäristöministeriöja merenkulkuhallitus esittänevät myös seuraavassa is
tunnossa vahingonkorvausvaateet. Vakuutusyhtiö Pohjola oli enää vain kuulolla,
koska kaskovakuutus oli jo maksanut laivan saamat vauriot.
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Päällikkö kiisti syytteet 985

Etelä-Suomen Laiva Oy:n omistaman EiranpäällikönJyrki Simojoen asianajaja sanoi
aluksen olleen merikelpoisessa kunnossa, kun se lähti Ykspifflajasta. Päällikkö ei ollut
tietoinen putkitunnelin auki jääneistäluukuista. Hän sai luukkujen olemassaolosta
tiedon vasta aluksen palattua karilleajon jälkeen Vaasaan. Päällikkö katsoi myös,
ettei hänen velvollisuuksiinsa kuulu käydä tarkistamassa tilannetta konehuoneessa.
Hänen mukaansa syyttäjä ei ollut edes väittänyt, että aluksessa olisi ollut teknistä
vikaa.

Syyttäjänperäämästä reittisuunnitelman puuttumisesta päällikkö huomautti,
että asetus ei edellytä koko matkan suunnittelua kerrallaan. Perämies Niittymäki oli
tehnytkarttaanajoviivanYksipihlajasta Nordvalenin majakalle saakka, missä karil
le ajettiin. Syyttäjä katsoi, ettei ajoviivan veto voinut olla reittisuunnitelma.

Konepäällikkö vetosi harkintaan

KonepäällikköMatti Warkin asiamies katsoi, ettei Warkki ollut tietoinenputkitunne
lin alempienluukkujen olemassaolosta. Hän sanoi, että konepäällikkö voi käyttää
harkintaansa alempien luukkujen sulkemisessa, jos se ympäristövahinkojen vähen
tämiseksi on tarpeen. Jos alemmat luukut olisi Eirassa suljettu, 130 tonnia raskasta
bunkkeriöljyäja vettä olisi valunut mereen, mutta nyt se jäi konehuoneeseenja näin
vähensi ympäristövahinkoja.

MeriasiantuntijajäsenJuhoUino ihmetteli, miten konepäällikkö oli voinutkäyt
tää alempien luukkujen kohdalla harkintaansa ja jättää ne auki, kun hän ei edes
tiennytniiden olemassaoloa.

Perämies myönsi navigointivirheensä

Eiran ensimmäinen perämies KariManninen ei mielestään ollut rikkonut vahdinpi
toasetusta. Jos laivassa on automaattiohjaus, vähintään yksi pätevä tähystäjä riit
tää. Manninen otti tähystäjän ruoriin vain hetkeksi. Perämies katsoi, että vasta jos
tähystäjä hoitaa jatkuvasti ruoria, hänen tilalleen on hankittava toinen tähystäjä.
Manninen katsoi aluksen ajaneen karille hänen oman navigointivirheensä takia,
Virhe oli taas johtunut siitä, että vastaantuleva alus häiritsi Eiran kulkua, virta vei
alusta itään päin ja Nordvalenin majakka lähetti räiskettä aluksen tutkaan, jolloin
näkyvyys heikkeni,

Reittisuunnitelma puhutti

Syyttäjä katsoi, että asetuksen mukaan aluksen reitti oli aina suunniteltava etukä
teenja siihen onhankittava kaikki tiedot. Reittisuunnitelma on tehtävä myös jokais
ta matkaa varten erikseen. Syyttäjän todistaja, Eiranyliperämies Iipo Paananen sanoi,
että näin pitää tehdä ja niin myös tehtiin, Reittisuunnitelmaan onhänen mielestään
ilmeisesti merkittäväpääsuunnat, joidenkautta kuljetaan. Reittisuurmitelmassa voisi
olla maininta, jos tarvitaan yksi tähystäjä lisää. Toinen vahtimies olisi ollut komen
tosillallesaatavissa5 minuutissa. Jos laivanväistöliike kestää kuitenkin 3-4 minuut
tia, ei toista tähystäjää silloin tarvitse enää kutsua ruoriin siirretyn lisäksi.

Syyttäjän toinen todistaja, Eiran perämies Eero Ratala piti reittisuunnitelmaa
riittävän hyvänä. Eiran reittisuunnitelman olivat tehneet päällikkö Simojoki ja en
simmäinenperämies Manninen. Ratala sanoi aina ensimmäisenä perämiehenä teh
neensä reittisuunnitelmanyhdessä päällikön kanssa,

Ymparstomneno . . . .



1985 Merenkurkku saa 4 öljyntorjunta
alusta

Merenkurkun öljyntorjuntavalmius kohenee kesällä merkittävästi, kun Eiran karu
leajon siivittämänä ympäristöministeriö sai oikeuden hankkia Vaasaan neljä Oili
luokan torjunta-alusta luotsipiirin hallintaan miehistöjärjestelyineen. Ensimmäinen
alus, 19 metrin pituinen Oili saadaanjäätilanteenhelpotuttua telakalta Vaasan Vas
kiluotoon. Lisäksi sinne sijoitetaan kolme pienempää Oilia, joihin varat saatiin Öl
jyntorjuritarahastosta.

Ympäristöministeriö käynnistää heti, ktin tonifion Vaasan kaupungin puolesta
saatu hallintaan, lisääntyneen öljyntorjuntavaraston ja tarvikkeiden säilytysvaras
ton rakentamisenVaskiluotoon,jolloin Vaasa muodostuu käyttökelpoiseksi tukikoh
daksi öljyntorjunnalle,jos vahinko tapahtuisi Merenkurkussa,

Laaja asiantuntijajoukko mukana

Hylje tutkimaan Eiran öljytuboja

Öljyntorjunta-alus Hylje lähti sunnuntaina 27. toukokuuta Turusta kohti Vaasan
Valassaaria. Hylkeen tarkoitus oli tutkia tällä viikolla Vaasan edustan öljytahon seu
rauksia. Rahtialus Eira lorautti elokuussa Merenkurkun karilleajossa mereen yli 200
tonnia polttoöljyä ja aiheutti näin Vaasan edustalle tähän asti suurimman öljyvahin
gon.

Hylkeessä kokoontuu eri alojen asiantuntijajoukko Se neuvottelee seurantatut
kimustenlaajuudestajajovahvistetunseurantaohjelmantoteuttamisesta. Viimeiset
seurantatutkimukset pitäisi olla valmiina vuoden päästä.

Selvitysryhmän loppuraportti jo totesi, että Eiran aiheuttamat öljyntorjunta
kustannuksetnousivatyli 10 miljoonaanmarkkaan. Viikonpäästä onHelsinginraas
tuvanoikeudessa jälleen esillä Eiran oikeudenkäynti. Vahingonkorvausvaateetesi
tetäänerillisenä oikeuskäsittelynä. Nyt keskitytäänvain siihen, onko Eira ollut me
rikelpoinenvai ei haverin tapahtuessaja oliko laivan päällystö menetellyt merilain
vastaisesti.

Hylkeen matkan tarkoitus oli siis seurantatoimistaneuvotteleminen. Äluksella
kokoontuvat kala-, vesi-, lintu-ja pohjavesitutkimustenasiantuntijat. Neuvotteluis
sa päätetään eri tutkimushankkeiden yhteen sovittamisesta. Pitkin matkaa Hylje
tekee erilaisia kokeita. Neuvotteluryhmä pyrkii myös keräämään kokemuksia seu
raavaa öljyvahinkotutkimusta varten, sanoi apulaisosastopäällikkö Olli Paasivirta
ympäristöministeriöstä. Neuvotteluissa on myös esillä vielä Vaasan saaristossa te
kemättä olevat puhdistustyöt. Ennakkotietojen mukaan näitä ei kuitenkaan enää
tarvittaisi.
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Park Victory maannut meressä jo liki 40 vuotta 1985

Utön hylyn öIjy ei poisteta vieI
kesIIä

Liki 40 vuotta sitten jouluyönä Utön vesille uponneen amerikkalaisen rahtilaivan
ParkVictoryn tankeista ei öljyä poisteta vielä tänäkään kesänä. Äpulaisosastopääl
likkö Olli Paasivirta ympäristöministeriöstä sanoi, että aikaisemmin täksi kesäksi
suunnitellusta öljynpoistosta oli jouduttu luopumaan. Ensin oli päätetty tehdä tar
kat poisto-ja suojelusuunnitelmat. Töihin ei tänä kesänä olisi ollut riittävästi henki
lökuntaakaan.

ParkVictorynhylkykätki sisäänsä arviolta 600 tonnia öljyä. Se oli suurin määrä,
mitä eripuolilla rannikkoa olevissa noin kymmenessä hylyssä oli, Tämän takia Park
Victoryn öljynpoisto olisi ollut vuorossa ensimmäisenä.

Öljy saattaa koska tahansa valua saaristoon puhki menevistä säiliöistä. Park
Victory makasi erittäin hankalassa paikassa kielekkeen reunalla. Sen ylin osa oli 35
metrin, alin osa 50 metrin syvyydessä.

Poistotekniikkaa vielä sorvattava

Myös poistotekniikka oli vielä sorvattava tarkemmaksi. Viime kesänä saatiinjo ko
kemuksia, kun Hangon edustalle 16 vuotta sitten uponneesta Eirasta onnistuttiin
saamaan öljyt pois. Park Victoryn tilanne oli toinen. Jos aluksen sivuun joudutaan
räjäyttelemään reikiä, oli vaarana, että tutkimusvaiheessa öljyä pääsee tihkumaan
mereen. Äsiantuntijain käytettävissä ei ollut vielä riittävästi selvityksiä siitä, miten
merivirrat kuljettaisivat pintaan nousseen öljyn. Kun uppoamissyvyys oli noin 50
metriä, merivirrat saattavat kuljettaa ulos tihkuvaa öljyä pinnan alla yli kaksikin
kilometriä, ennen kuin se nousee pintaan. Silloin saattaa käydä niin, ettei torjunta
kalusto olekaan oikeassa paikassa juuri sillä hetkellä ja öljy pääsee tekemään tuhoja
saaristossa.

Kun kaiken lisäksi nostotyöjouduttaisiin tekemäänkesä-heinäkuun vaihteessa,
voitaisiin suunnittelemattomuudella aiheuttaa vahinkoa lmnnustolle. Tällöin vesi-
lintujen poikaset olivat arimmassa vaiheessaan. Asiantuntijat ryhtyvät nyt teke
mään merentutkimuslaitoksen kanssa tarkkaa suunnitelmaa öljyn nostamisesta.
Suunnitelmaan sisältyy mm. selvitys merivirtojen kulkusuunnista.

Kymmenkunta vaarallista hylkyä

Vaarallisia hylkyjä oli eri puolilla rannikkoa kymmenkunta, mutta missään niistä ei
ollutuppoamishetkellä tankeissa kuin runsas 10 tonnia öljyä. Eiranöljynpoisto osoit
ti myös, että aluksessa oli jäljellä enää kymmenesosa siitä öljymäärästä, joka siellä
piti olla uppoamishetkellä. Park Victoryn kohdallakin saattoi tilanne olla näin. Vic
toryn öljy oli 50 metrin syvyydessä tullut hyvin sakeaksi, mutta kun se nostetaan
pintaa kohti, lämpenevä vesi tekee öljystä taas juoksevampaa.

Muita öljyhylkyjä oli mm. Rauman lähellä vuonna 1963 uponnut tanskalainen
Brita Dan, länsisaksalainen Translubecka ja suomalainen rahtilaiva Ceres, joka up
posi vuonna 1973 Mäntyluodonulkopuolella. Venäläiset upottivat toisen maailman
sodan aikana saksalaisenjoukkojenkuljetuslaivan Hindenburgin Turun saaristossa
Lohmin luotsiaseman lähellä. Tässäkin laivassa arveltiin olevan öljyä, joka olisi
poistettava.

Ympäriominsteriö .
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1985 Eiran oikeudenkaynti tulossa
paätökseen

Etelä-Suomen Laiva Oy:n Merenkurkun öljytuholaivan Eiran päällystöä vastaan
nostetussa syyte]utussa annetaan päätös syyskuussa Helsingin raastuvanoikeudes
sa, ilmoitettiin merioikeuden istunnossa 4. päivänä kesäkuuta, jolloinjournalistilla
tuli taas vietettyä pitkä päivä syytteitä ja puolustuspuheita seuratessa.

Ensimmäinen kaupunginviskaaliJorma Uskivefi tiistaina oikeuden istunnossa
syytelistan myös varustamon toiselle laivalle Pasilalle, joka ajoi matalikolle Tallin
nan edustalla liki 2 vuotta sitten. Uski vaati siinäkin rangaistusta päällystölle muun
muassa merilainsäädännön rikkomisesta. Pasilan juttu siirrettiin jatkokäsittelyyn
elokuunpuoliväliin,

Meriasianwntijat yllättivöt

Eiran viime syksynä alkanut oikeudenkäynti oli siis enää päätöstä vailla. Syyttäjä
vaati rangaistusta Eiran päällikölle, merikapteeni Jyrki Simojoelle, perämies Kari
Manniselleja konepäällikkö Matti Warkille merilain säännösten rikkomisesta ja lai
minlyönneistä. Tiistaina oikeuden kuulemien meriasianftmtijainyllättävä lausunto
loihti puolustuksen vastahyökkäykseen. Puolustuksen mukaan laiminlyönneillä ei
ollutkaan mitään syytä karilleajoonja öljyvahinkoon. Syytetytkiistivät kaikki syyt-
teet.

Syyttäjä sanoi puolustuksen väittäneen, että Eira oli merikelpoinen, koska put
kitunnelin alaluukut olisivat heidän mukaansa saaneetkin olla auki. Syytetyt eivät
syyttäjän mukaan kuitenkaan olleet tienneet luukuista mitään.

Suomessa oli annettu määräys luukkujen sulkemisesta vuonna 1967. Sen mu
kaan aluksen päällikön oli nimenomaan valvottava, että luukut ym. aukot, joilla oli
merkitystä, olivat asianmukaisesti suljetut. Syyttäjä sanoi tämän olevan kiistatonta.
Hänen mukaansa Eira ei ollut merikelpoinen.

Laiminlyönti olikin “hyväksi”

Puolustus selitti meriasiantuntijainkatsoneen, että Eira oli merikelpoisessa kunnos
sa, vaikka molempien putkitunnelienluukut olivat auki. Se ei aiheuttanut menon
nettomuutta, mutta ehkä vaurioita laivalle. Puolustuksen mielestä kansallinenmää
räys tarkoitti luukkuja, jotka estävät suoraan veden tunkeutumisen laivaan. Puolus
tuksen mukaan nyt säästyttiin suurilta ympänistövahingoilta, kun avonaistenluuk
kujen kautta öljy menikin konehuoneeseen eikä suoraan mereen.

Merenkulkuhallituksen edustaja sanoi vain kansallisten määräysten olevan
päteviä. Luokituslaitostenlausunnoillaei ole merkitystä. Alus oli jaettuvesitiiviisiin
osastoihinja nyt pääsi vettä sisälle, kun luukkujen käyttöä ei tunnettu.
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Suomi saa toisen öjyntorjuntaIaivan 1985

1987

Suomi saa toisen öljyntorjuntalaivan 2 vuoden päästä. Apulaisosastopäällikkö Olli
Paasivirta ympäristöministeriöstä sanoi kesäkuun puolivälissä, että tilaussopimus
Hylje 11:n rakentamisesta oli tarkoitus tehdä kesäkuussa. Rakentaminen voitaneen
alkaa jo tänä vuonna. Varsinaisiin öljyntorjuntatehtäviinalus pääsee kuitenkin vas
ta vuonna 1987.

Suomessa tarvittiin kaksi öljykatastrofia, ennen kuin päästiin näinpitkälle. Saa
ristomeren 1970-luvun lopun öljyuhka toi nykyisen torjunta-alus Hylkeen. Vaasan
saariston öljytuho tuo nyt Hylje kakkosen, joka on edeltäjäänsä monipuolisempija
tehokkaampija kookkaampi alus.

Hylje II sijoitetaan Turkuun

Paasivirta kertoi, että Perämeren öljyntorjuntaa varten Vaasaan sijoitetaan pysyväs
ti Oili-luokan 19- metrinen torjunta-alus. Maarianhaminaan sijoitettiin toinen vas
taavanlainen alus jo keväällä. Sekä nykyinen Hylje että uusi Hylje sijoitetaan kum
pikin Etelä-Suomeen, uusi ja nopeampi Turkuun, vanha Helsingin seudulle. Turusta
Hylje pääsee nopeasti vahingon sattuessa Perämerelle. Nykyinen Hyljepaineli sinne
apuun peräti 30 tuntia.

Uudesta Hylkeestä oli pyydetty eri telakoilta tarjouksia. Ympäristöministeriöllä
oli jo tilausvaltuutus 35 miljoonan markan laivalle. Tälle vuodelle oli varattu jo 7
miljoonaa markkaa. Eduskunnassa oli laki, jolla varhennetaan valtion alushankin
toja. Tällä oli hoidettu Hylkeen rahoittaminen osin öljynsuojarahastosta.

Uuteen Hylkeeseen tulee tehoa riittävästi. Nykyisessä aluksessa oli alunperin
hevosvoimia vain 580, mutta vuosi sitten tehoa nostettiin 800 hevosvoimaan. Uu
teen alukseen oli tarkoitus saada 2.000 hevosvoimaa eli 3-4 kertaa nykyisen Hylkeen
teho,

Ohut öljykalvo Ahvenanmerellä

Sotka taydessa öljylastissa päin
merimajakkaa

Nesteen säiliölaiva Sotka sai kylkeensä toistakymmentä metriä pitkän reiän, kun se
törmäsi Ähvenanmerellä täydessä 14.500 tonnin raskasöljylastissa rakenteilla ole
vaan merimajakkaan. Törmäys sattui torstaita vasten yöllä 12. syyskuuta kello 1.00.
Törmäysreikä ulottui painovesitankkeihin,mutta myös yksi2.000 tonnia öljyä sisäl
tävälastitankki oli vaurioitunut. Pieni määrä öljyä valui mereen, kun alusta siirret
tiin törmäyspaikalta ankkuriin odottamaan sukeltajien tarkastusta. Muita öljyvuo
toja ei oltu toistaiseksi havaittu.

Lastia siirretään Tankgardiin

Nesteestä kerrottiin, että perjantaina saapuu onnettomuuspaikalle säiliölaiva Tan
kgard. Osa Sotkan lastista siirretään siihen, jotta alus saadaan riittävästi vedenpin
nan yläpuolelle. Tyhjennyksen jälkeen Sotka saatetaan Naantalin öljysatamaan hi
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1985 naajanja öljyntoijunta-alustensekä merenkulkuhalliftiksen öljynsuojeluviranomais
ten tarkkailussa.

Sää pysyi kohtalaisen hyvänä myöhään torstai-iltana Sotkan onnettomuuspai
kaila. Sinne kiirehti myös 3 öljyntorjunta-alusta Hylje, Ciii ja Sektori, jotka ovat pe
rillä aamulla. Keskiraskas helikopteri vei illalla Turusta paikalle pumppuja, joilla
vaurioituneesta 2.000 tonnin raskasöljytankista pyritään saamaan aine pois. Meri-
alueella kelluu noin 5 kilometrin pituinen ohut öljykalvo, mutta sehaihtunee eikä ole
vaaraksi rannoille.

Nesteen öljylaivoille oli sattunut suurehko merionnettomuus viimeksi vuonna
1982, kun säiliölaiva Purhassa syttyi Viron rannikolla tuhoisa tulipalo jouluaaton
aattona. Tämän jälkeen törmäsi säiliölaivaKiisla toiseen alukseen Ruotsin rannikol
la.

Majakka Ruotsin aluevesillä

Sotkan törmäys sattuiÄhvenanmerellä Märketklubbenin kohdalla Ruotsin alueve
sillä. Alus törmäsi rakenteilla olevaan betoniseen merimajakkaan. Se kuului osana
Suomen ja Ruotsin merenkulkuhalliftisten rakentamaan hiililaivaväylään,joka joh
taa Itämeren pohjoisosasta Svenska Björnistä Ähvenanmerenhalki Porin Tahkoluo
toon. Osan majakoista rakentaa Suomi ja osan Ruotsi.

Toimistopäällikkö Heikki Valkonen merenkulkuhallituksesta sanoi, että meren
kulkijoille oli annettu tietoAhvenanmerellä rakenteilla olevista reunamerkeistä heille
lähetetyissä tiedotuslehdissä. Siitä, oliko merkki valaistu vai ei, ei ollut tietoa.

Heti onnettomuuden tapahduttua Enskärin merivartioasemalta lähti kaksi ve
nettä tarkkailemaan tilannetta. Päivällä kävi lentokone tarkastamassa, oliko öljyä
laineilla. Vuotoja ei havaittu, mutta ankkuriin siirrettäessä veteen pääsi ilmeisesti
tyhjästä polttoainetankista keulaosaston särkymisen takia hieman öljyä. Nesteen
merenkulkuosaston päällikkö Aulis Törnbo;it sanoi, että ankkuroimisen jälkeen ei
öljyvuotoja enää havaittu. Saattoi myös olla, että vaurioituneestapolttoöljytankista
oli valunut jonkun verran öljyä revenneeseen painovesitankkiin ja öljy pääsi näin
mereen.

Sukeltajat paikalle helikopterilla

Nesteestä Porvoosta lähti sukeltajia helikopterilla onnettomuuspaikalle. Sukeltajat
havaitsivat Sotkan kyljessä ammottavan, toistakymmentä metriä pitkän reiän, joka
oli osin vesirajan alaosien yläpuolella. Pääosin painovesitankit vaurioituivat. Alus
oli varustettu kaksoispohjallaja rakennettu korkeimpaanjäävahvistusluokkaan 1A
Super. Vauriot olivat huomattavat ja alus joutuu pidemmäksi aikaa telakalle sen
jälkeen, kun se on vajaalastissa saatettu lauantaina Naantalin öljynjalostamon laifti
riin tyhjentämään lopun kuormansa. Onnettomuuspaikalla oli nyt paitsi Nesteen
öljyntoijuntakalustoa, myös Maarianhaminasta tuodulla torjuntavälineistöllä. Sää
tapahtumapaikalla oli koko torstaipäivän ollut hyvä.

Sotka on rannikkotankkeri, joka oli lähtenyt Porvoon Sköldvikin öljynjalosta
mosta täydessä raskasöljylastissa Pohjanlahdelle. Sotkan päällikkönä oli merikap
teeni P Åström. Sotka oli rakennettu vuonna 1976 Rendsburgissa Länsi-Saksassa.
Alus on 164,4 metriä pitkä jaleveyttä sillä on 22,2 metriä. Aluksessa on keulaohjai
lupotkuri ja $ lastisäiliötä.
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Öljy saastutti Eckeröä 1985

Sipirikko Sotka koitti Naantaba

Ähvenanmerellä rakenteilla olevaan majakkaan torstaita vasten yöllä törmännyt
Nesteen öljytankkeri Sotka lähti perjantaina kello 19.30 omin konein Pohjanlahden
kautta kohti Naantalin öljysatamaa.

Päivän aikana aluksesta tyhjennettiin särkyneestä lastitankista öljyt toiseen
alukseen. Änkkuroimisenja siirron aikana lorahti merenkäynnissä suojana olleiden
öljypuomien yli 30 tonnia öljyä, joka ajautui osin läheisen Eckerön saaren rantaan.

Torjuntatoimet rannalla olivat käynnissä koko päivän. Niitä jatketaan viikon
vaihteessa. Sotkan odotettiin hinaajan ja öljyntorjunta-alusten saattamana olevan
Isokarissa Uudenkaupungin edustalla lauantaina aamupäivällä jaillansuussa Naan
talissa.

Haverihetkellä hyvä sää

Sotkan päällystön antamassa meriselityksessä vasta nähdään, miksi alus ajautui
hyvän sään vallitessabetoniseenRuotsin merenkulkuviranomaistenrakentamaan
reunamerkkiin. Tämä merimajakka oli Ruotsin aluevesillä ja yksi useammasta, joita
myös Suomi rakentaa. Pohjoiselta Itämereltä Svenska Björnin kohdalta alkaa 15,5
metrin väylä, joka johtaaÄhvenanmeren läpi lähinnä syvässä uivia hiililaivojavar
ten Porin Tahkoluotoon.

Sotka sai vasempaan keulaansa suuret vauriot. Toistakymmentä metriä sivut-
erästä ja ainakin kaksi lastitankkia repeytyi. Kaksoislaipionja -pohjan takia 14.500
tonnin raskasöljylasti ei päässyt valumaan veteen. Repeytyneeseenpainolastitank
kun rikkoutuneesta öljytankista virrannut öljy lorahti kuitenkin majakan reunasta
ankkuripaikalle siirron aikana mereen yli 5 kilometriä pitkäksi vanaksi. Perjantaina
tyhjennettiin säiliölaiva TankgardiinSotkanvaurioituneesta 2.000 tonnin öljysäili
östä öljyä. Vaikka Ahvenanmaan meripelastuskeskuksen öljyntorjuntaryhmä veti
Sotkan ympärille öljypuomit, öljyä pääsi kuitenkin valumaan puomien yli meren-
käynnissä. Osa Eckerön saaren rantaa saastui. Sinnejouduttiin lähettämäänpuhdis
tusmiehistöä.

Sköldvikin matka olisi vaarantanut saaristoa

Sotkan piti alunperin lähteäAhvenanmereltä takaisin Porvoon Sköldvikiin, mutta
kohde muutettiin Naantaliksi. Alusta ei uskallettu päästää Naantaliin Ahvenan
maan eteläpuolitse sisäsaariston kautta, Ahvenanmaan pohjoispuolen kiertäminen
todettiin turvallisemmaksi. IsostakaristaAiristollejohti hyvä, riittävänsyvä 10 metrin
väylä. Sotkan matkaa olivat varmistamassa Nesteen oma hinaaja, merivartioston
ulkovartiolaiva Uisko sekä 3 öljyntorjunta-alusta. Ne olivat valmiina torjumaan
matkan aikana tapahtuvatmahdolliset öljyvuodot. Sotkanloppulasti tyhjennetään
Naantalissa. Sen jälkeen päätetään, mille telakalle alus siirretään korjattavaksi.

Ympäristominerio .
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1985 Kateissa 340 tonnia

Sotkan öljystä suurta Vahinkoa

16. päivänä syyskuuta havaittiin, ettäSotkanöljyvuotoAhvenanmerentörmäykses
sä oli osoittautunut pahemmaksi kuin aluksi tiedettiin. Törmäyksenjälkeenpuhut
tim vain pienestä öljyvanasta, joka kelluu 5 kilometrin pituisena meressä, Nyt Neste
itsekin tunnusti jo 340 tonnia raskasta polttoöljyä olevan kateissa.

Ahvenanmaan läntisimmästä osasta Eckeröstä öljyä oli korjattu rannoilta kilo
metrien matkalla noin 15 tonnia. Loput öljystä oli vielä meressä ja painunut pohjaan,
josta se mahdollisesti myöhemminnousee möykkyinä ylös osan haihtuessa.

Ahvenanmaalla oli parhaimmillaan 2 päivän aikana öljyä puhdistamassa $0
miestä, maanantaina enää viisi. Satakunta öljyn tahrimaa lintua oli jouduttu lopet
tamaan. Ahvenanmaalla oli nyt huoli kalastusvesien saastumisesta, jos öljy oli pai
nunut pohjaan. Alueen vedet olivat kalastajien troolauskohteita. Jo nyt oli havaittu
kalastusvälineidenjoutuneen öljyn saastuttamiksi.

Eckerön puhdistus lopetettiin

Eckerön öljyn puhdistaminen lopetettiin maanantaina. Ahvenanmaalaisten öljyn
torjuntalaskua ei oltu vielä osattu arvioida ja vahinkojen määrää lisäsi vielä kalas
tajien kärsimät vahingot, jotka voidaan todeta vasta myöhemmin.

Sotkanlasti toivottiin saatavan tiistaina puretuksi Naantalin öljynjalostamolla.
Merellä Sotkan vaurioituneesta lastitankista siirrettiin 2.000 tonnia toiseen säiliölai
vaan, jotta pahoin vaurioitunutta keulaa voitiin keventää. Sotkassa oli täysi lasti
14.500 tonnia öljyä.

Naantalin öljysatamassa tehdyissä tarkastuksissa todettiin Sotkan saamat vau
riothuomattaviksi. Neljä tankkia kärsi vaurioita. Keulaosassa oli 3 metriä korkea ja
20 metriä pitkä repeämä. Neste oli pyytänyt telakoilta tarjouksia Sotkankorjauksis
ta.
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Alus oli oikeuden mukaan merikelpoinen 1985

Vain öljytuholaiva Eiran permies
tuomittiin

Merenkurkun öljytuholaivan Eiran oikeuskäsittelyssä pantiin asioille loppupiste 7
kuukauden urakanjälkeenHelsingin raastuvanoikeudessa tiistaina 24. syyskuuta.
Oikeus tuomitsi Eiran perämiehenä toimineen yliperämies Kari Mannisen kolmen
kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen merilain ja vahdinpitoasetuksen
säännösten rikkomisesta. Eiranpäällikköä, merikapteeniJyrkiSimojokeajakonepääl
likköä, ylikonemestari Matti Warkkia vastaan nostetut syytteet raastuvanoikeus
hylkäsi toteen näyttämättöminä. Eira oli oikeuden mukaan täysin merikelpoisessa
kunnossa, kun se lähti YkspiHajan satamasta kohtalokkaalle matkalleen. Ensimmäi
nen kaupunginviskaali Jorma Uski ilmoitti heti tyytymättömyytensä päätökseen
kaikkien syytettyjen osalta.

Helmikuussa alkaneessa oikeudenkäynnissä yliperämies Kari Manninen tun
nusti karilleajon aiheutuneen hänen navigointivirheestään. Aluksen päällikkö ja
konepäällikkö sitä vastoin kiistivät koko ajan syyllisyytensä.

Vahdinpitoasetusta rikottiin

Raastuvanoikeus katsoi, että perämies Manninen oli 31. päivänä elokuuta 1984 toi
minut Etelä-Suomen Laiva Oy:n omistaman Eiran vahtipäällikkönä Nordvalenin
majakan lähellä. Oikeus katsoi, että Manninen ei ollut käyttänyt aluksen ohjaamises
sa tarpeellisia apuvälineitä ja eikä tehnyt muita navigointitoimia varmistaakseen,
että alus pysyisi turvallisesti reitillä. Lisäksi Manninen oli määrännyt tähystäjänä
toimineen vahtimiehen väliaikaisesti ruorimieheksi. Manninen ei ollut oikeuden
mukaan kutsunut sijalle pätevää vahtimiestä tähystäjäksi. Mannisen laiminlyöntien
takia alus ajoi kello 3 karille. Alus vaurioitui ja polttoöljyä valui mereen.

Kaupunginviskaali katsoi syytteessään, että Eira oli jo Ykspihlajan satamasta
lähdettyään ollut merikelvoton. Mm. sen putkitunnelien alemmat luukut olivat
avoimina. Oikeus katsoi kuitenkin, että kun alus lähti satamasta, sen putkitunnelei
hin johtavien kulkuaukkojen ylemmät luukut olivat olleet kiinni ja alemmatluukut
avoimina. Oikeuden mukaan alempien luukkujen aukipitäminen ei kuitenkaan ollut
vaikuttanut aluksen merikelpoisuuteen, eikä aluksen karilleajon syidenja putkitun
nelien luukkujenavoinna olon välillä ollut syy-yhteyttä. Vasta karilleajonyhteydes
sä saamiensa vaurioidenjälkeen alus oli tullut merikelvottomaksi.

Reittisuunnitelma ei ollut tarpeen

KaupunginviskaaliUsld vaati Eiran päällikölle rangaistusta mm. tarkemman reitti-
suunnitelman laiminlyönnistä. Oikeus katsoi kuitenkin selvitetyksi, että kun Eira
lähti merimatkalle, käytettäväksi suunnitellut merikortit olivat järjestyksessä kart
tahuoneessa ja niille oli merkitty käytettävät kulkusuunnat. Karttahuoneessa oli
saatavilla myös alueen erikoiskartta. Raastuvanoikeus katsoi, että Nordvalenin
majakkaa ympäröivää merialuetta ei ollut merenkulullisesti pidettävä sellaisena
alueena, jolla turvallinen kulkeminen olisi välttämättä vaatinut tarkemman reitti-
suunnitelman laatimisen.

Eiranjutun käsittely siirtyi nythovioikeuteen. Ympäristöministeriö laski edel
leen öljyntorjuntakustannuksia, jotka alustavien arvioiden mukaan nousivat noin
10 miljoonaan markkaan. Ne vaaditaan varustamolta erillisessä oikeudenkäynnis
sä, ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen. Merivahinkolaskija oli määrittänyt
varustamon osuuden merivahingosta 5,1 miljoonaksi markaksi,
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1985 Ylinopeus, väärä ohitus

Sotkan öljyvahinkoon löytyi useita
syitä

Ylinopeudella ajo vaarallisessa paikassa, heikko merkintä merikortille, länsipoijun
ohitus väärältä puolelta ja havainnoista ilmoittamatta jättäminen. Siinä olivat suu
rimmat syyt,joiden takia Nesteen säiliölaiva Sotka törmäsi rakenteilla olevan meri
majakan $ metriä korkeaanbetonijalustaanÄhvenanmerellä. Törmäys sattui selke
än sään vallitessa 12. päivänä syyskuuta kello 1.10. Mereen valui 350 tonnia öljyä
saastuttaen Ahvenanmaan Eckerön rantaa kilometrien pituudelta.

Sotkan päällikön, merikapteeni PauliÅströrnin tiistaina 1. lokakuuta Turun raas
tuvanoikeudelle antamassa meriselityksessä todettiin törmäyksenjohtuneen siitä,
että kasuunia ei havaittu komentosillalta. Lisäksi tutkan kuvaputkessa oli aaltoväl
kettähäiritsemässä tarkkailua. Kasuunin paikka kyllä tiedettiin.

Useita virhearviointeja

Esille tuli useita aluksen komentosillalla tehtyjä virhearviointeja.Aluksenpäällikkö
Åström oli hytissään törmäyshetkellä. Komentosillalla olivat vahtipäällikkönä toi
miva perämies Jukka Viitanen ja tähystäjänä puolimatruusi Ari Kautiainen.

Ahvenanmaan merivartiosto sai tiedon törmäyksestä kello 1.50.Alus lähti kello
6.45 takaisin kohti Sköldvikiä, kun merivartiosto antoi tarkastuksen jälkeen siihen
luvan. Aluksen suuren syväyksen takia ei ollut muita vaihtoehtoja. Varustamo kes
keytti matkan ja Sotka ankkuroitiin kello 11.25 Eckerön eteläpuolelle. Sukeltaja ha
vaitsi keulassa 18 metrin repeämän,joka ulottui vedenpinnanyläpuolelta 5 metristä
aina 8 metrin syvyyteen asti.

Merkintä kulunut näkymättömiin

Kasuunin rakentamispaikka oli merkittyjo 13. päivänä heinäkuuta Sotkan kartalle,
mutta sitä ei enää näkynyt, koska lyijykynän jälki oli kulunut pois. Majakan merkit
semisestä huolehti perämies. Päällikkö Åström piti mahdollisena, ettei perämies
huomannutkartalla majakan paikkaa. Merenkuluntarkastaja arvioi, että Tiedonan
toja merenkulkijoille-lehdessä 31. päivänä heinäkuuta ilmoitettua korjausmerkin
tää ei ollut ollenkaan viety karttaan. Tieto koski nimenomaan uuden majakan perus
tustöitä. Ohjeessa kehotettiin ohittamaan alue riittävän alhaisella nopeudella ja riit
tävällä etäisyydellä. Merikapteeni Åström kertoi, ettei nopeutta ollut hiljennetty ja
kartan koijausmerkinnöissä oli puutteellisuuksia.

IlmoitusAhvenanmaan merivartiostolle annettiin vasta 50 minuuttia törmäyk
senjälkeenpäällikön mukaan siksi, että oletettiin aluksen olevanvain karilla. Lisäksi
ensiksi pyrittiin selvittämään tilanne laivassa.

Poijuista sekoilua

Tödistajana kuultu perämies Jukka Viitanen sanoi ajaneensa reittiä 20-30 kertaa ja
palvelleensa Sotkassa 1,5 vuotta. Alusta ruvettiin kääntämään suunniteltua aikai
semmin, koska vastaan tuli muuta liikennettä.

Viitanen totesi myös, että karttaan lyijykynällä merkitty majakan paikka oli
tuhraantunut pois. Majakassa oli pikavälkky, mutta tähystäjälle ei oltu annettu teh
täväksi etsiä tätä valoa. Majakasta ei perämiehenkään mukaan tehty mitään ha
vaintoja ennen törmäystä. Hän oli törmäyshetkellä merkitsemässä karttaan otettua
suuntimaa,
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Perämies ei ollut muistanut koko kasuunia, koska sitä ei ollut karttaan merkitty. 1 985
Tutkassa ei ollut automaattista yhteentörmäyksen estolaitetta, vastaan tulevat lai
vat näkyivät tutkassa ja ne oli havaittu myös silmätähystyksellä.

Tähystäjänä toiminut puolimatruusi Ari Kautianen oli ollut vasta 2 viikkoa
Sotkassaja merillä 10 kuukautta sen jälkeen, kun oli valmistunut merenkulkukou
lusta. Hänkään ei ollut nähnyt kasuunia. Hän havaitsi 3-4 laivaa tulevan vastaan,
mutta ei ollut ilmoittanut niistä perämiehelle. Aluksen vasemmalla puolella oli iän
sipoiju, aluksen piti mennä länsipuolelta. Sitä ei kuitenkaan tehty. Tähystäjä luuli,
että kysymyksessä olikin itäpoiju. Sotkan komentosilta oli 15 metrin korkeudella
vedenpinnasta ja majakka 8 metrin korkeudella. Tähystäjän mielestä majakan valon
olisi pitänyt näkyä komentosillalle.

Sotkan öljyntorjuntaa arvosteltiin

Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustaja ihmetteli Sotkan öljyntorjuntaa. Hän
tivasi, miksei siirtoja tehty tankista toiseen öljyn mereen valumisen estämiseksi.
Aluksen päällystö totesi, että muut tankit olivat jo täynnä.

Sotkasta valui 350 tonnia öljyä, josta saatiin rannoilta ja öljypuomin sisältä tai
teennoin l5ltonnia. Kateissa olivielä200 tonnia. Se olipainunutpohjaanjasaattaa
nousta keväällä ylös. Jo nyt kalastajien verkkoihin ja muihin pyyntivälineisiin oli
pohjalta tarttunut öljymöykkyjä.

Meriselitys siirtyi nyt merenkulkuhallituksen tutkittavaksi. Sen lausui,nosta
riippuu, nostetaanko Sotkan päällystöä vastaan syytteitä.

Ruotsalaiskalastajilta korvausvaateita

Kun meriselitysoikeudenkäynti päättyi ja saavuin takaisin toimitukseen raportoi
maan oikeudenkäyntiä, käteen osui Ruotsista tullut uutissähke, että Ruotsin itäran
nikon kalastajienkeskusliitto lähettää Nesteelle 4-5 miljoonan Suomen markan kor
vausvaateen Sotkan öljysaasteiden aiheuttamasta kalastajien pyyntivälineistöjen
likaantumisesta. Sotkasta valunut öljy oli ulottunut pitkälle ruotsalaiskalastajien
vesialueille, mutta myös kaloista löytyi öljyä ja aiheutti näin vahinkoa. Ruotsalaiset
jännittivät nyt, ajautuuko öljy virran mukana pois vai jääkö se pitkäksikin aikaa
kellumaan heidän vesilleenja aiheuttaa lisää kalastusvahinkoja.

Ympäristömnstenö .
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1985 Katastrofi hoitoon vain virka-aikana

Öljyntorjunnan jOhto ei enää piivystä
ilmaiseksi

Jos viikonvaihteessa sattuu merellä suurempi öljyvahinko, torjunnan ylinjohto puut
tuu peliin vasta virka-ajan alkaessa maanantaina, Valtiovarainministeriöoli hyväk
synyt tämän käytännön, eikä myöntänyt varoja öljyntorjunnan ylimmän johdon
varallaolonpäivystykseen.

—Kamala paikka, sanoi ympäristöministeriön öljyntorjuntaa käytännössä joh
tava ylitarkastaja Reino Sandelin 15. päivänä marraskuuta. Hänen vastuullaan oli
Suomen merialueiden öljyntorjunnanjohto.

Tilintarkastajat h uolestuivat

Sandelin sanoi, että meripelastuskeskukset ottavat hälytykset vastaan virka-ajan
ulkopuolellaniin arkisinkuinviikonloppuisinkin. Hälytys pysähtyykuitenkin meri
pelastuskeskukseen, koska ympäristöministeriö oli suljettu kello 16.15 lähtien. Vir
ka-aika alkoi vasta seuraavana arkipäivänä kello 8.

—Valtion tilintarkastajat kiinnittivät asiaan jo huomion, kun he katsoivat, ettei
öljyvahinkoa saa tapahtua muuta kuin virka-aikana. Ympäristöministeriö ei ollut
saanut valtiovarainministeriötä ymmärtämään, että jonkun pitäisi olla päivystyk
sessä tai hälytettävissä myös virka-ajan ulkopuolella, jos vahinko sattuu, sanoi San
delin. Hän sanoi hoitaneensa 13 vuotta jo merenkulkuhallituksessa vapaaehtoista
kotipäivystystä ympäri vuoden ilman minkäänlaista korvausta. Kun öljyntorjunta
siirtyi ympäristöministeriöön, oli Sandelin puurtanut sielläkin jo kaksi vuotta.

“En enää päivystä ilmaiseksi”

Sandelin sanoi nyt kirjallisesti ilmoittaneensa ministeriön kansliapäällikölle, että ei
enää vetele, että yhden miehen harteille oli sälytetty ilmainen päivystys. Hän oli
myös ilmoittanut, että vastuu oli nyt korkeimmilla viranomaisilla.

Merivartiostossa oli kaikki kunnossa. Siellä oli riittävästi päivystystä hoitavia
henkilöitä. Ympäristöministeriössä oli vain 2 virkamiestä, jotka ryhtyivät heti toi
miin, kun hälytys tulee virka-aikana. Nyt ei pystytty edes järjestämään sitä, että he
vuorottaisivat joka toisen viikon varallaolon päivystyksessä. Kysymys oli pienestä
rahasta, tavallaan periaatteesta.

Ruotsissa asia kunnossa

Ylitarkastaja Reino Sandelin viittasi Ruotsiin. Siellä oli päivystysasiathoidettu loista
vasti. Ruotsissa oli 5-6 miestä jatkuvassa päivystyksessä. Heidänpuhelinnumeron
sa oli tiedossa. Taskussa oli hälytin, joka toi viestin perille, elleivät he olleet puheli
men ääressä. Päivystyskorvausjuoksi.

— Erittäin murheellinen tilanne, mutta emme jaksa enää odottaa, sanoi Reino
Sandelin. 15 vuoden aikana ei asiaan ole tullut parannusta. Ympäristöministeriö oli
tehnyt asiasta kirjelmiä valtiovarainministeriöön, mutta tuloksetta. Hän katsoi, et
teivät ministeriön korkeat osastopäälliköt olisi kuitenkaan saaneet tyytyä valtiova
rainministeriöntylyynvastaukseen.Jatkuvasti olisipitänyt pommittaa rahakirstun
vartijoita. Vastuu oli nyt valtiovarainministeriöllä, jos katastrofi sattuu. Sandelin oli
lähettänyt heille kirjelmän, he olivat tietoisia epäkohdista.
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Muuhun kalustoon jää hyvin niukasti varoja 1985

Oljyntorjunta tebostumassa vain Hylje
11:n osalta

Marraskuun lopussa ympäristöministeriössä katsottiin, että Suomen merialueiden
öljyntorjunta tehostuu merkittävästi 1,5 vuoden kuluttua, kun öljyntorjunnan lippu
laivaksi tulee Hylje kakkonen. Ensi vuotta varten oli laivan rakentamiseen varattu
21 miljoonaa markkaa.

Palvan, Antonio Gramscin ja Eiran aiheuttamat öljykatastrofit herättivät val
tion rahakirstun vartijat, jotka nyt näyttivät nukkuvan prinsessa Ruususen unta.
Öljyntorjunnan ykkösmies, ylitarkastaja Reino Sandelin ympäristöministeriöstä oli
huolissaan ensi vuoden 1986 budjetista. Hylje kakkosen varojen lisäksi öljyntorjun
takaluston hankkimiseen oli budjetissa varattu ainoastaan 2 miljoonaa markkaa.

Pula puomeista ja Oileista

Budjettivaroilla ei saada montaakaan metriä kipeästi kaivattua meripuomia puhu
mattakaan ketteristäjokapaikan työmyyristä, Oili-luokanöljynkeräilyaluksista,jotka
maksavat 2-6 miljoonaa markkaa. Ympäristöministeriö esitti budjettiin 46 miljoo
naa markkaa, johon sisaltyivat jo Hylkeenkrn rakentamisrahat Valtiovaiainminis
teriön punakynä karsi pois peräti 23 miljoonaa markkaa.

—Öljyntorjuntakaluston hankkimisessaja varojen myöntämisessä me olemme
hirmuisesti jäljessä Ruotsista, korosti ylitarkastaja Sandelin. Päättäjien herättämi
seen tarvitaan ilmeisesti uutta Eiran tapaista katastrofia. Hän sanoi eduskunnanjo
aikaisemminkin tehneen öljyntorjunnassa erittäin myönteisiä jajärkeviä ratkaisuja.
Tätä hän toivoi tänäkin vuonna tiukasta budjetista huolimatta.

lskuryhmä kokoon 2 tunnissa

Hylje kakkosesta tulee nykyistä alusta hieman suurempi, noin 60 metriä pitkä. Se
kerää öljyä aktiivisesti myös itse. Laivaan pyritään saamaanjopa kolme eri keräily
järjestelmää. Tankkeihin mahtuu yli 1.000 tonnia öljysaastetta. Lasti tyhjennetään
proomuihin, minkä jälkeen keräily voi jatkua.

Ylitarkastaja Sandelinin sanojen mukaan Suomi lähestyy hiemanHelsingin so
pimuksen velvoitteita, kun Hylje kakkonen on valmis. Jos mukana on jokunen 11
metriä pitkistä Oili-luokan aluksista, ovat ensimmäisen iskuryhmän alukset koossa.

Helsingin sopimuksenmukaan Suomen olisi saatava kokoon iskuryhmä 2 tun
nin kuluttua hälytyksestä. Iskuryhmät olisi sijoitettava niin, että 6 tunnin kuluttua
hälytyksestä ollaan jo vahinkopaikalla. Siellä iskuryhmän olisi pystyttävä toimi
maan täysin itsenäisesti 10 vuorokautta. Tänä aikana olisi pahimmassa tapauksessa
kerättävä 10.000 tonnia öljyä merestä,

järeää merikalustoa tarvitaan lisää

Ylitarkastaja Sandelinin mielestä kunnilla oli jo melkoisesti torjuntakalustoa. Nyt
ontui valtiollinen organisaatio. Ruotsalaisillaja tanskalaisilla olipaljon meitä enem
mänjäreää merikalustoa. Tarvetta meillä olisi useista Oili-luokan keräilyaluksista,
jotka sijoitettaisiin esimerkiksi luotsipiirien käyttöön. Öljyvahingon sattuessa ne
lähtisivätnopeasti torjuntatöihin.

Meripuomeja tarvittaisiin useita kilometrejä. Metri puomia maksaa yli 1.000
markkaa. Merivartiostolla ei ollut omaa öljyntorjuntakalustoa eikä sillä ollut kalus

Ympänstomineno ........... . ........ . ...... . . .
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1 985 ton hankkimiseen velvoitteitakaan. Merivartiosto lähtee onnettomuuspaikalle lai
va-ja venekalustollaan, mutta virka-apua antavana viranomaisena se ottaa rannik
kopuomejaja muuta torjuntakalustoa ympäristöministeriönvarastoista eri puolilta
rannikkoa.

Abvenanniaa viivyttelee
öljyntorjunnassa

NesteentankkerinSotkanajopäinmerimerkinjalustaaja siitä aiheutunut öljyvahin
ko paljasti Ahvenanmaan öljyntorjunnanpuutteet: kalustoa ja miehistöä ei ollut riit
tävästi. Tästä puutteesta saivat ahvenanmaalaiset syyttää osin saamattomuuttaan,
koska heiltä ei ollut tullut ministeriöön torjuntasuunnitelmia.

Ylitarkastaja Reino Sandelin ympäristöministeriöstä sanoi joulukuun puolivälis
sä, että Ahvenanmaan maakuntahallitukselta oli pyydetty öljyntorjuntasuunnitel
maa, jonka kaikki muut maamme kunnat olivat tehneet. Ähvenanmaalta sitä ei vielä
ollut kuulunut. Ympäristöministeriön oli vaikea puuttua asiaan, koska Ahvenan
maalla oli itsehallinto.

Ahvenanmaalla oli nyt käytössä yksi Oili-luokan alus ja merenkulkuhallituksen
28 metriä pitkä öljyä keräävä alus, joka toimii väylänhoitoaluksena. Lisäksi oli me
rivartioston aluksia, joilla voitiin vetää puomeja.

Sandelinin mukaanAhvenanmaalta puuttui tavallaan kunnallinenperuskalus
to, jota oli pikkuhiljaa saatu mantereen puolelle öljysuoj arahastonvaroilla, mm. 10-
metrisiä Uisko-veneitä kuntiin. Maarianhaminan kaupungillakin olisi ministeriön
suosituksen mukaisesti oikeus ostaa jopa 14-metrinen työvene. Kalusto olisi osa
valtakunnallista kokonaiskalustoa, kun torjuntaorganisaatiota käynnistetään.

Ahvenanmaalla tarvittaisiin myös meripuomeja kovan merenkäynnin vuoksi,
Rannikkopuomeja oli käytössä, mutta ne eivät riitä. Sotkan tapauksessa torjuntaa
haittasi myös aluksesta valuneen öljyn raskaus, sillä se painui jähmettyessään sy
vempiin kerroksiin. Ympäristöministeriö odotti nyt Ähvenanmaalta virallista tor
juntasuunnitelmaaja käsittelee sen jälkeen mahdolliset hankinnat.
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1986

Meripuomikalustosta
kova puute

Oljyväylä Saaristomeren
halki suunnitteluun
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986 Työhön vain virkaaikana

Oljyntorjunnan päivystys ontuu
edelleen pahasti

Jo viime vuoden 1985 marraskuun puolivälissä ympäristöministeriönylitarkastaja
Reino Sandeliii kiinnitti valtakunnan kukkaronvartijalle, valtiovarainministeriölle
vakavan vetoomuksen, että öljyntoijunnanjohto saisi Ruotsin tapaan varallaolokor
vauksen virka-ajan ulkopuolella vapaa-aikanaanhoitamastaan hälytyspäivystyk
sestä. Sandelin sanoi jo kirjallisesti ilmoittaneensa kansliapäällikölle, että yhden
miehen harteille oli sälytetty ilmainenpäivystys. Hän oli myös ilmoittanut, että vastuu
oli nyt korkeimmilla viranomaisilla. Valtion tilintarkastajat olivat jo omalta osaltaan
kiinnittäneet tähän epäkohtaan huomiota, mutta parannusta ei vain kuluvan vuo
den budjettiinkaan tullut varallaolokorvauksen rahoista. He myös totesivat, ettei
öljyvahinkoa saa tapahtua muulloin kuin virka-aikana. Se oli rohkeasti sanottu val
tion rahapussin sisällöstä vastaavien kansanedustajien suhtautumisesta Itämeren
öljyvahinkoihin.

Varoitustauluja laivoille — ei öljyvahinkoja!

Kun nyt elettiin toukokuun ensimmäistä viikkoa, sama villi meno jatkui vaitiova
rainministeriössä. Tilanne oli sellainen, että Suomen meriväylille olisi pitänytpystyt
tää merenkulkijoita varten varoitustauluja, joissa pyydetään välttämään öljyvahin
koja viikonloppuisin, sillä torjuntapäivystys toimi vain virka-aikana. Merivartiosto
saa vahingosta kyllä tiedonheti. Öljyntorjuntaorganisaatio ei kuitenkaan käynnisty
ennen kuin maanantaina kello $ virka-ajan alettua.

Reino Sandelin sanoi myös torjunnan iskuryhmien tehokkuuden kilpistyvän
tähän päivystyksen puutteeseen. Virka-apua antavat viranomaiset olivat osoitta
neet, että heillä ei ole tällaista hälytysvalmiutta viikonlopun aikana.

Kysymys pienistä summista

Päivystysongelma oli nyt siis samassa pisteessä kuin viime vuonna. Ympäristöminis
teriössä oli vain kaksi miestä,jotka voisivat vuoroviikkoina päivystää, ylitarkastaja
Sandelin ja tarkastaja Martti Virtanen. Sandelin sanoikin, että he lähtevät levotto
maila mielellä viikonlopun viettoon. Ympäristöministeriö oli parhaansa patistanut,
mutta hanke oli kilpistynyt valtiovarainministeriön kielteiseen kantaan. Kysymys
oli hyvin pienistä summista.

Sandelin oli hoitanut jo merenkulkuhallituksessa ollessaan vapaaehtoista koti
päivystystä 14 vuotta ympäri vuoden ilman minkäänlaista korvausta, Merivartios
tossa oli kaikki kunnossa. Siellä oli riittävästi päivystystä hoitavia henkilöitä. Ympä
ristöministeriössä oli vain kaksi virkamiestä,jotka ryhtyvät toimiin heti, kun hälytys
tulee virka-aikana. Nyt ei pystyttyjärjestämään varallaoloa viikonloppuisin.

Ruotsissa päivystetään

Ruotsissa päivystysasiat oli hoidettu hyvin. Siellä oli 5-6 miestä jatkuvassa päivys
tyksessä. Heidänpuhelinnumeronsa olivat tiedossa, taskussa hälytin,joka tuo viesfit
perille minne tahansa. Suomessa ei 15 vuoteen ollut tässä tullut parannusta. Kuka
kantaa vastuun, jos öljykatastrofi sattuu lauantaina?

Suomi oli sitoutunutHelsingin sopimuksenvelvoitteisiin. Kaksi tuntia hälytyk
sen jälkeen on oltava kykenevä iskuryhmälähtövalmiina. Iskuryhmät pitäisi sijoit

Suomen ympansto 680



99099999999999999990909999999999999999090999999999999

taa niin, että 6 tunnin kuluttua hälytyksestä saavuttaisiinjo vahinkopaikalle. Siellä 1986
iskuryhmän pitäisi toimia itsenäisesti jopa 10 vuorokauden ajan. Tänä aikana pa
himmassa tapauksessa pitäisi kerätä 10.000 tonnia öljyä merenpinnalta.

Rahapula estää ybä öljynpoiston
laivahylyistä

Merenpohjassa makaavienlaivahylkyjensisuksissa olevien öljymäärien tutkimiseen
ei tulevaksikesäksikään oltu löydetty määrärahoja, todettiin ympäristöministeriös
tä tiedusteluuni 8. päivänä toukokuuta. Suomen aluevesillä oli pohjassa toistakym
mentä hylkyä. Ainakin puolella aluksista oli sisuksissaan öljyä vielä niin paljon, että
siitä oli vaaraa ympäristölle.

Joka vuosi oli ympäristöministeriöpyrkinyt saamaanbudjettiinvaroja laivahyl
kyjenöljynpoistoon. Tulevaksi kesäksikäänvaroja ei vielä saatu. Hylkyjenöljynpääs
tövaara ei ollut välitön. 40-50 metrin syvyydessä makaavienhylkyjen öljy oli vuosi
en mittaan kylmässä vedessä ja paineessa tullut niin paksuksi, ettei se säiliöiden
rikkoonnuttuakaan olisi välitön vaara ympäristölle.

Tarkkailu tehokasta

Viimeksi pari vuotta sitten tutkittiin Hangon kaakkoispuolella vuonna 1969 upon
neenrahtilaiva Eiranhylyssä ollutta öljyä. Öljyn poistamiseksi olisi tarvittu erikois
menetelmiä, koska yli 40 metrin syvyydessä vaikutti kova paine. Osa öljystä oli vuo
sien mittaan pulpahtanut jo pieninä erinä pinnalle.

Yksi kiireisimmistä öljynpoistoa odottavistahylyistä oli Utön edustalle uponnut
Park Victory. Se oli jo kerran tutkittu ja todettu, että sen uumenissa oli öljyä sen
verran, että poistoon pitäisi ryhtyä.

Vaarallisimmaksi katsottujen hylkyjen sijainti tiedettiin tarkasti ja niiden tark
kailu pystyttiinhoitamaan mm. viranomaisten muiden tehtävien ohessa. ParkVic
toryn osalta oli ollut tarkoitus tehdä tarkat suunnitelmat ja etsiä eri vaihtoehdot
öljyn poistamiseksi.

Ympäristömrusterio ..... . ......



1986 Kuin kanootilla valtamereUe rannikkopuomeiNa

Öljyntorjuntalaivastoomme tulossa
lisäystä

Vuoden päästä maamme öljyntorjuntalaivasto saa ensimmäisen tähän asti tehok
kaimman öljyntorjunta-aluksenavomerioperaatioitavarten, Nyt oli puutteena edel
leen puomivaje. Varojen puuttuessa meritorjuntaan oli hankittava vain rannikko
puomeja. Ympäristöministeriön öljyntorjunnanjohtaja, ylitarkastaja Reino Sandelin
katsoikin toukokuun puolivälissä, että rannikkopuomien käyttö merioloissa olisa
maa kuin kanootilla lähtisi valtamerta ylittämään.

Raumalla Holimingin telakalla rakennettavan öljyntorjunta-aluksen Hylje 11:n
teho oli neljä kertaa suurempi kuin ensimmäisen aluksen. Kun Hylje ykkönen hinat
tim etelästä Eiran öljyntorjuntaan Merenkurkkuun, uusi alus pystyy menemään sin
ne omin konein nopeasti. Molemmat Hylkeet oli tarkoitus jättää edelleen merivoi
mien hallintaan Etelä-Suomeen. Uuden aluksen runko lasketaan telakalla vesille
kesäkuussa.

Ensimmäinen Lori-keräysjärjestelmä Oiliin

Ympäristöministeriö oli tehnyt myös tilauksen 19-metrisestä Oili-luokan aluksesta,
ensimmäisestä, johon tulee Lori-keräysjärjestelmä. Se on karvainenharja, joka pyörii
kuin kuljetusnaiiha. Vaasan kokeissa tämä porvoolaiskeksintö osoitti kykynsä kyl
missä oloissa raskaan polttoöljyn keräämisessä.

Näitä keräysaluksia tarvittaisiin vielä 2-3 kappaletta eli jokaisen iskuryhmän
toimipaikkaan. Oili-luokan aluksia oli nyt Helsingissä, Vaasassa ja Maarianhami
nassa. Hinta varustuksesta riippuen oli 4-7 miljoonaa markkaa. Rahat saatiin jo
vuonna 1984, mutta vasta tänä vuonna ne voitiin käyttää.

30-metriset Kummelit tavoitteena

Suunnitelmassa oli yhdessä merenkulkuhallituksenkanssa saada yhteinen väylän
hoito-ja öljyntorjunta-alus, pituus 28-30 metriä. Se muistuttaisi Kummeli-luokkaa,
28-metrisiä aluksia, joista toinen on Savonlinnassa, toinenÄhvenanmaalla.Äinakin
30-metrinenväylänhoitoalus olisi luotsipiirin käytössä. Siihen tulisi myös Lori-jär
jestelmä.

Säiliölaiva Sotkan öljyntorjunnassa Ahvenanmaalla jouduttiin käyttämään
merioloissa kehnoja rannikkopuomeja. Reino Sandelin sanoi, että alkuvuosina oli
pakko taloudellisista syistä hankkia vain rannikkopuomeja. Niitä oli sittenjouduttu
käyttämään myös avomerellä, missä ne eivät vastanneet vaatimuksia. Meripuomit
olivat vielä valtavan kalliita, noin 2.000 markkaa.

Öljyntorjuntakalustonvaroista menee tänä vuonna jo yksin 21 miljoonaa mark
kaa uuden öljyntorjuntalaivan hankintaan. Jäljelle jäävällä 2 miljoonalla markalla ei
paljon lisähankintoja pystytä tekemään.
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Neste sa uuden Palvan Iaivast,,nsa 1986

Neste sai elokuussa uuden säiliöaluksen Palvan vuonna 1979 ensimmäisen suuren
öljykatastrofinUtönkarikoissa aiheuttaneenPalvan tilalle. Rauma-Repolan telakal
la alukselle annettilnjo 25. päivänä heinäkuuta nimeksi Palva. Se oli toinen Nesteen
tilaamista 45.000 kuollutpainotonnin öljylaivoista, joka valmistuttuaan huolehti
yhdessä sisaraluksensa TervinkanssaNeuvostoliiton raakaöljykuljetuksista Suomeen.

Palvan pituus oli 202 metriä, leveys 30 metriä ja syväys 12,5 metriä. Kun Naan
talinväylä syvennettiin 10 metristä 13 metriin, väylää pystyivätnyt uudet suurtank
kerit liikennöimään turvallisesti, Tankkerissa oli jääkeulaja kaksoispohja. Kun Palva
tuli käyttöön, Tervi puolestaan siirtyi korjattavaksi ja huollettavaksi Rauman tela
kalle.

Uusi keräilyalus Kotkaan

Kuukausi ennen Palvan esittelyä, Raumalla esiteltiin Kotkan palolaitokselle saatu
uudenmallinen yli 10-metrinen rannikko-ja sisävesikäyttöön rakennettu öljyntor
junta-alus. Sen suunnittelun takana oli porvoolainen Lori, valmistajana Älumiina
VarvetKokkolassa.Älus kulkee 15 solmunnopeutta ja sitä oli tarkoitus käyttää koko
läänin alueella, vaikkapa Saimaalla. Turun palokuntakin oli jo keväällä suunnitellut
uuden, Kotkan nyt saaman öljyntorjunta-aluksen tapaisen hankkimista, mutta mi
tään päätöksiä ei palolautakunnassa tätä varten oltu vielä tehty.

Suihku 3:ksi kastetun aluksen keräilyleveys oli 11 metriä, lastitankin tilavuus 6
kuutiota. Öljyn keräily tapahtuu sivuilla olevilla harjalaitteilla, joiden ohjailijoina
olivat sivuillelevitetytpuomit.Äluksen työntövoimana oli 315 hevosvoimanmoot
torilla varustettu vesisuihku.

Valtio kärsii puolet

SuOmi karbuaa Eiran öljytubosta 8
milj,,naa mk

Kaksi vuotta sitten 1984 Merenkurkussa suuren öljytuhon aiheuttaneen rahtilaiva
Eiran korvauskysymykset olivat edelleen yhä auki. Ympäristöministeriön apulais
osastopäällikkö Olli Paasivirta sanoi 25. päivänä elokuuta ministeriön karhuavan
Eiranvarustamolta öljyntorjunnankustannuksista noin8 miljoonaa markkaa.Älun
perin odotettiin kustannusten nousevan 10-20 miljoonaan markkaan.

Eiran varustamo saa korvaukset Norjasta, missä alus oli vakuutettu. Ympäris
töministeriö oli hankkinut 8 miljoonan markan korvausvaatimuksensa ajajaksi mi
nisteriön ulkopuolisen lakimiehen. Ympäristöministeriön tiedon mukaan korvauk
sissa ei kuitenkaan ollut vielä rahaa liikkunut.

Korvaus jää 4,5 miljoonaan

Ympäristöministeriö ei kuitenkaan saa korvauksena koko 8 miljoonan pottia, vaan
tappiota tulee. Merilain mukaan oli kysymys vastuun rajoittamisesta. Tämä pätee
myös nyt Eiran tapaukseen. Varustamo ei joudu koskaan maksamaan vahingosta
aiheutuneitakokonaiskustannuksia. Varustamon osuudeksi jäänee tässä tapaukses
sanoin4,5 miljoonaa markkaa. Tätä laskentatapaakäytetään yleensäkin merivahin
kojenkorvauksissa.

Ympäromnisterio. . . . . . .



1986 Eira karahti karille yöllä 31. elokuuta 1984 Nordvalenin majakan lähellä. Helsingin
raastuvanoikeus tuomitsi perämiehen kolmen kuukauden ehdolliseenvankeusran
gaistukseen merilain ja vahdinpitoasetuksen säännösten rikkomisesta. Perämies
tunnusti oikeudessa aiheuttaneensa karilleajon. Eira oli täysin merikelpoisessa kun
nossa, kun se lähti kohtalokkaalle matkalleen Ykspihlajan satamasta.

Ämpäri ja kauha yhä parhaat aseet

Pehmeä öljyntorjunta säästää luontoa

Suomen pehmeä mutta työläs öljytuhojen torjuntatekniikka oli säästänytvakavilta
ympäristövahingoilta, todettiin syyskuun puolivälissä valmistuneissa tutkimuksis
sa. Ämpäri ja kauha-järjestelmä oli tosin hankalampi ja kalliimpi kuin kemikaaleilla
torjuminen, mutta luonto toipuu vahingoista myös yllättävän nopeasti.

Yli kaksi vuotta sitten Merenkurkussa Vaasan edustalla maamme tähän asti
mittavimman öljytahon seurauksia oli tarkoin tutkittu. Tulokset olivat osoittautu
neetiohdullisemmiksi kuin vahingon tapahtuessa arveltiin. Samoin oli käynyt mm.
Pohjois-Itämerellä sattuneenja Saaristomerta uhanneen öljylautan vahinkojen seu
rannassa. Säiliölaiva Palvan öljytuho Utössä 15 vuotta sitten herätti Suomen kehit
tämään öljyntorjuntaansa, joka silloin oli lähinnä Nesteen asiantuntijain varassa.

Ei pitkäaikaisvaikutuksia

Ympäristöministeriön apulaisosastopäällikkö OlliPaasivirta sanoi, että Eiran öljytu
hoista Vaasan edustalla saadaan lopullinen seurantaraportti vuoden lopussa. En
nakkotiedot kertoivat kuitenkin tilanteen olevan monessa mielessä hyvä. Pahoja
pitkäaikaisvaikutuksia ei oltu havaittu, Kalastuksen osalta olivat tulokset vielä kes
ken, Linnusto mm. oli tervehtynyt normaalille tasolle.

Olli Paasivirta sanoi, että samansuuntainen tulos oli saatu myös aikaisempien
öljyvahinkojen seurannassa. Hän sanoi tulosten jossakin määrin hämmästyttävän,
että näinkin pohjoisessa olevan alueen luonto toipuu niinkin nopeasti öljyvahingois
ta. Viimeksi Hangon merialueella tapahtuneen öljyvahingon tuhoista ei myöskään
uskottu koituvan pitkäaikaisia vaikutuksia.

Halpa torjunta pitkittää tuhoa

Paasivirta uskoi, että öljyvahingoista oli toivuttu näin hyvin ja nopeasti öljyntorjun
tatekniikkamme ansiosta. Käyttämissämme menetelmissä öljy pyritään saamaan
pois mahdollisimman tarkkaan. Sen sijaan maissa, missä tuhon vaikutukset ovat
kestäneet kaksikin kertaa pidemmän ajan kuin Suomessa, torjuntatekniikka oli toi
nen. Niissä maissa käytettiin torjunnassa etupäässä kemikaaleja. Suomessa kemial
linen torjunta oli käytännöllisesti katsoen nollassa.

Paasivirran mukaan tietyllä tavalla kemiallinen torjunta oli halvempaa kuin
ämpärija mies-järjestelmä, koska silloin öljy saadaannopeasti pois silmistä upotta
maila se kemikaaleilla mereen. Tonnia kohti laskettuna kemikaalien käyttö oli hal
vempaa kuin laastilapiolla kaivaminen rantakivikoista. Jos tämä työ tehdään huo
lella, vaikutukset jäävät hyvin lyhytaikaisiksi.
Suomen öljyntoijuntatekniikka oli syntynyt myös osin luonnonsanelemana. Vetem
me ovat niin kylmiä, että kemikaaleilla torjunta on hyvin harvoissa tapauksissa edes
mahdollista. Palvan tuhojen torjunnassa 15 vuotta sitten kokeiltiin kemikaaleja, la
sivillaa, turvetta ja muita poppakonsteja, mutta ämpäri ja kauha voittivat silloinkin.
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Sisäsaariston saastumista pelättiin 1986

Uuden öljyväylan mittaukset etenivat

Nesteen säiliölaivoille rakennetaan syväväylä halki Saaristomeren etelästä pohjoi
seen. Väylä tehdään Gustav Dalenin kohdalta Kumiingenja Brändön itäpuolitse
Uudenkaupunginedustalla olevan Isokarin kohdalle. Sen pitäisi olla valmis jo vuon
na 1990.

Merenkulkuneuvos EeroMuitri merenkulkuhallituksesta sanoi 7. päivänä loka
kuuta öljyväylän olevan yhä suunnitelmissa. Liki 100 kilometrin matkalla tehdään
vielä lisätutkimuksiaja mittauksia. Väylän pitäisi syntyä kuitenkin melko helposti.
Nykyinenpienaluksille tarkoitettuväylä oli paikoin 6 metriä jaÅvan aukossa9metriä.
Muurinmukaan kustannukset olisivatnoin 24 miljoonaa markkaa. Tarkoitus oli saada
rakentamisrahatjo vuoden 198$ budjettiin, jolloin väylä valmistuisi vuonna 1990.

Ahvenanmeren ahtojäät vaarana tankkereille

Nesteen 40.000 tonnin tankkerit olivat jo ottaneet käyttöön Utön-Naantalin sy\Ten

netyn 13 metrin väylän. Rannikkotankkerien kuljettama öljy Sköldvikistä Pohjan
lahdelle oli tähän mennessä ajettuAhvenanmeren kautta. Erityisesti talvellaÄhve
nanmeren ahtojäät olivat vaikeuttaneet kulkua ja olivat olleet suurena vaarana öl
jykuljetuksille. Ähvenanmeren mutka lisäsi myös tuntuvasti rahtikustannuksia.

Merenkulkuneuvos Muuri piti järkevänä, että öljytankkerit saavat oman väy
länsä saaristonhalki. Nimenomaan se oli tärkeää vaikeinajäätalvina. Väylää voivat
käyttää myös muut alukset kuin öljylaivat. Talvikelillä avattu ränni ei saariston
suojassa tukkeudu yhtä nopeastikuin avomerelläjase taijoaa mahdollisuudenmuiden
alusten kulkevan öljylaivan vanavedessä.

Nykyisinjohti saaristonhalki vain 10 metrin väylä KustavinLaupusten kautta,
missä se yhtyi Isokarinväylään. Tämä väylä poukkoilee mutkitellen saarten välissä,
kun taas uusi Kihdin kautta kulkeva väylä on suora ja antaa turvallisemman ajolin
jan.

Reunamerkkeihin törmötty jo kolmasti

Uuden öljyväylän turvallisuudesta oli nostettu kova häly. Turvalaitteet ovat kuiten
ldn nykyistä huipputekniikkaa reunamerkkeineenja talvella jääpoijuineen. Uuden
öljyväylän kulkusyvyyttä ei oltu vielä lyöty lukkoon. Alkuun lähdettiin 10 metrin
väylästä, mutta nykyinen tarve oli ilmeisesti 11-12 metriä.

Onnettomuuden mahdollisuus ei ollut poissuljettu myöskäänÄhvenanmeren
halki vedetyllä uudella syväväylällä, joka rakennettiinnimenomaan Tahkoluotoon
meneville isoille hiililaivoille. Suomen ja Ruotsin viranomaiset olivat rakentaneet
väylälle reunamerkit, joihin oli jo törmätty kolmasti.

Ympariomnsteno.
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1986 Sotkan törniäyksestä syytteet kolmelle

12. syyskuuta 1985 kello 1.10 Ähvenanmerellä rakenteilla olevaan majakkakasuu
niin törmänneen säiliölaivan Sotkan miehistöä vastaannostettu syytejuttu merilain
rikkomisesta oli keskiviikkona 22. lokakuuta 1986 ensimmäistä kertaa Turun raastu
vanoikeudessa käsiteltävänä.

Sotkan päällikkö, merikapteeni Pauli Åström antoi tiistaina 1. lokakuuta 1985
haverista meriselityksen Turun raastuvanoikeudelle. Oikeus jätti meriselityksen
merenkulkuhallituksen tutkittavaksi. Merenkulkuhallituksenlausunnosta sitten il
menee, nostetaanko törmäyksestä syytteitä laivan miehistölle,

Merenkulkuhallitus oli lähettänyt raastuvanoikeudelle lausuntonsa Sotkan tör
mäyksestä majakkakasuuniin. Raastuvanoikeuteen oli haastettu vasta vahtipäällik
könä ollutperämies. Päällikkö palaa pitkältä merimatkalta joulukuussa. Tähystäjää
kään ei oltu vielä haastettu. Oikeus siirsi jutun jatkokäsittelyn tammikuuhun 1987.

Syyttäjä oli vaatinut kolmelle laivamiehistöön kuuluvalle rangaistusta eri ri
koksista. Päällikkö Pauli Åström ja perämies Jukka Viitanen saivat syytteet yhdellä
teolla tehdystä merilain säännösten rikkomisesta ja laivan karille ajautumisen tuot
tamuksesta.

Syytteen mukaanÄström oli 11. syyskuuta 1985 Neste Oy:n omistaman mt Sot
kan päällikkönä aluksen lähtiessä Sköldvikin satamasta laiminlyönyt huolehtia sii
tä, että alus olisi asianmukaisinja kuluvaa liikennekautta varten oikaistuinmerikar
tom varustettu ja että aluksella olisi etukäteen suunniltaan tarkastettu reittisuunni
telma ja siten kuljettanut ja käsitellyt alusta hyvän merimiestaidon vastaisesti seu
rauksin, että alus oli 12. päivänä syyskuuta Ahvenanmerellä Ruotsin aluevesillä
törmännyt Märketskallenin rakenteilla olevaan majakkakasuuniin, jolloin alus ja
kasuuni olivat vaurioituneet.

Jukka Viitanen oli 12. syyskuuta 1985 toimiessaan mt Sotkan perämiehenä lai
minlyönyt, mitä hänen velvollisuutenaan oli olluthyvänä merimiehenä merionnet
tomuuden estämiseksi, laiminlyömällä huolehtia siitä, että aluksella käytössä ole
vaan merikarttaan olisi tehty ajan tasalla olevat merkinnät Tiedonantoja merenku1
kijoille-lehdessä ilmoitetuista Märketskallenin rakenteilla olevaa majakkakasuunia
koskevista varoitiiksista, mistä merkinnänpuuttumisesta osaksi oli aiheutunut aluk
sen mainittu karille ajautuminen. Viitanen oli lisäksi vahtipäällikkönälaiminlyönyt
ottaa huomioon vahtinsa aikana odotettavissa olevat merenkululliset vaaratekijät,
jollaisena rakenteilla olevaa majakkaa on pidettävä ja siten kuljettanut ja käsitellyt
alusta hyvän merimiestaidon vastaisesti.

Kolmantena miehistönjäsenenä saiAriKaltiainen syytteenvahdinpidostaaluk
sella annetun asetuksen säännösten rikkomisesta. Kaltiainen oli 12. syyskuuta 1985
toimiessaan mt Sotkan tähystäjänä ja tehdessään tällöin valohavaintojalaiminlyö
nyt ilmoittaa aluksenvahtipäällikölle mahdollisen merenkulullisen vaaratilanteen
läheisyydestä.

Kasuuni ja merkkivalo unohtuivat

Perämiesmyönsijopoliisikuulusteluissa unohtaneensakasuunin olemassaolon, koska
sitä ei oltu merkitty merikarttaan, Perämies oli ajanut kasuunin ohi aikaisemmin jo
15 kertaa, Kasuunista oli ilmoitettu, mutta merikarttaan oli tehty lyijykynällä siitä
merkintä, joka kuitenkin oli kulunut pois. Pysyvää merkintää varten kasuuni olisi
merkitty kartalle tussikynällä. Tästä tuli laivalle tieto kuitenkin vasta edellispäivä
nä, kun alus lähti Sköldvikistä. Merkintä oli kuitenkin jäänyt tekemättä. Perämies
katsoi tähystäjännähneen kyllä kasuunin merkkivalon, mutta jättäneen siitä ilmoit
tamattaperämiehelle. Ilmoittamisesta oli kuitenkin pysyvä määräys. Sotkantörmä
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ys aiheutti 350 tonnin öljyerän vuotamisen mereen. Ähvenanmaalaiset kalastajat 986
olivat saaneet jo tuhoista korvauksia. Seuraavassa oikeudenkäynnissä esitettäneen
tarkempi selvitys vahingoista.

Ei vuotoja hinattiin painobstissa Naantaliin

Tiira törnisi reunamerkkiin
Tukholman vesilI

Vain vajaa viikko Nesteen säiliölaiva Sotkan majakkakasuuniin törmäyksenoikeus-
käsittelyn alkamisesta Turun raastuvanoikeudessa, sattui varustamon säiliölaivalle
Tiiralle 2$. päivänä lokakuuta törmäys reunamerkkiin Tukholman saaristoväylällä
Farfarsgrundetin lähellä. 16.420 kuollutpainotonnin Tiira oli palaamassa Tukhol
masta Porvoon Sköldvikin jalostamolle, kun alus ajoi ilmeisesti liian läheltä reuna
merkkiäjatörmäsi siihen. Alus sai painaumia ja repeytymiä rungonkoko pituudelta.
Sisärakenteet pysyivät ehjinä. Lastia ei Tiiralla ollut ja se liikkui vain painolastissa.
Öljyvuotovaaraa ei ollut.

Tiiran syväys törmäyshetkellä oli runsas $ metriä, kun se ui syvimmillään 12
metrissä. Turusta lähti satamahinaaja Iso-Pukki törmäyspaikalle ja aloitti Tiiran
hinaamisen Naantaliin. Sukeltajat olivat ensin tutkineet aluksen saamat vauriot.
Kun pelättiin pääkoneiden mahdollista vaurioitumista törmäyksessä, ei Tiiraa us
kallettu lähteä ajamaan omin konein Naantaliin, vaan katsottiin turvallisemmaksi
hinaus.

Vuonna 1977 Rendsburgissa Länsi-Saksassa rakennetun Tiiran pituus on 164,4
metriä jaleveys 22,2 metriä. Tiirankolme sisaralusta ovat Lunni, Viidaja Sotka.Juuri
Sotkalle kävi samalla tavalla, kun se törmäsi majakkakasuuniinÄhvenananmerellä
ja sai kovat kolhut. Siitä vuotanut öljy saastutti laajalti Eckerön rantoja.

jättitankkerit myynnissä

Nestekin harkitsee laivojensa
lippusiirtoja

Joulun alusviikolla ilmoitettiin Neste Oy:stä, että varustamo pyrkii järkiperäistä
mään tonnistoaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Myyntilistalla olivat edel
leen 15 vuotta vanhatjättitankkeritJurmojaJaarli,joista ainakin toisesta luovutaan.
Nesteen 19 säiliölaivantonniston siirtämisestä osin mukavuuslipun alle oli keskus
teltu, mutta päätöksiä ei vielä oltu tehty.

Nesteen laivaston kohdalla suuntaus oli sama kuin muillakin suomalaisvarus
tamoilla: käyttökustannukset olivat liian suuret. Niitä oli leikattava mm. lippusiir
roilla. Näin oli tapahtunut mm. valtiojohtoisen Oulu Oy:n tonnistolle. Tähän men
nessä oli jo noin 40 suomalaisalusta siirretty halvempien lippujen maihin.

Luopuminen kokonaan Nesteen varustamotoiminnan harjoittamisesta ei tässä
vaiheessa ollut ajankohtainen. Neste piti edelleen kärkeä Suomen suurimpana va
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1986 rustamonatonnistomääräisenä, Nesteenvarustamon liikevaihto pyöri nykyisin noin
miljardissa markassa vuodessa.

Johtaja Timo Korhonen sanoi varustamon luopuvan heti jommasta kummasta
jättitankkeristaan, 259.000 kuollutpainotonninJurmosta tai Jaarlista, kunhan sopi
va ostaja löytyy. Myyntilistalla alukset joka tapauksessa olivat. Nesteen raakaöljy
kuljetukset Persian lahdelta olivat viime vuosina vähentyneet, kun oli siirrytty lä
hempää Itämerenpiiristätuotavaanneuvostoliittolaisöljyyn. Tämän takiajättitank
kenen tarve oli pienentynyt. Viimeksi Neste luopui vuonna 1969 hankitusta 114.430
kuollutpainotonninTiiskeristä, joka myytiin Liberiaan.

Nesteen laivastoon kuului tällä hetkellä 19 säiliölaivaa, joista uusimmatvuonna
1985 hankittu Tervi ja tämän vuoden tulokas Palva 45.000 kuollutpainotonnin aluk
sina lähiliikenteeseen Itämeren piiriin. Laivastoon kuului edelleen 4 hinaajaa.

Vuokrakalustokin harkinnassa

Johtaja Korhonen sanoi lippusiirtojen olleen myös Nesteen tonniston kohdalla kes
kustelussa mukana yhtenä vaihtoehtona kustannusten alentamisen pyrkimyksissä.
Näin nimenomaan raakaöljysektorin alusten kohdalla, koska ne olivat kovassa hin
takilpailutilanteessa. Vaihtoehtoja oli kuitenkin muitakin: luovutaan kokonaan ton
nistosta, jonka tulos oli vähäinenja siirrytään vuokrakalustoon. Yleinen tapa oli, että
osa kuljetuksista hoidetaan omalla tonnistolla, osa pitkäaikaisella ja osa lyhytaikai
sella aikarahtauksella.

Suomen tilanteessa oli otettava laskuihin mukaan myös herkäksi osoittautuneet
öljymarkkinat, joiden hintasuhteet saattavat muuttua niin, että kaukokuljetukset
omallakin kalustolla ovat taas kannattavia.

Öljyntorjunta merellä olisi toivotonta

Suomi varuiHaan Thuntankin
öljytubovaarasta

Jos Gävlen edustalla karilla olevasta säiliölaiva Thuntankista vuotava öljy lähtee
itään kohti Suomen rannikkoa, torjuntamahdollisuudet tähän aikaan vuodesta oli
vat äärimmäisen kehnot, todettiin jouluaattona ympäristöministeriöstä. Suomen
torjuntalaivasto ei ole rakennettu näin vaikeita sääoloja varten ja lisäksi se oli me
nossa talvihuoltoon.

Suomen öljyntorjuntaviranomaiset olivat varpaisillaan, mutta paljon muuta ei
ollut tehtävissä kuin levitellä käsiä Ahvenanmaanpohjoisrannalla. Ruotsissa pelät
tiin Thuntankin kaatuvan. Se olisi silloin Selkämerellä täysi katastrofi. Thuntank
valutti tiistaina edelleen öljyä mereen. Tiistaina ryhdyttiin myös ensimmäiseen yri
tykseenpumpata sen 5.000 tonnin öljylasti toiseen tankkeriin. Tankkialus Engelsberg
oli jo edellisen yön Thuntankin vieressä jahinaaja Heimdal matkasi päivällä onnet
tomuuspaikalle.

YmpäristöministeriönylitarkastajaReino Sandelin viittasi Suomesta puuttuvaan
tehokkaaseen torjuntakalustoon: — Sääolot ovat vaikeat. Lämpötila alhainen, kova
pakkanen, meri avoinna. Äluskalustomme oli sentyyppinen, ettei se kestä jääkuor
maa, joka nyt syntyisi. Torjuntaolot olivat erittäin ankeat.

Sandelinin mukaan tällä hetkellä oli suhtauduttava hyvin suurella varauksella
merellelähtöön, koska meidän torjuntakalustomme oliparempien säiden käyttötar
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koituksia varten. Jotain hädän tullen kuitenkin yritetään tehdä, koska Gävien onnet- 986
tomuus oli näinkinpitkänajanjo olluttiedossa. Suomenpuolella oltiinvalppaina,jos
meiltä edellytetään torjuntatoimia.

Tuuli vaikeuttaa

Ruotsin viranomaiset eivät olleet pyytäneet Suomesta virka-apua. Maiden torjunta-
viranomaisten välillä oli jatkuva yhteys kaiken varalta. Viimeiset tiedot tiistaina
iltapäivällä olivat torjunnan kannalta synkät. Kova merenkäynti esti varsinaiset
öljyvuodonrajoitustoimetja keräilyn merellä. Meripuomikalustoa ei näissä oloissa
voida käyttää.

Vielä tiistaina iltapäivällä Thuntankistavuotaneen öljyn määrä oli täysin arvai
lujen varassa. Ruotsin viranomaiset eivät olleet ilmoittaneet edes oletettuja vuoto-
määriä. Viimeiset tiedot kertoivat, että Ruotsin rannikkoa oli saastunut jo viiden
kilometrin pituudelta ja lisää oli tulossa.

Suomen torjuntaviranomaisille sääkartta kertoi, että tuuli pysyy toistaiseksi
melko voimakkaana, torjunnan kannalta ylivoimaisen kovana. Joulunpyhien aika
na tuulen pitäisi laantua jonkin verran. Se saattaa kääntyä kaakkois-eteläsuuntaan.
Tapaninpäivän tienoilla oli odotettavissa tuulen taas voimistuvan.

Ahvenanmaa uhanalaisin

Suomen kannalta uhanalaisin olisi Ahvenanmaan pohjoisosa, jos tuuli äkkiä kään
tyisi itään. Ahvenanmaalla oli Sandelinin mukaan nyt pienehköä torjuntakalustoa.
Raumalla valmistuu keväällä nykyisen Hylje-torjuntalaivan suurempi tyyppi. Se
kään ei leveytensä puolesta oli jäissä kulkeva alus. Se on rakennettu siten, että se
kestää hinauksen, mutta omin konein se ei kykene jäissä liikkumaan.

Saaristomeri oli maaliskuussa 1979 katastrofin partaalla, kun Utöstä lounaa
seen levisi 50 neliökilometriä paksu öljylautta Liettuan rannikolta. Viime tingassa
etelästä puhaltanut tuuli kääntyi länteenja lautta ajautui Ruotsin rannikolle Tukhol
man saaristoon.

Katastrofinuhanjälkipuintikäynnisti mm. öljyntorjuntalaiva Hylkeenja muun
kevyemmän keräilykaluston rakentamisen. Saariston eteen oli jo muodostunutjää
kansi, joka jarrutti öljylauttojen etenemistä. Myöhemmin keväällä öljyä ajautui kui
tenkin ulkosaaristoonjaAhvenanmaalle.

Saimaalle myös oma erikoisyksikkö

Toinen öljyntorjuntalaiva Halli tulee
kevllä

Suomen öljyntoijuntalaivasto saa tuntuvan lisän ensi keväänä, kun Hoilmingin te
lakalla Raumalla valmistuu toinen Hylje-luokan torjuntalaiva Halli. Lähiviikkoina
valmistuu myös 19-metrinen Oili-luokan laiva, joka on varustettu tehokkaalla har
jakeräysjärjestelmällä. Ympäristöministeriö oli saanut ensi vuodeksi 1987 tilausval
tuutuksen28-32 -mefrisenväylänhoito-jaöljyntorjunta-aluksenhankkimiseksivuon
na 1988 Vaasaan. Saimaakin oli viimein saamassa oman yhdistetyn tutkimus- ja
öljyntorjuntalaivan aikaisintaan myös vuonna 1988.

Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi joulukuun lopussa, että keväällä valmistuva
tähän asti suurin öljyntorjuntalaiva, 60-metrinen Halli siirtyy nykyisen Hylkeen ta
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1986 paan merivoimienkäyttöön ja miehitykseen Turkuun ja Hylje puolestaan Suomen
lahdelle Upinniemeen. Merivoimille oli luovutettu lisäksi kaksi pienempää öljyva
hinkojen torjunta-alusta. Merenkulkuhallituksella oli useita pienempiä Uisko-tyyp
pisiä ym. torjuntaveneitä kymmenkunta. Kun niiden merkitys meritorjunnassavä
henee, pyritään niille jäijestämään käyttöä palokuntienja saaristokuntien käyttöön.
Yksi vene oli jo luovutettu Pidä saaristo slistinä-yhdistyksellejätteidenkeräilyävar
ten.

Keskitys alushankintoihin vuonna 1987

Ensi vuoden budjetissa keskitytään öljyntorjunnan osalta pääosin alushankintoihin.
Muihin tarpeisiin oli varattu noin 1,5 miljoonaa markkaa. Vuonna 1986 ei sattunut
suurempia öljytuhoja Suomen merialueilla.

19-metrinen Oili-luokan alus on lajissaan ensimmäinen keräilyalus, joka saa
daan tammikuussa käyttöönja merenkulkuhallituksen hoitoon. Ympäristöministe
riö osti Merenkurkim öljytuhossa tehokkaaksi osoittautuneen 1O-metrisenprototyy-
pin, jonka kehitti porvoolainen Lori Oy. Lisää tämäntyyppisiä alumiiniveneitä oli
tarkoitus hankkia, jos rahoitus järjestyy.

Täksi vuodeksi ympäristöministeriöllä oli tilausvaltuutus 28-32-metrisenaluk-
sen hankkimiseksi. Sen suunnitteluun ryhdytään piakkoin. Rakentamiseen voita
neen ryhtyä jo syyspuolella. Varsinainen rahoitus tulee vasta ensi vuodenbudjettIIn.

Monikäyttö vaatii kompromissiratkaisun

Iso hanke on myös Saimaalle tuleva yhdistetty tutkimus-ja öljyntorjunta-alus. Sen
käyttösuunnitelmaa onvasta ruvettu hahmottelemaan. Noin 25-metrinen laiva mak
saa 12 miljoonaa markkaa ja sen pitäisi olla valmis vuonna 1988. Laiva vaatii erikois
suunnittelun. Sen pääasiallinen tehtävä on Saimaan erikoisolojen tutkimus yliopis
tojen ja korkeakoulujen käytössä. Se on nopeasti vapautettavissa öljyntorjunnan
tehtäviin. Varustus poikkeaa monella tapaa nykyisistä tyypeistä. Runko palvelee
öljyntorjunnan tarpeita. Kannelle on varattava tiloja tutkijain laboratorio-ja muita
toimintoja varten. Tyypiltään alus muistuttaakin enemmän merentutkimusalusta,

Ylitarkastaja Sandelin korosti uusien öljyntorjunta-alusten suunnittelussa eri
osapuolten toimintojenyhdistämistä rakenteiden suunnittelussa. Kompromissirat
kaisut oli viety pitkälle. Kummallekaan osapuolelle se ei ole ihanneratkaisu. Suun
nittelussa pyritään hyödyntämäänyhteiskunnan varoja,jotta ei alusta rakennettaisi
vain jotakin harvinaista toimintaa varten. Merivoimien kanssa oli saavutettu hyvä
kompromissi. Uusin Halli toimii rannikoiden huolto-, emä- ja öljytuotteidenjakelu
aluksena ja kannelle se pystyy ottamaan erilaisia ajoneuvoja. Öljyntorjuntaa varten
on erittäin suuri hälytysvalmius.
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1987 Öljyntorjunta saa nelja alusta lisää

Vuosi 1987 ei voinut alkaa paremmin kuin tiedolla, että öljyntorjuntaan on luvassa
aikaisempia vuosia runsaammin uutta kalustoa. Suomen öljyntorjuntalaivasto saa
nimittäin tuntuvan lisän keväällä, kun Hoilmingin telakalla Raumalla valmistuu
toinen Hylje-luokan torjuntalaiva. Tammikuun 2. päivänä selvisi, että jo lähiviikkoi
na valmistuu myös 19-metrinen Oili-luokan laiva, joka on varustettu tehokkaalla
harjakeräysjärjestelmällä. Ympäristöministeriö oli saanut jo ensi vuodeksi tilausval
tuutuksen28-32 -metrisen väylänhoito-ja öljyntoijunta-aluksenhankkimiseksiVaa
saan vuonna 1988. Saimaakin oli viimein saamassa oman yhdistetyn tutkimus- ja
öljyntorjuntalaivan, kuitenkin aikaisintaan vuonna 1988.

Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi, että keväällä valmistuva, tähän asti suurin
öljyntorjuntalaiva, 60-metrinen Halli siirtyy nykyisen Hylkeen tapaan merivoimien
käyttöönja miehitykseen Turkuun. Hylje puolestaan siirtyy SuomenlahdelleUpin
niemeen. Merivoimille oli luovutettu lisäksi kaksi pienempää öljyvahinkojentorjun
ta-alusta.

Merenkulkuhallituksella oli lisäksi useita pienempiä Uisko-tyyppisiä ym. tor
juntaveneitä kymmenkunta. Kun niiden merkitys meritorji.mnassa vähenee, pyri
tään niille järjestämään käyttöä palokuntienja saaristokuntien käyttöön. Yksi vene
oli jo luovutettu Pidä saaristo siistinä -yhdistykselle jätteiden keräilyä varten.

Alushankinnat ohittaneet meripuomit

Ensi vuoden budjetissa keskitytään öljyntorjirnnanalushankintoihin. MuiHntarpei
sun oli varattu noin 1,5 miljoonaa markkaa. Vuonna 1986 ei onneksi sattunut suu
rempia öljytuhoja Suomen merialueilla.

19-metrinen Oili-luokan alus on lajissaan ensimmäinen keräilyalus, joka saa
daanjo tammikuussa käyttöön ja merenkulkuhallituksenhoitoon. Ympäristöminis
teriö osti Merenkurkun öljytuhossa tehokkaaksi osoittautuneen lO-metrisen proto
tyypin,jonkakehittiporvoolainenLori Oy. Lisää tämäntyyppisiä alumiiniveneitä oli
tarkoitus hankkia,jos rahoitus järjestyy.

Älushankinnat olivat toki erittäin tarpeellisia, mutta niiden vanavedessä olivat
meripuomihankinnatjääneet toisarvoisiksi. Hylje-torjuntalaivassa oli kokeiltu leve
än meripuomin nostolaitetta. Puomi pystyttiin laskostettuna laskemaan mereen,
mutta nosto oli tehtävä erikoislaitteinpyörivän kelan avulla. Meripuomienhankin
ta oli torjuntaviranomaisten mukaan osin jäänyt lapsipuolen asemaan, kun nyt oli
sijoitettu moniin uusiin alushankintoihin. Jo pidemmän ajan oli yritetty saada bud
jettiinvaroja myös meripuomienhankintaan, koska nykyisillä rannikkopuomeilla ei
pärjätä merialueiden tyrskyissä. Meripuomien hankinta olisi olluthyvä sijoitus nyt,
kun valmistuu Halli, joka pystyy operoimaanHyljettäparemminmyös merialueilla
öljytuhojentorjunnassa.
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Masennus vei muistin 1987

Sairas permies navioi Stkaa

Syyskuussa 1985 Ähvenanmerellä Ruotsin aluevesillä kasuuniin törmännyttä Nes
teen säiliölaivaa Sotkaa navigoi onnettomuushetkellä mielenmasennuksesta kärsi
vä perämies. — Majakan unohtaminen johtui juuri tästä masennustilasta, totesi hä
nen asianajajansa keskiviikkona 22. päivänä tammikuuta Turun merioikeudessa.
Asianajaja jätti oikeudelle lääkärintodistuksen, mistä selvisi, että perämies oli ollut
ennen törmäystä lääkärin hoidossa.

Keskiviikkona oli asiassa vastaamassa Sotkan päällikkö. Hän sai syytteen yksin
teoin tehdystä merilain säännösten rikkomisesta ja karilleajosta. Päällikkö ei ollut
huolehtinut majakan merkitsemisestä karttaan eikä reittisuunnitelmanlaatimises
ta. Perämiehelle vaadittiin rangaistusta myös karilleajon tuottamuksesta.

Päällikkö kiisti syytteet. Hänenmukaansa kasuuni olilyijykynällämerldttykart
taan, mutta merkinnät oli pyyhittypois. Perämies totesi jonkun erehdyksessä pyyh
kineenmajakansijaiiminkartalta. Meriselityksessä oltiin sitä mieltä, että lyijykynän
jälki oli itsestään lähtenyt kulumalla pois ja perämies unohtanut sen olemassaolon.
Päällikkö katsoi, että hän oli törmäyshetkellä hytissään eikä näin ollen kuljettanut
alusta.

Merenkuluntarkastajan Reijo Montosen mielestä kasuunin ohittaminen hiljai
sella nopeudella olisi pitänyt olla merkittynä karttaan, koska siitä oli varoitettu,
Majakanvalotunnusta ei myöskään näkynyt kartalla eikä huomioitu reittisuunnitel
massa. Hän viittasi kuulusteluihin, missä kerrottiin 8,5 metriä korkean kasuunira
kennelman näkyvän normaalisti tutkakuvassa jo8 meripeninkulman päästä.

Sotkantörmäys aiheutti 350 tonnin öljyerän vuotamisen mereen. Ähvenanmaa
laiset kalastajat olivat saaneet jo tuhoista korvauksia. Juttua puidaan raastuvanoi
keudessa seuraavan kerran maaliskuussa.

Valtio jää odottamaan hovioikeuden päätöstä

Merenkurkun öljytubO yb
korvaaniatta

Kaksi ja puoli vuotta sitten Merenkurkussa suuren öljytuhon aiheuttaneen rahtilai
va Eiran korvauskysymykset olivat edelleen auki tammikuun lopulla 1987. Ympäris
töministeriö peräsi torjunta- ym. kuluja Eiran varustamolta, Etelä-Suomen Laiva
Oy:ltä vajaat 8 miljoonaa markkaa. Asia eteni kuitenkin nihkeästi. Korvauskysymys
liikahtaa eteenpäin, kun Helsingin hovioikeudesta tulee talven aikana siitä päätös.

Ministeriön lakimiesjukka Nurrnio sanoi Helsingin hovioikeudenpäätöksen ole
van merkityksellinenmyös korvausoikeudellisessa kannassa. Tämän takia valtio ei
ollut lähtenyt vielä oikeudenkäynnillä hakemaan korvauksia ennen hovioikeuden
päätöstä.

Korvausasiassa oli kysymys merilain mukaisesta vastuun rajoittamisesta. Va
rustamoeijoutuisimaksamaanvahingosta aiheutuneita kokonaiskustannuksia, vaan
sen osuudeksi jäisi noin puolet. Tätä laskentatapaa käytetään yleisesti merivahinko
jenkorvauksissa.

Toisen puolen vahingoista maksaa Eiran vakuuttama norjalainen yhtiö, toisen
puolen kärsii nahoissaan Suomen valtio. Eira karahti karille yöllä 31. elokuuta 1984
Nordvalenin majakan lähellä Ruotsin aluevesillä.

Ympäromineno. . . . . .
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1987 Perömies tuomittiin

Helsingin raastuvanoikeus tuomitsi perämiehen 3 kuukauden ehdolliseenvankeus
rangaistukseen merilain ja vahdinpitoasetuksensäännösten rikkomisesta. Perämies
tunnusti oikeudessa aiheuttaneensa karilleajon. Eira oli täysin merikelpoisessa kun
nossa, kun se lähti kohtalokkaalle matkalleen Ykspihlajan satamasta.

Alun perin puhuttiin Eiran vahinkojen olleen 10-20 miljoonaa markkaa. Tarken
netut laskelmat pudottivat summan kuitenkin vajaaseen $ miljoonaan markkaan.
Suomen valtio lähetti korvausten karhumakirjeen jo syksyllä 1985. Varustamo ei
ollut siihenvastannut, koska sekin odoifi hovioikeudenpäätöstä, missä otetaan kantaa
myös korvauskysymyksiinja mahdolliseenvastuurajoituksen olemassaoloon. Ym
päristöministeriö varautui kuitenkin siihen, ettei varustamo maksa korvauksia il
man oikeudenkäyntiä. Hovioikeuden päätöksestä on mahdollisuus anoa muutok
senhakulupaa vielä korkeimmasta oikeudesta. Ministeriö ei kuitenkaanjää sitä odot
tamaan, vaan ryhtyy toimiin jo hovioikeuden päätöksen saatuaan.

Antonio Gramsci ajoi taas karille

Öljyä valui Suomenlaliteen yli 700
kuutiota

Neuvostoliittolainen öljylaiva Antonio Gramsci ajoi perjantai-iltana 6. helmikuuta
karille Porvoon öljynjalostamolle johtavan Sköldvikin väylän suulla. Alus saatiin
irrotetuksi runsaan tunnin kuluttua jäänmurtaja Hansen avustuksella.

Antonio Gramscista oli vuotanut öljyä mereen ainakin 700 kuutiota, kerrottiin
illalla Sköldvikin öljysatamasta. Tankkerissa oli liki 40.000 tonnin raakaöljylasti,jota
se oli tuomassa Ventspilsin öljysatamasta Itämeren rannalta,

Vuoto keulan kaksoispohjassa

Tankkeri oli jäänyt ankkuriin karilleajopaikan lähelle odottamaan apuvoimia.Aluk
sen ympäri pyrittiin vetämään meripuomia, mutta jääesteiden takia siinä oli suuria
vaikeuksia. Sää tapahtumahetkellä oli räntäsateinenja näkyvyys erittäin pieni.

Tankkerin epäiltiin saaneen vuodon keulaosaansa kaksoispohjaan, mistä öljyä
vuoti jatkuvasti mereen. Paikalle saapui myös satamahinaaja Graft ja puolenyön
maissa sinne odotettiin lisää apuvoimia ja öljyntorjuntakalustoa. Paikalle odotettiin
myös avuksi keskiraskasta helikopteria. Alus ei päässytjatkamaan matkaansa Por
voon öljysatamaan, ennen kuin vuotokohta oli paikallistettu ja tilapäisesti tukittu.

Sama Gramsci aiheutti tuhon jo 1979

Antonio Gramsci oli sama tankkeri, joka aiheutti pohjoisella Itämerellähelmikuussa
1979 siihen asti suurimman öljytuhon. Silloin alus ajoi karille kotikaupunkinsa Vent
spilsin öljysatamassa. Aluksen pohja repeytyi ja noin 5.500 tonnia raakaöljyä valui
mereen.

Öljy sitoutui jäälauttojen reunoihin ja jääsohjoon. Neuvostoliittolaiset viran
omaiset yrittivät estää öljylauttojen leviämisen. Voimakas etelämyrskykuljetti kui
tenkinlohkareetSuomenja Ruotsin vesille. Ensin 50 neliökilometrin öljylautta uhka
si Saaristomerta. Tuulen käännyttyä länteen Utöstä 55 kilometrin päässä lautta oh
jautui kohti Ruotsin saaristoa.
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Öljylautta saastutti Tukholman saaristoa, mutta myös osanÄhvenanmaan ulkosaa- 987
ristoa. Suomelle koitui öljynpuhdistuksesta 15 miljoonan markankustannukset, jot
ka Suomi oli jo saanut Neuvostoliitolta ja vakuutusyhtiöltä.

Itämeren pahin: 16.000 tonnia mereen 1981

Itämeren pahojen öljytuhojen sarjaan kuuluu useita muitakin säiliölaivoja. Näistä
voidaan vain mainita yhtenä vanhimpana tapauksena, kun kreikkalainen tankkeri

Irin karahti vuonna 1970 karille Tukholman saaristossa, ja lorautti mereen 1.000
tonnia öljyä. Seuraavan kerran Ruotsinvesillä Södertäljessä karille ajanut neuvosto
liittolainen tankkeri Tsesis vuosi mereen 1.100 tonnia öljyä. Vuonna 1981 marras

kuussa sattui Itämerellä siihen saakka pahin öljyonnettomuus, kun Liettuanrannik
kokaupungin Klaipedan edustalla Gibraltarissa rekisteröity säiliöalus GlobeÄsim
repeytyi kahtia kovassa myrskyssä päin aallonmurtajaa. Mereen pääsi silloin peräti
16.000 tonnia teollisuuden raskasta polttoöljyä. Kun suomalainen rahtilaiva Eira
karautti karille Merenkurkussa Ruotsin aluevesillä elokuussa 1984, myös silloin
puhuttiin mereenjoutuneen öljysaasteen likaannuttaneen 300 tonnin raskaan poit
toöljynvuodollaanpohjoiseenlentäneitä Itämerellä yleensä oleskelleitalintuja. Va
lassaaren luonnonsuojelualueelta ja muualta saaristossa kerättiin talteen runsaat
150 tonnia öljyä ja öljy tappoi parisentuhatta Itämeren vesilintua. Viimeisenä voi

daan mainita Nesteen tankkeri Sotkan törmäys kasuunimajakkaan syyskuussa 1985
Ahvenanmaan länsipuolella, jolloin Eckerön rantoja saastui.

Öljyn keruu toivottoman työlästä jääsohjon alta

Antonio Gramscia ehdittiin varoittaa

Perjantai-iltana Porvoon majakan kohdalla karille karahtanut neuvostoliittolainen
säiliölaiva Antonio Gramsci aiheutti 700 tonnin öljyvuodollaan tähän asti Suomen
vesillä sattuneen pahimman öljyonnettomuuden. Sen seurauksetvesistöille ja ran
noille tulevat ilmi vasta jäidenlähdettyä, todettiin öljyntorjunnanjohtokeskuksesta
lauantaina.

Öljyn keräys jääsohjon seasta oli toivottoman työlästä, koska öljy oli painunut
jään alle jajääsohjoon 600 metriä pitkäksi ja 250 metriä leveäksi vanaksi. Suomen
ainoaa öljyntorjuntalaivaa Hyljettä odotettiin paikalle vasta sunnuntaina aamulla.

Varoitus ei ehtinyt enää pysäyttää

Otin yhteyttä eri merivalvontaviranomaisiinja sain tietää, että alus oli jo ajautumas
sa väärään suuntaan, kun suomalaisluotsit olivat vasta menossa laivaan. Radiolla
ehdittiin antaa varoitus, mutta raskasta laivaa ei saatu enää pysähtymään ajoissa.

Antonio Gramsci sai keulatankkiinsa 5 metriä pitkän ja 15 senttiä leveän repe
ämän. Särkyneestä tankista siirrettiin öljyä 160 kuution tuntivauhdilla muihin säi
liöihin. Työ arveltiin saatavan loppuun aamuyöllä kello 2 mennessä. Sunnuntaina
aamulla alus oli tarkoitus sitten siirtää Sköldvikin öljysatamaan.

Yrnparomnerio.



1987 Torjunta Porvoon edustalla alkoi vasta sunnuntaina

HariHeajon syy bäinmensi
asiantuntijatkin

Antonio Gramscin karilleajon syy sai lauantaina asiantuntijatkinhämmennykslin.
SköMvikin väylä on l5mefriä syväjamajakka onhuippuluokanopastaja.Alusmakasi
ankkurissa kahden meripeninkulman päässä Porvoon majakasta. Karilleajon syy
selviää ensi viikolla annettavassa meriselityksessä,

Öljyntorjuntatoimet oli tarkoitus aloittaa sunnuntaina aamulla, kun Hylje saa
puu onnettomuuspaikalle Turusta. Ympäristöministeri Matti Ahde oli määrännyt
ylitarkastaja Reino Sandelinin torjuntatyönjohtajaksL

Neuvostoliittolaisviranomaisille oli ilmoitettu tapahtumista Leningradin meri
pelastuskeskukseen. Keulatankin 5 metriä pitkän repeämän lisäksi pohjassa oli ha
vaittu 15 neliön alueella 20 metriä pitkä painauma ja useita reikiä, mutta ei varsi
naista vuotoa. Aluksessa oli 40.000 tonnin raakaöljylasti Ventspilsistä Nesteelle.
Lastista oli vuotanut mereen noin 700 tonnia.

Öljyntorjunta talvella työlästö

Öljyntorjunta talvisissa jääoloissa avomerellä oli erittäin työlästä. Suomessa oli tästä
kokemuksia vain vuodelta 1979, kun samaisenÄntonio Gramscin55 neliökilometrin
öljylauttoja pyrittiin hävittämään Saaristomeren ulkoluodoilla Utön edustalla. Tor
juntakeinoja oli käytettävissä vain neljä: mekaanisillalaitteilla poistaminen, imeyt
täminen, emulgoiminenja polttaminen.

Gramscin 700 tonnin raakaöljyerän leviäminen oli tapahtunut jääoloissa. Öljy
oli painunutjään alle. Sen poistaminen talvella oli useimmitenpakkasen takia mah
dotonta, koska öljyn viskositeetti oli suuri. Pumppaamisessa öljyyn siirtyy yleensä
myös merivettä, joka pakkasessa jäätyyletkuihin ja saattaa keskeyttää yrityksen.

Yksi keino oli nostaa öljyyntyneet jääkimpaleet sellaisenaan pois merestä. Jää
kimpale imee itseensä öljyä tai ainakin se tarttuu jään pintaan, joten kimpale oli
sulatettava myöhemmin. Öljyyntynyttä jäätä oli aikaisemmin nostettu maansiirto
koneilla, mutta työ oli niin vaivalloista, että muita vaihtoehtoja kaivattiin. Gramsci
oli nyt ajanut kiintojään reunaan. Tässä tapauksessajään reuna toimii luonnollisena
öljypuomina, joka monesti estää lauttojen siirtymisen sisäsaaristoon.

Polttaminen vaatii oikeat olot

Polttaminen oli tähän asti todettu parhaimmaksi torjuntakeinoksi talven jäissä. Se
edellytti kuitenkin öljyn vapautumista jääsohjosta, koska muutoin öljy ei pala. Vai
keutena oli myös se, että öljylautat eivät muodostaneet yhtenäistä laajaa peittoa,
vaan ne olivat erillisinä läikkinä meressä. Tämä taas hidasti tuntuvasti polttamista.

Tätä keinoa käytettiin Gramscin öljyn hävittämisessä maaliskuussa Saaristo-
meren ulkosaaristossa. Siellä merivartioston vartiolaivat kiertelivät avoveden ftm
tumassa etsimässä suurehkoja öljylauttoja ja tuikkasivat niitä tuleen. Olin tuolloin
journalistina tarkastamassa helikopterilla asiantuntijain kanssa tätä öljyn poltta
mista. Helikopterista katsellenjääkansi näytti paikoin aarnitulen peittämältä, kuri
ftilipalo syötti mustaa savua taivaalle. Tämäkinkeino tuntui toivottomalta,ja apuun
tuli tuuli, joka kääntyi länteen ja ajoi 55 neliökilometrin öljylautan kohti Ruotsin
rannikkoa.

Ensimmäisen kerran käytettiin öljyn polttamista Palvan karilleajossa vuota
neen öljyn hävittämisessä toukokuussa 1969. Silloin avovedessä oli juhannustuliksi
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nimitettyjä kokkoja eri puolilla 120 saaren rykelmää, kun Kökarin saaristossa öljyä 1987
poltettiin rantakivikoista.

Toisen kerran polttamista turpeen kanssa käytettiin Raphaelin karilleajossa
Emäsalonväylällä joulukuussa 1969. Silloinoli myös jäätä, Tässä operaatiossa onnis
tuttiin tosin saariston suojassa niin hyvin, että polttaminen katsottiin jatkossakin
sopivaksi öljyn hävittämismenetelmäksi.

Kökarin öljytuhojen torjunnassa käytettiin apuna myös kemikaaleja. Nyt niistä
oli luovuttu, koska kemikaalit yhdessä raakaöljyn kanssa muodostivat erittäin myr
kyllisen seoksen, joka oli merenpohjanbiologialle haitallista ja vaarana koko saaris
ton kalakannalle.

Poltto myös jään alla

Jos nyt Gramscin tapauksessa päästään öljyn polttamiseen heti, polttaminen voi
onnistua. Jos kysymys oli kuitenkin kapeasta väylästä, oli pelättävissä, että vajaan
1.000 tonnin raakaöljyerä oli päässyt leviämäänpitkällekinjääkannen alla. Merivir
tojen nopeus ja suunta säätelevät öljyn liikkumisnopeutta. Öljyn sytykkeinä käyte
tään keskitisleitä ja turvetta paloytimenä, jotta saavutetaan riittävä pintalämpö.
Öljyä voidaan joissakin tapauksissa polttaa myös jään alla. Jäähän kaivetaan reikiä
ja öljy sytytetään tuleen. Öljyn olisi silloin oltava raakaöljyä, kuten Gramscin lasti oli.

Otetaan öljy merestä sitten mekaanisesti tai polttamalla, todelliset vahingot
nähdään kuitenkinvasta keväällä, kunjäät olivat sulaneet. Silloin öljy ajautuujäiden
mukana joko rannalle tai vajoaa raskaina möykkyinä pohjaan, josta se vähitellen
nousee pintaan.

Vahinko sattui väärään aikaan

Tehokkain torjunta-alus vasta
toukokuussa

Suomen öljyntorjuntalaivasto saa uusimman aluksensa Hylje 11:n Hoilmingin tela
kalta vasta avovesikautena keväällä. Nyt oli lähdettävä öljyntorjuntaan Porkkalan
majakan luo Hylje I:llä, jota lähdettiin hinaamaan Turusta sunnuntaina aamupäi
vällä. Uusi Hylje, Halliksi nimetty siirtyy edellisen tapaan merivoimienhallintaan.

Hylje hinaamalla Turusta

Oliko Turusta lähteneellä Hylkeellä mitään tehtävää Porkkalan öljyvahingossa, se
selviää vasta, kun torjuntamahdollisuudetoli kartoitettu. Hylje I:nhuippunopeus oli
vain 7,5 solmua eikä se pysty jäissä likelle tätäkään. Hylje olikin hinattava Turusta
paikalle jäiden keskellä ja perille sitä ei odotettu sunnuntain kuluessa. Saattaa olla,
että aluskaluston toimivuus Porkkalan oloissa onhyvinkin rajallinen. On tarkkaan
katsottava, ettei arvokasta kalustoa tuhota jäissä, todettiin ympäristöministeriöstä,
jonka asiantuntijat huolehtivat torjunnan teknisestä puolesta.

Halli kelpaa jäihin

Hollmingilta valmistuva tähän asti voimakkain ja tehokkain öljyntorjunta-alus on
60 metriä pitkä. Se pystyy toimimaan koko Itämeren alueella ja osin myös jääoloissa
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1 987 rajoitetusti. Sen säiliöiden tilavuus on 1.400 tonnia, joten se pystyisi teoriassa otta
maan kitaansa kaiken Antonio Gramscista vuotaneen öljyn. Alus pystyy ottamaan
kannelle myös ajoneuvoja. Halliin tulee uutta tekniikkaa, aquamaster-ruoripotkurit
sekä micropilot-ohjausjärjestelmä. Tällä alusta voidaan ohjata mihin suuntaan ta
hansa laivan asennosta riippumatta. Hallin syväys on niin matala, että se voi toimia
3 metrin syvyisessä vedessä, mikä öljyntorjunnan kannalta on merkittävä apu. Hal
lin leveys on 12,4 metriä ja sivukorkeus 5,6 metriä.

Uusi OiIi.4uokka keröilyharjoihin

Merenkulkuhallitus saa pian käyttöönsä 19-metrisen Oili-luokan aluksen, lajissaan
ensimmäisen keräilylaivan, joka on varustettu tehokkaalla harjajärjestelmällä. Ym
päristöministeriö oli saanut täksi vuodeksi tilausvaltuutuksen28-32-metrisen väy
länhoito-ja öljyntoijunta-aluksenhankkimiseksi ensi vuodeksi Vaasaan. Ympäristö-
ministeriö osti Merenkurkun öljytuhossa tehokkaaksi osoittautuneen Oili-luokan
keräilyaluksenprototyypin. Lisää tämäntyyppisiäalumiiniveneitä oli tarkoitus hank
ida.

Tämänvuodenbudjetissa oli keskitytty öljyntorjunnan osalta pääosin alushan
kintoihin. Muihin tarpeisiin oli varattu noin 1,5 miljoonaa markkaa. Viime vuonna
ei Suomen merialueilla onneksi sattunut suurempia öljytuhoja, mutta nyt sitäkin
mittavampi.

Saimaalle oma torjuntalaiva

Saimaan vesistöä varten oli hankkeissa ensimmäinen sisävesille tuleva yhdistetty
tutkimus-ja öljyntorjunta-alus, jota voidaan myös käyttää merioloissa. 25-metrisen
ja 12 miljoonaa markkaa maksavan laivan käyttösuunnitelmaa oli ruvettu hahmot
telemaan. Laivan pitäisi olla valmis vuonna 1988. Aluksen pääasiallinen tehtävä on
Saimaan erikoisolojen tutkimus yliopistojenja korkeakoulujenkäytössä. Se on nope
asti vapautettavissa öljyntorjunnan tehtäviin. Varustus poikkeaa monella tapaa
nykyisistä tyypeistä. Runko palvelee öljyntorjunnan tarpeita. Kannelle on varattava
tiloja tutkijain laboratorio-ja muita tutkimustehtäviä varten.
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Valmiustehosta kuitenkin vain suositus 1987

Sopimus takaa avun Itämeren valtioilta

Suomi ei toistaiseksi ollut pyytänyt Neuvostoliitolta torjunta-apua Porkkalanedus
talla, kerrottiin ympäristöministeriöstä. Tässä vaiheessa pyritään ensin katsomaan,
mitä on tehtävissä, kun torjuntalaiva Hylje saapuu Turusta paikalle.

Suomella on Itämerenvaltioiden kanssa sopimus öljyntorjunta-avusta. Pohjois
maisilla valtioilla oli ollut jo vuodesta 1971 lähtien voimassa avunantosopimus öl
jytahojen sattuessa.Äntonia Gramscin ensimmäisensuuren öljytuhonjälkeenvuon
na 1979 Suomi ryhtyi neuvottelemaanns. Helsingin sopimuksesta öljyntorjunnassa.
Tästä päästiinkin sopimukseen 1980-luvun alussa. Sopimukseen liittyivät kaikki
seitsemän Itämeren rantavaltiota.

10.000 tonnin keräys 10 päivässä

Tämä Helsingin sopimuksen suositus edellytti, että Suomella olisi oltava mahtava
torjuntavalmius.Jo 2 tunnin kuluttua hälytyksestä oli iskuryhmän oltava valmiina
lähtöön. 6 tunnin kuluessa oli ensimmäisen toimivan iskuryhmän oltava tuhopai
kalla. Sopimuksen mukaan oli edelleen oltava valmius siihen, että 10 vuorokauden
aikana suurvahingosta kansallinen keräilyteho pystyisi keräämään talteen peräti
10.000 tonnia öljyä merestä.

Suomella on mittavat tavoitteet. 6 vuodessa oli tosin esimerkiksi aluskalusto
kehittynytmelkoisesti. Mm. kaksi öljyntorjuntalaivaa oli jo tänä vuonna toiminnas
sa sekä lisäksi oli uusia, entistä tehokkaampia keräilyveneitä.

Merenkurkun öljytuho opetti maamme viranomaisille yhteistyön merkitystä.
Nyt sattuneen onnettomuuden yhteydessä oli tämän organisaation todettu toimi
van erinomaisesti. Torjuntatöitäjohtaapaikallinenpalopäällikkö, tässä tapauksessa
Porvoon maalaiskunnanjohtoviranomainen. Ympäristöministeriö oli ylimpänävi
ranomaisena hoitamassa kokonaisuuttaja kansainvälisiä yhteyksiä.

YkkösGramsci vei 6 vuotta:

Torjuntakorvauksista usein pitkä
prosessi

Suomi saa Porkkalan öljytuhosta aiheutuneista kustannuksista korvauksen kansain
välisen käytännön mukaan. Aikaisemmista tapauksista tiedettiin, että korvausten
saanti saattaa kestää useita vuosia. Porkkalan tapauksessakin edes summittainen
korvaussumma voidaan kertoa vasta sitten, kun jäät ovat lähteneet ja ympäristö
vauriot tiedettiin.

Antonio Gramscin vuonna 1979 sattuneen Itämeren suuren öljytuhon kustan
nuksista Suomi sai korvausta vasta kuuden vuoden jälkeen. Neuvostoliitto liittyi
kansainväliseenvakuutussopimukseenvuonna 1969. Näillä aluksilla oli vakuutus
sopimus Lontoossa. Alukset saivat sieltä todistuksen, että ne olivat vakuutettuja
öljytuhojenvaralta.

Öljy-yhtiöiden kansainvälinen Cristal-rahasto maksoiAntonio Gramscinvuo
den 1979 öljytuhosta Suomelle 11,7 miljoonaa markkaa. Suomi vaati noin 15 miljoo
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1987 naa markkaa. Loppuosan eli noin 3 miljoonaa markkaa Suomi sai jo heti 1980-luvun
alussa Neuvostoliiton merilainperusteella korvauksena.

Suomen korvauksissa aiheutunutviive johtui siitä, että Suomi liittyi vasta vuon
na 1981 kansainväliseen öljysuojarahastoon. Periaate oli, että laivanomistaja mak
saa oman vastuuosuutensa siviilivastuun yleissopimuksen mukaan. Kansainväli
nen öljysuojarahasto maksaa ylimenevän osan.

Vastuurajoitus pudottaa korvauksia

Korvaustenviive aiheutuu myös onnettomuuden aiheuttajanriitauttamisesta.Näin
kävi, kunbrasilialaisalus Lloyd Bagesta pääsi vuotamaan ns. bulb-keulasta 110 ton
nia öljyä mereen Helsingin edustalla vuonna 1980. Brasilialaisvarustamo syytti Suo
men jääoloja: kapteeni oli olettanut, ettei väylällä ole vaarallisia jääesteitä, koska
niitä ei jäätiedotuksessa mainittu. Tähän viitaten varustamo vetosi vastuurajoituk
seen, jolloin korvaus olisi vain vajaat 1,$ miljoonaa markkaa. Helsingin merioikeu
den päätöksen mukaan korvaus jäikin tähän määrään. Suomi vaati korvauksia yli 7
miljoonaa markkaa. Kuntien tappioksi jäi yli 6 miljoonaa markkaa.

Merenkurkussa vuonna 1984 öljytuhon aiheuttaneen suomalaisen rahtilaivan
Eirankorvauskysymys oli yhä avoinna. Ympäristöministeriöodottikorvauksianor
jalaiselta vakuutuslaitokselta. Suomen vaatimukset olivat noin $ miljoonaa mark
kaa, josta se saanee kuitenkin vain puolet eli 4 miljoonaa markkaa vastuurajoituspy
kälän mukaan.

Pahin öljyvuoto nyt Suomen
merialuei!Ia

Antonio Gramscin tämänkertainen Porkkalan edustalla tapahtunut öljyvuoto on
pahin, mitä koskaan on Suomen merialueilla ja rannikoilla tapahtunut öljytuho: noin
700 tonnia raakaöljyä. Toiseksi pahin on myös saman tankkerinjäljiltä 4. huhtikuuta
1979 Itämeren suuren öljytuhon yhteydessä.Ahvenanmaan rannoilta korjattiintuol
loinjäiden mentyä 650 tonnia raakaöljyä.

Vuodet 1969-70 olivat synkkiä aikoja. 1. toukokuuta 1969 säiliölaiva Palvan öl
jyvuoto Utön vesillä oli 150 tonnia. 5.joulukuuta 1969 vanha Eira, joka sitten upposi
Jussarössä, laski veteen 50 tonnia öljyä. 10. joulukuuta 1969 RaphaelEmäsalossa 150
tonnia. 5. syyskuuta 1970 Esso Nordica laski Pellingissä mereen 600 tonnia ja samana
vuonna joulukuussa Pensa Hailuodossa 500 tonnia.

1980-luvun suurimmat öljyvuodot olivat brasilialaisen Lloyd Bagen Helsingin
edustalla päästämä 110 tonnia 2. toukokuuta 1980 ja rahtilaiva Eiran karilleajon
yhteydessä Merenkurkussa mereen joutunut noin 300 tonnia raskasta polttoöljyä.
Öljytankkeri Sotka törmäsi Ruotsin aluevesillä kasuuniin 12. syyskuuta 1985. Sotkan
säiliöistä valui mereen 340 tonnia öljyä, josta suuri osa Suomen aluevesilleAhvenan
maalla. Näissä kaikissa tapauksissa jouduinjournalistina selostamaan tapahtuneet
haverit, mutta myös tarkasti seuraamaan niissä tapahtuneiden öljyvuotojen torjun
tatöitä.
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ÖljyntorjujiNe tuli hengähdystauko: 1987

ramscin öljylautta yöntymässa
etelaan

Öljyntorjujat saivat Porvoon loiston kohdalla sunnuntaina yhden päivän hengäh
dystauon. Antonio Gramscista perjantai-iltana vuotanut 600-700 tonnin öljylautta
kulki sunnuntaina Suomen rannikosta etelään kohti kansainvälisiä vesiä. Päivän
aikana se oli liikkunut pohjoistuulella noin 10 kilometriä.

Jääsohjon seassa ollut öljylautta venyi kuin purukumi. Pituus kasvoi lauantaina
600 metristä 2,8 kilometriksi ja leveys 250 metristä 300 metriksi. Sunnuntai-illan
säätiedotus lupasi Suomenlahdelle heikkenevää pohjoistuulta 7-10 metriä sekunnis
sa ja iltapäiväksi 5-7 metriä sekunnissa.

ÖljytuholaivaAntonio Gramsci pääsi sunnuntaina kello 14 merivarfioalus Tur
van saattamana Sköldvikin öljysatamaan. Lasti saataneen puretuksi jo maanantai
na ja alus pääsee korjauttamaan pohjarepeämänsä.

Hylkeen hinausvaijeri katkesi

Turusta lauantaina lähteneen Suomen ainoan öljyntorjuntalaivan Hylkeen tulo sii
voustalkoisiinmyöhästyyvuorokaudella.Niukkojen määrärahojen takia hinausvai
jerien uusimiseen ei ole ollut varoja ja vanhat kultiivat. Vaijeri katkesi lauantaina ja
sotkeentui HylkeenpotkureihinUtön ulkopuolella. Hyljettähinasi merivartiolaiva
Turva.

Vika korjattiin Hangossa, mistä Hylje pääsi sum’tuntaina kello 18 jatkamaan
jäänmurtaja Hansen hinauksessa matkaa. Saattue oli parhaassakin tapauksessa öl
jylautan luona maanantaita vasten yöllä kello 4.

Öljyntorjunnan johtajaksi määrätty ympäristöministeriön ylitarkastaja Reino
Sandelin tutustui sunnuntaina tuhoalueeseen. Hän ryhtyy maanantaiaamuna Hyl
keen saavuttua johtamaan öljynkeruun operaatiota. Ympäristöministeriö oli jo ai
kaisemmin sopinut ilmatieteenlaitoksen sekä merentutkimuslaitoksen ja merivar
tioston kanssa yhteistyöstä öljylautan liikkeiden seuraamisesta. Tämä työ alkaa heti
maanantaina.

Jäät kätkevät öljyn tuhot

Öljylautan hidas kulku etelälounaaseenja etääntyminen Suomen rannikosta ei pois
tanut tuhojen esiintymistä omilla rannoillamme. Miten pitkälle öljy oli levinnyt jää-
kannen alla, siitä saadaan selvyys vasta jäiden sulettua. Selvää oli jo nyt, että saas
tetta jää Porvoon saaristoon, mutta määrä oli arvoitus. Rantoja joudutaanjoka tapa
uksessa ptihdistamaanperinteisellälapio-ämpärijärjestelmällä.

Vaikka tilanne hetkeksi helpotti sunnuntaina öljylautan matkatessa etelään, se
ei poistanut mahdollisuutta äkkinäisestäkään takaiskusta. Tuulen ja merivirtojen
yhteisvaikutus oli arvaamaton erityisestijuuri talvioloissa. Tällä hetkellä tilanne oli
sama kuinAntonio Gramscin öljyjätteidenkorjaamisessa talvella 1979 Saaristome
ren ulkoluodoilla. Juuri kunpelättiin sisäsaariston öljykatastrofia, tuuli kääntyi illan
tunteina voimakkaana länteen ja vei öljylautan hyvää vauhtia Ahvenanmaan ohi
Tukholman saaristoon. TosinÄhvenanmaa sai rannoilleenvielä 650 tonnia öljysaas
tetta, mutta itse Saaristomeren sisäosat säästyivät.

Jääkenttä linnuston turva

Lintutieteilijät eivät tällä hetkellä olleet kovin huolissaan, sillä jäät peittivät kuiten
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1 987 km vielä valtavan laajan alueen Suomenlahdesta ja linnut olivat lentäneet avoimille
sulapaikoille Suomenlahden eteläosiin ja Itämerelle, josta ne palaavat vasta, kun
jään reuna vetäytyy lähemmäksi rannikkoa. Nyt puhuttilnkin lintujen evakkoret
kestä lähemmäs eteläsuunnan sulapaikkoja. Ensimmäiset muuttolinnut yleensä
palaavat, kun sulapaikat jääkentillä pohjoisempana lisääntyvät.

Lähiviikot ovat ratkaisevia. Jos Gramscista karannut öljy saadaan rivakasti
vähemmäksi Porvoon edustalla ja merivirrat ovat otolliset, lintuharrastajat enna
koivat, että ainakin suuremmilta lintutuhoilta säästyttäisiin. Myöskään hylkeillä ei
rannikon kiintojäänja sohjon seassa ole hätää, koska hylkeet ovat yleensä kiintojään
reunalla ja se taas on paremminkin Suomenlahden eteläosissa.

Hylkeen Iämmitetyt säiliöt valmiudessa

KunHylje pääsee tuhoalueelle, sillä on edessäänhidas ja vaivalloinen työ. Öljylautan
alueella oli isoja jäälauttoja, jääkokkareita, sohjoa,jäähilettä. Siinä sotkussa siivous
on tuskastuttavan hankalaa. Hylkeessä oli öljylle $50 kuution säiliöt, joten koko
meressä oleva törky mahtuu teoriassa kerralla kyytiin.

Hylkeen säiliötpysyvät höyryn avulla jatkuvasti lämpiminä. Kauhaajalla nos
tetaan merestä jäälauttoja ja -kokkareita ja työnnetään ne laivaan. Säiliöissä oleva
lämminvesinostaa öljyn pinnalle jamerivesi jääpohjalle. Öljyvoidaansittensiirtää
aluksen toisiin säiliöihin.

Maltti olisi estänyt turman

Antonio Gramsci tuli väkisin sisaän

Antonio Gramsci tuli Porvoon öljynjalostamoonjohtavalle Sköldvikinväylälle koh
talokkaan mahtipontisesti. Maltti olisi estänyt karilleajon. Merenkulkuhallituksen
pääjohtaja Jan-ErikJansson sanoi maanantaina helmikuun 9. päivänä, etteivät Emä
salon suomalaisluotsit voineet sille mitään, että laiva tuli väkisin sisään.

Antonio Gramsci jättää perjantaina meriselityksensä Helsingin merioikeudes
sa. Silloin kuullaan tankkerin päällikön versio tapahtuneesta. Suomen merenkulku
viranomaisilla oli jo luotsien kertomus. Sen sisältöä ei paljasteta ennen kuin oikeu
dessa, missä voidaan tehdä kysymyksiä myös tankkerinpäällikölle.

Janssonin kertoman mukaan luotsit näkivät, että tankkeri karahtaa karille. He
ilmoittivat radiolla, että peräsin oli käännettävä oikealle, mutta viesti ei joko mennyt
perille tai sitä ei ymmärretty. Kun luotsit saivat kutterinsa aluksen kylkeen, hejuok
sivat komentosillalle, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä karilleajon estämiseksi.

Odotusalue 6 km Iuotsiasemasta

Suomalaisluotseja ei kukaan ole tosissaan syyttänytkään. Omat kansalliset määrä
yksemme edellyttävät, että sisään tuleva alus jää odottamaan määrättyynpaikkaan
luotsien tuloa. Merikorttiin oli merkitty suorakaide noin 3 meripeninkulmaneli noin
6 kilometrin päähän Porvoon loistosta. Siinä oli odotusalue.

Janssonin mukaan tankkeri ei ollut noudattanut luotsiasemalta saamiaan mää
räyksiä. Luotsit olivat pyytäneet tankkeria odottamaan, koska heidän oli päästettä
vä ulosmenevä kauppalaivajono ensin ohi.

Merenkulkuhallituksen luotsi- ja majakkaosaston päällikön Atso Jokivartion
mukaan yleinen käytäntö oli, että luotsiasemaa lähestyvä alus antaa 6 tuntia ennen
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tuloaan ennakkoilmoituksenja 2 tunnin kuluttua tarkemman ajankohdan. Näin sik- 987
si, että luotsit tietäisivät olla oikeaan aikaan merikorttiln merkityllä kohtaamispai
kaila. Yleensä saapuva alus ei pysähdy, koska luotsivene on paikalla jo odottamassa.
Alus vain hiljentää vauhtiaan, jotta luotsit pääsevät nousemaan laivaan.

Mikään laiva ei saa tulla omia aikojaan

Merenkulun sääntöjen mukaan mikään alus ei saisi tulla omia aikojaan sisääntulo
väylälle ennakkoilmoitusta tekemättä, eivät edes alle 1 .000-tonniset kotimaiset kui
varahtialukset,joilla ei ole luotsauspakkoa.

Luotsausvapaudensaa myös suurempi alus,jonka päällikkö on hankkinut itsel
leenlinjaluotsinkirjanja varustamot hankkineet alukselle vapautuksen luotsin käy
töstä. Ilmoittautumispakko oli myös siksi, etteivätluotsitnähtyäänilmoittautumat
toman aluksen tutkassa, lähtisi turhaan odotuspaikalle siinä luulossa, että päällikkö
oli unohtanut pyytää luotsia.

JokivartionmukaanAntonio Gramsci oli linjalaiva, joka oli monen monta kertaa
ajanut Sköldvikin väylää ja tunsi lähestymistavat. Oliko tankkerin päälliköllä nyt
sitten aikomus tehdä luotsien tulo heipommaksi ja saapua vähän lähemmäksi luot
siasemaa. Tämä nähdään ilmeisesti perjantain meriselityksessä.

Antonio Gramsci oli vielä tiistaina Sköldvikissä ja lähtee sitten korjaustelakalle.
Lastin tyhjentämisessä tuli maanantaina pumppuhäiriö, joka viivytti työskentelyä.

Meriselityspyyntö jätettiin heti Sköldvikin satamassa

Kuten merenkulkuhallituksen pääjohtaja tuossa tämän jutun alussa mainitsi, suo
malaisluotsien kertomus ja selonteko tapahtumasta oli tarkoin varjeltu salaisuus,
joka avautuu vasta sitten, kun Antonio Cramscin päällikkö jättää meriselityksensä
Helsinginmerioikeudelle.

Merenkulkuhallituksenmerenkulkuosastonpäällikkö,merenkuikuneuvosHeikki
Valkonen vastasi tiedusteluuni tulevasta meriselityksestä, että meriselityspyyntö
jätettiin aluksenpäällikölle heti, kun alus saapui Sköldvikin öljysatamaan. Valkonen
oli jo sopinut Helsingin merituomioistuimenpuheenjohtajan Kauko Kuisman kesken
alustavasti, että selitys annetaan kuluvan viikon perjantaina.

Meriselitys on aluksen päällikön yksityiskohtainen selvitys tapahtumasta. Me
renkulkuhallituksen ylijohtajan Heikki Muttilaisen mukaan viranomaiset ottavat
meriselityksen ainoastaan vastaan. Samassa yhteydessä voidaan kuulla todistajia.
Lisäksi aluksen päällikölle voidaan tehdä kysymyksiä.

Ym.nanomineno
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1987 Suomen torjujat tarjoamaan apuaan

Öljyt siivotaan vaikka naapurissa

Öljyjoudutaan siivoamaan Porvoonedustan merialueelta mahdollisimmanvaikeis
sa oloissa. Öljyntorjunta-alus Hylje aloitti maanantaina kello 13.30 työlään urakan.
Jääsohjon seassa oleva öljy kauhottiin laivan säiliöihin. Torjuntatöiden johtaja, yli-
tarkastaja Reino Sanäelin raportoi minulle illalla myöhään, että lautta oli pysynyt
paikoillaan. Se oli 3 kilometriä pitkä ja 500 metriä leveä. Lautta oli Kalbådagrundin
majakan itäpuolella Suomen aluevesirajan tuntumassa.

Suomalaiset öljyntorjujat aikoivat lähteä öljylautan perään, vaikka se ajautuisi
kauemmas etelään. Tämän takia ulkoministeriötä oli kehotettu välittämään Neu
vostoliitonviranomaisille pyyntö saada siirtää torjimtakalustoa Neuvostoliiton alue-
vesille, jos se oli tarpeen.

Neuvostoliitolla valmius tulla apuun

Suomen ympäristöministeriö päättää tiistaina mahdollisesta torjunta-avun pyyn
nöstä neuvostoliittolaisiltaviranomaisilta. Neuvostoliitosta oli ilmoitettu, että Liet
tuan Ventspilskissä oli torjunta-alus jo valmiudessa. Lähinnä pohdittiin, sopiiko
naapurin keräilyjärjestelmä käyttöön. Tähänastiset kokemukset puidaan tiistaina.
Ylitarkastaja Sandelin oli koko tämän viikonpaikan päällä Hylkeessä. Öljyä joudu
taan keräämään joka tapauksessa useita viikkoja, tulee apua sitten idästä tai ei.

Neuvostoliittovastasiviikonvaihteessaympäristöministeriöntiedusteluun. Siinä
todettiin, että Neuvostoliitto tarjoaa apua suomalaisten öljyntorjuntaan Porvoon
edustalla. Ventspilsissä oli jo tarvittaessa öljyntorjunta-alus Yasniyvalmis lähtemään
Latviasta kohti Porvoota. Ympäristöministeriössä päätettiinkuitenkin vielä tarkem
min pohtia tätä tarjousta.

Suojelukomissiolle jo ilmoitus

Suomen viranomaiset olivat ilmoittaneet jo Itämeren suojelukomissiolle Porvoon
edustan öljyntorjunnan aloittamisesta ja sitä seurattiin komissiossa tarkasti. Komis
sio ilmoitti odottavansa vielä virallista ilmoitusta öljyvahingosta.

Helmikuun 24-27. päivinä pidetään Helsingissä Itämeren seitsemän rantaval
tion muodostama suojelukomission kokous. Siinä otetaan esille myös Porvoon nyt
tapahtunut öljyturma, joka varmasti tulee valaisemaan komission j äsenvaltioiden
ajatuksia, että jotain olisi nopeasti tehtävä, että Itämeren alueelle saataisiin ranta-
valtioiden apua paikalle, sattuu öljyvahinko sitten missä päin Itämerta tahansa.

Ritiläpesu höyryllö

Öljyn keruuta alueella vaikeutti pakkanen. Öljy oli jähmettynyt 5 millimetrin pak
suiseksi kerrokseksi. Jäälohkareet kauhotaan Hylkeeseen ja pestään ritilän päällä
höyryllä öljyn erottamiseksi.Ävoveden öljyntorjuntaan suunniteltu Hylje joutui nyt
ensimmäisen kerran tosi töihin,

Öljytankkerien vakuutusyhtiöiden edustaja Hugh Parker Englannista tutustui
maanantaina tuhoalueeseen. Neuvostotankkeri vahingon aiheuttajana maksaa tor
juntakustannukset, joiden suuruutta ei vielä edes osattu arvioida. Nyt jo tiedettiin,
että vaikka öljylautta kulkeutuisi kauemmas avomerelle, osia siitä jää jääpinnan alle
ja painuu pohjaankin, josta saaste jäidenlähdettyä leviää myös mahdollisesti Suo
menkin rannoille.

Suomen ympansto 680



jättiläinen ei pääse karikkoihin 1987

Jäänmurtajasta ei ole
öljyntorjuntalaivaksi

Suomella oli nyt varaa heittää Porvoon öljynpuhdistuksiinvain yksi heikkotehoinen
torjuntalaiva Hylje, kun Halua vielä rakennettiin. Tiedustelin merenkulkuhallituk
sen pääjohtajalta Jan-Erik Janssonilta hänen käsityksiään, voisiko jäänmurtajan ra
kentaa monitoimilaivaksi, joka voisi olla myös öljyntorjuntalaivana, kun Suomi ru
peaa uusimaanjäänmurtajalaivastoaan. Olisikohanjäänmurtajaan mahdollista sil
loin tehdä myös täydellinen öljyntorjuntavarustus?

Pääjohtaja Janssonhan oli entinen laivanrakennusinsinööri-professori 21 vuot
taja tiesi asioista paljon. Hän sanoi, että jäänmurtajalaivastoa oli nyt uusittu. Otso
ja Kontio korvaavat kolme pienempää Karhu-luokan murtajaa. Se työ on nyt tehty.
Seuraavaa sukupolvea ruvetaan rakentamaan vasta 90-luvun alussa, kun Tarmo-
luokan murtaj ja ruvetaan korvaamaan uusilla.

Torjunta tapahtuu matalissa vesissä

Jansson sanoi, että todellisella isolla tehokkaalla jäänmurtajalla ei voi suorittaa täl
laista öljyntorjuntaa jo yksinkertaisesti siitä syystä, että sen syväys on liian suuri.
Öljyntorjuntahan tapahtuu matalassa vedessä, useimmiten lähellä rantaa niin, että
torjuntalaivojen on oltava hyvin matalissakin vesissä kulkevia. Ympäristöministe
riöhän saa pian toisen laivan, joka on saman tyyppinen kuin Hylje, mutta voimak
kaampi, siis pararmettu versio siitä.

Janssonnäki, että öljyntorjuntalaivastona pitää olla erillinen kalusto. Suomella
onluotsi-ja majakkaosastollalaivoja,jotka voisivat avovedessä jonkunverran öljyn
torjuntaa harrastaa. Hän piti tärkeänä, että rakennetaan aina monitoimilaiva tähän
tarkoitukseen, kuten nyt Hylje ja Halli, jotka pystyvät toimimaan öljyntorjuntaan,
mutta olemaan myös mm. saaristossa raskaskuljetustehtävissä. Toivottavasti nämä
tällaiset suuremmat öljykatastrofit sattuvat harvoin, useiden vuosien välillä, siksi
näitä laivoja joudutaan väliaikana käyttämään myös muuhunkin toimintaan. Näi
den laivojen ei tarvitse olla voimakkaita jäissä kulkijoita, ei jäänmurto ole siinä mi
käänprobleema. Ainahanvoidaan panna jäänmurtaja tuollaisen heikomman öljyn
torjuntalaivan eteen murtamaan jäätä, kuten nyt, kun jäänmurtaja Hanse kiskoi
Hyljettä hinauksessa Porvoon vesille puhdistustöihin.

Maailmassa ei vielä jäissä toimivaa torjujaa

Öljyntorjunnassa ei siis ole kysymys sinänsä yksin voimasta, vaan torjuntamenetel
mistä, miten nostetaan jääkappaleet kannelle ja ruvetaan niitä sulattamaan, että
saadaan öljy talteenja minkälaisia kuorijoita lasketaan sittenveteen aluksesta,joka
hiukan muistuttaisi proomua. Tässä on asian ydin. Ei siis ole kysymys yksinomaan
jäänmurtovoimasta. Janssonin tietämän mukaan missään maailmankolkassa ei ole
vielä keksitty laivaa, joka pystyisi tehokkaasti operoimaanjäissä myös öljyntorjun
nassa. Wärtsilä rakensi Neuvostoliittoon öljyn talteenottolaitteet isoonlaivaan. Sel
lainen maksaisi noin 150 miljoonaa markkaa. Eli yhdistetyn jäänmurtaja-öljyntor
juntalaivan pitäisi olla sellainen syväykseltään, että se pääsisi matalampaankin
väylään. Öljyhän leviää mihin tahansa koloon, täytyypystyäpääsemäänkarikkojen
kapeihinldnväleihinjayleensä toimimaan myös mahdollisimman lähellä karikkoja.

Ympanomnieno



1987 Virassa pelätään öljynauhan tuloa

Itämeren suojelukomissionpääsihteerillä, virolaisella professorilla Harald Velnerillä
oli ikäviä kokemuksia kuuden vuoden takaisesta Liettuanöljyvahingosta,jonkaseu
raukset koettiin Vironkin saaristossa ja rannikolla kaaosmaisena tapahtumana. Tä
män kokemuksen siivittämänä hän toivoi, että suomalaiset öljyntorjujat saisivat
kerätyksi merestä pois mahdollisimman paljon neuvostotankkerista vuotanutta öl
jyä. Hän elätteli toivoa, ettei nyt etelätuulella öljy ajautuisi Porvoon edustalta Suo
menlahden yli Viron rannikolle ja saastuttaisi keväällä kauniista hiekkarannikos
taan tunnetun Lahemaan luonnonsuojelu- ja virkistysaluetta, joka sijaitsi Suomen
lahden eteläpuolella 70-80 kilometriä Tailinnasta itään.

Harald Velnerin karvas kokemus on peräisin vuodelta 1981, kun Liettuan ran
nikkokaupungin Klaipedan edustalla tuulet työnsivät osan GlobeÄsim-tankkerin
öljystä myös Viron saaristoonja rannikolle. Asimista vuosi kaikkiaan 16.000 tonnia
raskasta polttoöljyä mereen ja sen korjaus merestä ja laajalta rannikolta oli erittäin
työlästä. Tämä öljyhaveri oli tähän asti pahin, mitä Itämeri oli kokenut.

Porvoon katastrofi osoitti tarpeen:

Itämerelle ybteisbankkeena
öljyntorjunta-alus

Tiistaina 10. päivänä helmikuuta ruvettiin kehittelemään uutta ajatusta Itämeren
rantavaltioiden öljyntorjunnassa. Heräsi ajatus, että Itämerelle tarvitaan rantaval
tioiden yhteisesti rakennuttama huipputehokas jäävahvistettu öljyntorjuntalaiva,
joka katastrofin sattuessa olisi nopeasti irrotettavissa puhdistustöihin. Laiva olisi
suunrtiteltava monikäyttöalukseksi,joka soveltuisi muihinkin pelastustehtäviin.

Itämerellä oli nyt tyhjiö öljyntorjuntalaivastossa. Paras valmius oli sittenkin
Suomella, jolle nykyisen Hylkeen rinnalle valmistuu huhtikuussa paremmin jäissä
kulkeva torjunta-alus Halli Raumalla.

Yhteishankkeista meillä oli jo hyviä kokemuksia vuonna 1966 Suomessa raken
netusta jäänmurtaja Hansesta, jonka omisti Saksan liittotasavalta, Hanse puurtaa
Suomenjäissä suomalaisella miehistöllä. KunjääthaittaavatSaksanmeriliikennet
tä, Hanse rientää sinne avuksi.

Merenkulkuhallituksen pääjohtaja Jan-ErikJansson piti ajatusta Itämeren valti
oiden toteuttamasta öljyntorji.mtalaivasta hyvänä ja kehityskelpoisena. Ajatus pitäi
si Janssonin mukaan ehdottaa ja ottaa esille jo 2 viikon päästä Helsingissä kokoon-
tuvassa Itämerenmaiden suojelukomission kokouksessa. Porvoon tuho tulee koko
uksessa muutenkin käsiteltäväksi ja opithyödynnettäviksi.

Naapurivaltioista ei apua talvella

Tiistai paljasti karmealla tavalla totuuden Itämeren, Suomenlahden ja Pohjanlah
den öljyntorjuntavalmiudesta. Neuvostoliitolla oli koko laajalla alueellaan tarjotta
vana Suomen avuksi puhdistustöihinvainyksi öljyntoijunta-alus,joka sekinpystyy
toimimaan ainoastaan avovesikautena.

Ruotsilla ei ollut sen kummemmin torjuntalaivastoa. Sen todisti jo Antonio
Gramscin öljytuhon torjuminen vuonna 1969 Tukholman saaristossa. Koko Itäme
ren alueella oli sittenkin vain yksi, tosin puutteellinen ja hinattava öljyntorjuntalai
va, suomalaisten Hylje, joka nyt kamppaili yksin toivotonta urakkaa vastaan.

Suomen ympänsto 680
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Norjasta pyydettiin Foxtail-kerääjää 1987

Suomi pyysi tiistaina Norjaa lähettämään lisäkalustoksi Foxtail-öljynkeräyslaitteen.

Sen uskottiin soveltuvan öljyn keräykseen myös jäiden seasta. Itämeren sopimus

edellytti avun saannin naapurivaltioilta öljykatastrofin sattuessa. Mutta apua ei

saada, kun sitä ei kerta kaikkiaan ollut Itämeren maissa.

Talvitorjunnan ideaa kehitettävä

Ennen merenkulkuhallituksen pääjohtajaksi tuloa Jan-Erik Jansson toimi 21 vuotta

laivanrakennuksen professorina. Hän oli lähettänyt ympäristöministeriölle kirjeen,

missä hän esitti merenkulkuviranomaisten jo vuonna 1980 aloittamanprojektinjat

kamista. Se jäi kesken vuonna 1983-84. Siinä tutkittiin, miten voitaisiin torjua öljy

katastrofia talvioloissa. Jansson sanoi, että silloin päästiin eräisiin ideoihin, mutta ei

käytännönlaivakonstruktioon.
Janssonpiti tärkeänä, että tutkimus vietäisiin loppuun, koska siihen uhrattiin jo

aikoinaan paljon varoja. Idean olisi johdettavajolaivasuunnitelmansyntymiseen. Ei

riitä, että telakalle sanotaan, että sen tulee rakentaa meille talvioloihin sopiva öljyn-

torjunta-alus. Tekninen idea on oltava käsissä tätä ennen.
Pääjohtaja Jansson sanoi, että tällaista ideaa ei meillä vielä ollut. Oli vain kau

haideoita ja liukuhihnaideoita, joilla nostetaan öljyä sisältävät jääpalat laivaan,

lämmitetään niitä ja separoidaan sitten öljy pois. Jo itse sulamiseen menee valtava

määrä energiaa, Jansson sanoi,
Yhtenä ideana tuli esiin ajatus, että jäistä erotettua öljyä voitaisiin käyttää puh

distettuna polttoaineeksi. Jotta öljy saataisiin riittävän puhtaaksi, laitteen pitäisi

olla jo jonkinlainen öljynjalostamo. Tämä voi olla liian suuri idea toteutettavaksi.

Nopeat otteet nyt tarpeen

Pääjohtaja Janssonin ympäristöministeriölle osoittama kirje oli tiistaina jopostissa.

Ympäristöministeriön olisi otettava se nyt sattuneen katastrofin takia nopeasti kä

sittelyyn. Jansson sanoi projektiehdotuksen päättyvän eräisiin periaatteisiin, joita

pitäisi jatkaa, jotta päästään käytännön laivakonstruktioon.
Laivasuunnittelu on sikäli vaikeaa, että alus ei saa olla erityisen syväkulkuinen.

Nykyisen tapaiset jäänmurtajat eivät tarkoitukseen sovellu. Ne liikkuvat 6-8 metrin

syväyksessä, öljy taas liikkuu huvin matalissakin vesissä. Nykyisen Hylkeen syväys

on noin 1,5 metriä. Torjunta-aluksen pitäisi olla matalakulkuinen, proomun tapai

nen laiva, mutta tehokas jajäissä kulkeva.
Jansson sanoi sulatuksen olevan öljyn irrottamiseen jäistä yksi mahdollisuus.

Olemassa oli jo mekaaninen idea, missä löysä jää työnnetään kaltevaa tasoa alas.

Öljy erottuu ylös. Tämä edellyttää kuitenkin, että öljy ei ole pitkään ollutjäänpinnal

la eikä päässyt imeytymään siihen.

Yrnpanominineno



1987 Öljyä talteen 5 tonnin päivävauhtia

Suom ostd ketunhännän avuksi
Norjasta

Porvoon edustan öljylautasta irtosi öljyä torjuritalaiva Hylkeen sisuksiin 5 tonnin
vuorokausivauhtia, kertoi apulaistarkastaja Paavo Elolähde ympäristöministeriöstä
tiistaina, Hylje oli tehnyt nyt vasta yhden täyden vuorokauden puhdistustöitä. Jos
säässä ei satu yllättäviä muutoksia, keräysvauhdin uskottiin lisääntyvän 5 tonnista.

Tiistaina ministeriö päätti ostaa 200.000 markalla Norjasta avuksi öljynkeruu
seen suuren karvalankakerääjän Foxtailin (Ketunhännän), jonka pitäisi sopia öljyn
talvikeruuseen. Se ottaa merestä vain öljyä, joten paikalla oleva hinaaja joutuu pus
kemaanjäitä rikki kerääjäproomun edestä. Laite saadaan paikalle torstaina. Suoma
laiset tutustuivatiaitteen käyttökelpoisuuteenviime syksynä Norjassa.

Neuvostoliittolainen öljyntorjuntaan lähetetty Yasniy-alus seurasi paikalla ti
lanteen kehittymistä. Alus oli rakennettu kuitenkin avovesikauden öljyn keräämi
seen eikä sillä ollut mahdollista erottaa öljyä jäiden seasta. Yasniy oli yhteydessä
Hylkeeseen,jos tämä tarvitsisi jossakin vaiheessa lisäapua.

Neuvostoliittolaisen öljytankkeri Antonio Gramscin 40.000 tonnin raakaöljylas
tista valui mereen Porvoon edustalle karilleajon yhteydessä myöhään perjantai-ilta
na 700 tonnia. Öljylautta oli noin 3 kilometrin pituinenja yli puolen kilometrin levyi
nen. Se liikkui lauantaina kohti etelää ja oli nyt Suomen aluevesien tuntumassa Kal
bådagrundin majakan länsi-ja eteläpuolella. Lautta ei ollut sunnuntainjälkeen liik
kunut. Pakkanen oli muodostanut uutta jäätä, joka vaikeutti entisestään öljyn kerää-
mistä kauhomalla Hylkeen säiliöihin.

Lautta ajautuu rantoja kohti:

Myrsky ajoi öljyn siivoojat mereltä

Lumisadeja ahtautuvat jäävallitpakottivat Suomenlahden öljyntorjujat keskeyttä
mään keskiviikkona II. päivänä helmikuuta työt muutamaksi päiväksi ja alukset
siirtymäänSköldvikin öljynjalostamonlaituriin. Öljynkerääjäalus Hylje ja muutpai
kalla olleet laivat olisivat voineet vaurioitua jäiden puristuksessa. Öljylautta ajautui
illalla yhden kilometrin tuntivauhtia kohti Suomen rannikkoa. Öljyn arvioitiin ehti
vän torstaiaamuksi jo Västra Balkaninfienoille, mutta liikkumisnopeuden laskeneen
ilmatieteen laitoksen mukaan puoleen kilometriin tunnissa. 700 tonnin öljylautasta
ehdittiin kerätä vasta 5-6 tonnia. Merenkulkuhallituksen pääjohtajaJa;i-ErikJansson
arvioi sääennusteiden mukaan töitä voitavan jatkaa vasta maanantaina. Tuuli oli
kääntynyt kaakkoonja puristi jäitä ja öljylauttaa rannikkoa kohti.

Professor Gorunov-alus Neuvostoliitosta

Neuvostoliitosta tulee toinenkin öljyntorjunta-alus apuunPorvoon edustalle. Kysy
myksessä on ruoppaava torjunta-alus Professor Gorunov. Sen lastitilavuus on 5.400
tonnia. Alus saapuu paikalle perjantaina, kerrottiin ympäristöministeriöstä keski
viikkoiltana.

Merivartioston johtokeskuksesta kerrottiin illalla, että öljylautta oli hajallaan
noin 6,5 kilometriä Söderskärinloistosta etelään. Ilmatieteen laitos puolestaanenna
koi, että tuuli laantuisi hieman yöllä. Myös ympäristöministeriössä pohdittiin sään
kehitystä. Jos se on suotuisa, saatetaan torstaina tehdä päätös torjunnan jatkamisesta.

Suomen ympärist5 680
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Lintutuho uhkaa sittenkin 1987

Nyt oltiinjo entistä varmempia siitä, että jäidenlähdettyä öljysaastetta ajautuu Suo
menkin rannoille, Öljyä oli myös jään alla, missä merivirrat kuljettivat sitä eteen
päin. Uudenmaan ja osin Kymenkin läänin kuntia kehotettiinjovarautumaanehkä
suurisuuntaisiinkin torjuntatöihin rannoilla.

Öljyntorjunta merellä kestää näillä näkymin viikkokausia. Nyt oltiin erittäin
huolestuneita, mitä kevät tuo tullessaan. Lintutieteilijät ennustivat tuntuvaa lintu
katoa, koska öljyä ei muuttokauteen mennessä saada merestä ja rannoiltapois. Vielä
viikonvaihteessa lintuharrastajat uumoilivat vain vähäisestä lintujen saastumises
ta, kun öljylautta ajelehtikin Suomenlahden eteläpuolelle. Nyt lautta oli palannut
takaisin kohti Suomen rannikkoaja tilanne muuttui jyrkästi pahemmaksi.Ähvenan
maan eteläsaaristossa löytyi vuoden 1979 suuren öljytuhon jäljiltä 1.200 kuollutta
lintua ja puolisen tuhatta öljyn tahrimaa haahkaa,

Joka kunnassa torjuntavalmius

ÄpulaistarkastajaPaavo Elolähdeympäristöministeriöstä sanoi, että sekä valtion että
kuntien oli nyt varauduttava iskemään rantoja uhkaavan saastelautan kimppuun,
kun jäät ovat lähteneet.

Kuntienedellytykset torjuntaan olivat aivan toiset kuin neuvostotankkeriAnto
nio Gramscin edellisen suurtuhon aikana Ahvenanmaan saaristossa vuonna 1979.
Senjälkeenjokaiseen kuntaan tehtiin öljyntorjuntasuunnitelma, hankittiin kalustoa,
veneitäja puomeja, miehistöä oli koulutettu, harjoituksia järjestetty.

Luppopäivät öljyntorjujatkäyttävät uusien suunnitelmien tekoon. Kalustoapy
ritään täydentämään. Torstaina saapuu Norjasta öljynkerääjälaite. Neuvostoliitto
lainen torjunta-alus Yasniy palasi myös keskiviikkona omille rannoille suojaan.

Hollmingin telakalla Raumalla valmistumassa olevan toisen öljyntorjunta-aluk
sen, jäävahvistetun Hallin mahdollisuutta lähteä hinauksessa Suomenlahden öljyn
puhdistukseen tutkittiin.Alus oli koneistoltaan vielä keskeneräinen.

Gramscin törmöily puhuttaa

Neuvostoaluksenkarilleajosta perjantai-iltana Porvoon loiston lähellä pääsi mereen
40.000 tonnin raakaöljylastista 700 tonnia. Syntynyt öljyvahinko oli suurin Suomen
vesillä sattunut. Torjuntakustannusten odotettiin nousevan huomattaviksi, 15-20
miljoonaanmarkkaan eli samaan kuin aikanaan Eiran tuhoissa Merenkurkussa. Ei
ran lopulliset torjuntakulut jäivät kuitenkin $ miljoonaan markkaan.

Merenkulkuhallituksenpääjohtajajan-ErikJansson oli peijantaiksikutsunut luot
sipiirienpäälliköt neuvonpitoon Helsinkiin, kunjulkisuudessa oli esitetty arveluja
siitä, että luotsit olisivat laiminlyöneet eräissä tapauksissa saapua merikorttiinmää
rätyille luotsinottopaikoille. Jos näin oli, Jansson oli luvannut pitää kurinpalautus
puheen.

Oliko näin sittenAntonio Gramscin tapauksessa tapahtunut, se nähdään Hel
singin merioikeudessa perjantaina. Vain se tiedettiin, että Gramsci ei pysähtynyt
merikortissa määrätylle luotsinottopaikalle, vaanjatkoi matkaansa. Oliko tästä so
vittuluotsiaseman kanssa, sekin selviää meriselityksessä.

Luotsit olivatjouftmeet odottamaan, kunjäänmurtajanvetämäletka ohitti väy
län. Yleensä luotsit menevät alusta vastaan määrätylle kohtauspaikalle, koska en
simmäinen tieto luotsattavan tulosta oli jo 6 tuntia ennen saapumista ja sen jälkeen
ilmoitus 2 tunnin välein. Jos luotsin tulo viipy luotsattavan olisi kaikesta huolimat
tajäätävä odottamaan kohtauspaikalle.

Ympäromnsteriö. . .
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1987 Viikon takaiset tapahtumat joutuvat syyniin:

Merioikeus kokoontuu Gramscia
käsittelemaän

Neuvostoliittolaisen säiliölaivanÄntonio GramscinpäällikköÄlekseiZhuravkov antaa
perjantaina 13. helmikuuta meriselityksen viikon takaisesta öljyturmasta Helsingin
merioikeudessa, jonka puheenjohtajana on pormestari Kauko Kuisma.

Otin torstaina selvää perjantain istunnon vaiheista ja yleensä merioikeuksien
käsittelystä ja merioikeuskaupungeista. Merioikeuksia oli Suomessahuhtikuusta 1985
alkaen vain kahdeksan eli jokaisessa hovioikeuspilrissä, Helsingin piirissä kuitenkin
kaksi. Aikaisemmin merioikeuksia oli noin 30 eli jokaisessa raastuvanoikeuskaupun
gissa.

Meriselityksenantopaikka määrätään sen sataman mukaan, mihin alus tai pääl
likkö ensiksi saapuu. Merioikeuksia oli Oulun, Vaasan, Turun, Maarianhaminan,
Hangon, Helsingin, Kotkan ja Savonlinnan (sisävedet) raastuvanoikeuksissa,

Selitys pohjana korvauksiin

Meriselitys on tilaisuus, jossa kerrotaan, mitä oli tapahtunut. Päällikkö voi tuoda
esille kaikki ne tosiseikat, jotka vaikuttivat onnettomuuteen. Se oli pohjana, kun
ruvetaan vaatimaan vahingonkorvauksia.

Meriselitys vannotaan oikeaksi, siitä ei mitään päätetä. Mitä meriselityksessä
esitetään, se pidetään totena, kunnes toisin osoitetaan. Kaupunginviskaali on seli
tystä annettaessa läsnä. Hän voi harkintansa mukaan pyytää asiassa lisätutkimuk
sia, jotka saattavat sittenjohtaa syytetoimiin. Merioikeuteen kuuluu kaksi meriasian
tuntijajäsentä. Puheenjohtajiksi valitaan tunnettuja tehokkaita juristeja,jotka hallit
sevat hyvin merilain koukerot.

Öljy 3 km:n päässä suojelualueelta

Porvoon edustan merialueella 700 tonnin öljylautta pysyi viimeisen vuorokauden
aikana paikallaan. Se oli nyt 3 kilometrin päässä arvokkaasta suojelualueesta Sö
derskäristä. Öljynkerääjäalus Hylje pysyi ilmeisestiviikonvaihteeseenasti Sköldvi
km öljysatamassa, koska sääolot merellä olivat kehnot.

Torstaina saapui Norjasta 200.000 markalla ostettu öljynkerääjälaite Ketunhän
tä. Se asennettiin Hylkeeseen, missä sen käyttöön tutustutaan. Lisäkalustoa oli lu
vassa myös Neuvostoliitosta perjantaina, kun kansainvälisillä vesillä olevanYasniy
aluksen seuraksi saapuu suurempi torjunta-alus Professor Goronov,
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Antonio Gramscin karilleajosta kaksi versiota 1987

Kapteeni syyttaa suOmalaisluotsia

NeuvostoliittolaisensäiliölaivanÄntonio Gramscin päällikkö Aleksei Ziiumvkov syytti
suomalaista luotsia aluksen karilleajosta viikko sitten Porvoon majakan lähellä.
Helsingin raastuvanoikeudessa perjantaina 13. helmikuuta antamassaan meriseli
tyksessä hän katsoi luotsin antaneen alukselle väärän kääntymiskäskyn.

Luotsi Seppo Niemiiien puolestaan sanoi aluksen tulleen sovitun kohtaamispai
kan ohi. Luotsinja aluksen ruorimiehen kertomuksissa luotsin käskyistä ja niiden
noudattamisesta oli selviä ristiriitaisuuksia. Kaupunginviskaali Jorma Uski sanoi
tutkivansa tarkkaan nyt esitetyt pöytäkirjat ja päättävänsä niiden pohjalta, onko
asiassa aihetta nostaa rangaistusvaatimuksia.

Olin journalistina seuraamassa tätä odotettua ja mielenkiintoista merioikeuden
ensimmäistä istuntoa, missä odotetusti osapuolet yleensä normaalistikin esittävät
eri näkökohtia tapahtuneista ftirmista. Vasta osapuolten ristikuulustelut sekä todis
tajien kuulemiset antavat enemmän valaistusta asiain todelliseen tilaan. Merioikeus
kuuli nämä ristiriitaiset kertomukset ja oikeuden tehtävä oli nyt selvittää, oliko ta
pahtuman syynä väärä paikka vai väärä komento.

Syy luotsille arvoitus

Luotsi Seppo Niemisen mukaan kohtaamispaikan piti olla 2 mailin päässä Porvoon
majakasta. Kapteeni sanoi, että paikka sovittiin yhden mailin päähän. Luotsi sanoi
karilleajon syyn olevan itselleen arvoitus. Zhuravkovin mukaan luotsi ehti antaa
laivan komentosillalla kaksi komentoa, ennen kuin laiva kahden minuutin kuluttua
karahti karille.

Ainoa tapa, jolla karilleajo olisi voitu välttää, olisi ollut kohtaamispaikka turval
lisessa kohdassa merikortin osoittamassa paikassa, 3 mailin päässä Porvoon maja
kasta. Miksi tankkeri ei odottanut siellä?

Kapteeni sanoi kulkeneensa reittiä 6 vuotta eikä luotsi ollutkoskaan sieltä tullut
alukseen. Luotsiasemalta ei myöskään tällaista ohjetta tullut. Ennen kuin tankkeri
saapui Kalbådagrundin majakan luo, oli yhteys luotsikutteriin. Kutteri määräsi koh
taamispaikan: yksi maili koilliseen Porvoon majakasta. Tätä käskyä toteltiin.

Lausunnot ristiriidassa

Meriselitys ei näin tuonut selvyyttä, kuka teki ratkaisevan virheen vai löikö joku
tehtäviä laimin. Perjantaina piti merenkulkuhallituksenpääjohtajaJan-ErikJansson
Helsingissä luotsipiirien edustajille neuvotteftmväitetyistä epäkohdista:luotsittu
levatlaivaan mistä lystäävät. Kun merenkulkuhallitus vielä pari päivää aikaisem
min katsoi, että kohtaamispaikka on aina merikorttiin merkitty kohta, nyt sekin to
tesi, että tämä luotsipaikka on kuitenkin lähinnä ohjeellinen. Neuvottelussa todet
tiin, että sää- tai jääolojenja myös muiden syiden takia olivat poikkeamisetvahvis
tetusta luotsipaikasta hyvin yleisiä. Alusten turvallisuutta ei kuitenkaan tällä saa
koskaan vaarantaa.

Meriselitykseenjäi useita aukkopaikkoja,joissa osapuolten käsitykset menivät
ristiin. KaupunginviskaaliJorma Uski sanoi tutkivansa tarkkaan nyt esitetytpöytä
kiijatja katsovansa sitten onko asiassa aihetta nostaa rangaistusvaatimuksia.

“Virheellinen komento”

Kapteeni Zhuravkov sanoi luotsi Niemisen nousseen komentosillalle kello 21.29.
Luotsi antoi komennot “kaikki vasemmalle” ja “täysi taakse”. Kapteeni sanoi muu
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1987 taman sekunnin, ehkä 5 sekunnin ajan miettineensä komennonvälittämistä ruorille,
koskahän epäili komennon olevan väärä. Vasta luotsin toisesta komennosta hän salli
kääntää ruoria.

Kapteenin mukaan komento oli virheellinen ja kohtalokas: se vei karille. Hänen
mielestään luotsin antama käsky oli väärä. Turvallisempaa olisi ollut jatkaa oikealle
kääntymistä, ei lähestyä 9 metrin matalaa.

Luotsi Nieminen sanoi välittäneensä kutterista tankkerin komentosillalle käs
kyn “äkkiä oikealle”, kun hän näki laivan kääntyvän hitaasti vasemmalle. Hän
juoksi kannelle päästyään komentosillalle, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä:
alus ei kääntynyt, kivi oli edessä.

Niemisen mukaankäännös 40 astetta olisi vienyt aluksen normaalisti eteenpäin
ja käännös olisi sujunut hyvin. Hän sanoi, ettei ollut puhunut sanaakaan kapteenin
kanssa. Käskyt hän antoi ruorimiehelle suoraan, kuten tapa on.

Oikeus kuuli uudelleen ruorimiestä, joka sanoi, että kun luotsin ensimmäinen
komento tuli, hän ei sitä totellut, Vasta kun kapteeni antoi toisen käskyn, hän totteli.

Kapteenin taydeHinen
meriselitysasiakirja

Seuraavassa onAntonio Gramscin kapteeninÄleksei Zhuravkovin täydellinen kir
jallinen meriselitys, jonka hän oli allekirjoittanut. Lopussa hän mainitsi, että “Va
pautan itseni, varustamoni ja vakuutusyhtiöni kaikenlaisesta vastuusta tapahtu
neesta”. Asiakirja oli virallinen ja oikeaksi todistettu käännös venäjänkielisestä ra
portista.

Selvitys vahingosta

Latvian merivarustamon tankkialus Antonia Gramshi lähti komennossani Ventspil
sin satamasta 06 helmikuuta 1987 klo 03.20 Moskovan aikaa 38.444 tonnin raakaöl
jylastissa Porvooseen täysin merikelpoisessa kunnossa, Olen toiminut tankkialus
Antonio Gramshin kapteenina kuusi vuotta. Ventspils-Porvoo linjalla olen tehnyt
noin 50 matkaa. Kulkuväylä on minulle tuttu. Yleensä luotsin kohtauspaikkahyväl
lä säällä Sköldvikiin kuljettaessa on noin 2 meripeninkulmaa Porvoon majakasta
etelään. Luotsinkohtauspaikka vaihtelee sään mukaan. Luotsit eivät yleensä käytä
kohtaamispaikkana korttiin merkittyä luotsinkohtaamispaikkaa. Yleinen käytäntö
Sköldvikiin tultaessa on, että ensimmäinen yhteys luotsiasemaan tapahtuu 1,5-2,0
tuntia ennen luotsin kohtaamista. Luotsin kohtaamispaikan täsmennys tapahtuu
noin 1 tuntia ennen suoraan luotsikutterin välityksellä. Luotsi ilmoittaa kutterilta
kohtaamispaikan.

Tultaessa ulos Ventspilsistä matka joutui normaalisti, myrskyisissä ja muuttu
vissajääolosuhteissa. Noin klo 18.30 yliperämies A.A, Reprincev otti yhteyttä Han
sa-murtajan kautta Emäsalon luotsiasemaan, tarkisti saapumisajan Kalbådagrun
din majakalle klo 20.00:ksi paikallista aikaa. Meille ilmoitettiin, että luotsi kohtaa
aluksen Porvoon majakan luona, laskutikas tulisi laittaa valmiiksi oikealla laidalle.
Klo 20.00 vahtivuoron sillalla otti vastaan 3. perämies V.V. Varnel, konehuoneessa 4.
konemestari M.A. Zaicev, vahtimatruusit V. Kolosovja V. Gutorov. Klo 20.20 alennet
tim koneen kierrokset 90:een kierrokseen minuutissa ja siirryttiin käsiohjaukseen,
ruorissa mafruusi V. Kolosov. Matruusi Gutorov laittoi valmiiksi luotsitikkaan oike
alle laidalle ja nousi sillalle, eteenpäintähystäjäksi siivelle. Klo 20.54 paikassa 59
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astetta 58,$ minuuttia pohjoista leveyttä ja 25 astetta 32,1 minuuttia itäistä pituutta 1 987
otettiin suunta 16 astetta, moottori ja kaikki koneistotvalmiina kapeikossa ajoa varten,
pursimieslaittoi ankkuritiaskuvalmiiksi, nopeutta alennettiin.

Noin klo 213. perämies V. Varnel otti yhteyttä radiopuhelimellaluotsikutteriin,
joka ilmoitti kohtaamispaikaksipaikan,joka on yksi meripeninkulma koilliseen Por
voon majakasta, 3. perämies kysyi uudelleen, että onko suunta varmasti koilliseen,
saaden vastaukseksi “oikein”. Minä kuulin tämän keskustelun. Kahdella aikaisem
maila matkalla luotsi nousi alukseenja poistui aluksesta Brunskärin majakan seutu-
villa. Edellinen matka oli 4. helmikuuta. Noin klo 21.15 saatiin näköhavainto, että
luotsikutteri sijaitsee Porvoon majakasta etelään ja tulee alusta vastaan. Näkyvyys
oli rajoitettu, 2-4 meripeninkulmaa lumipyryn vuoksi. Aluksen nopeus mainitulla
hetkellä oli noin 11 solmua. Edellisillä matkoilla Porvoon majakan seudulla oli pak
sua yhteenpuristunutta jäätä ja nopeus oli suuri jään läpäisemiseksi.

Klo 21.1$ merkittiin aluksen sijainti korttiin: tutkasuuntima Porvoon majak
kaan 16 astetta (+-0 astetta), etäisyys 1,$ meripeninkuimaa, laskettiinhuomattavas
ti koneen kierroksia, luotsikutteri kääntyi ja kulki vierellä perän seutuvilla, sitten
pyysi vähentämäännopeutta. Aluksen kone pysäytettiin, mutta iuotsikutteri hidas
teliiähestymistä sivulla. Luotsinkohtaamistoimiin oli varauduttu sopimuksenmu
kaisesti 1 meripeninkulman päässä Porvoon majakasta koilliseen, kun nyt luotsin
kohtaamispaikka oli muuttunut ja piti tapahtua Porvoon majakasta etelään. Jou
duin arvioimaan tilanteen uudelleen ja muuttamaan aikeitani. Oletin, että luotsi
kutteri ei iähesty aailokon vuoksi, sillä tuuli oli lounaasta 12 m/s ja aallonkorkeus
noin 1 m; käännettiin ruori vasempaan oikean laidan suojaamiseksi aalloilta, jotta
luotsit voisivat nousta alukseen.

Alus alkoi kääntyä vasemmalle, mutta luotsikutteri ei tullut sivulle. Luotsikut
terista tuli kahdesti toistettu käsky ottaa suunta 40 astetta, aluksesta käsky toistettiin
(zero four zero). Heti ensimmäisen käskynjälkeen käännettiin ruori kaikki oikealle.
Muita käskyjä ei iuotsikutterista tullut. Alus pysähtyi suuntaan 350 astetta ja aikoi
hitaasti kääntyä oikeaan. Kääntymisen nopeuttamiseksi otettiin koneella hitain
nopeus eteen. Samalla sivulle ajoi luotsikutteri. Etäisyys Porvoonmajakkaan oli noin
4 kaapelinmittaa, alus kääntyi oikealle. Inertion vaimentamiseksieteenpäin aluksel
le aimettiinperuutuskomento.

Noin klo 21.29 sillalle nousi iuotsi Nieminenja antoi komennot “kaikki vasem
maiie”ja “täysi taakse”, Muutaman sekunnin mietin komennon välittämistä ruorii
le, koska epäilin komennon olevan oikea. Vasta luotsin toisesta komennosta “kaikki
vasemmalle” saliin kääntää ruoria. Ja kuten seurauksena osoittautui, tämä komento
oli mielestäni virheellinen ja kohtalokas. Alus pysähtyi suuntaan 1$ astetta ja aikoi
kääntyä vasempaan suuntaan 7 asteeseen saakka. Huolimatta siitä, että kone kävi
täysiiiä taakse, ei inertiota onnistuttu vaimentamaan ja alus sai vasemmassa etu
osassa pohjakosketuksenja vaurioitui vasemmanlastitankinn:o 1 kohdalta. Ennak
komittausten mukaan lastia valui ulos noin 690 kuutiota, tarkastajien lopuiiisten
mittausten mukaan 666 kuutiota eli 573 tonnia. Noin klo 22.40 alus kääntyi suuntaan
110 astetta, irtosi itse karilta ilman konetta. Heti karilleajon jälkeen alukseila annet
tiin hälytys ja miehistö ryhtyi tarkistamaan vaurioita ja rajoittamaan öljyyuotoa.

Yrnpariomneno
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987 Suomi esittää kaksoispohjia tankkereihin

Öljylaivat saatava turvallisemmiksi

Suomi tekee kansainvälisille merenkulkujärjestöille aloitteen, että kaikki säiliölaivat
varustettaisiin kaksoispohjalla ja -sivuilla, jotta karilleajon suurtuhojalievennettäi
sun. Turussa maanantaina 16. helmikuuta vieraillut ympäristöministeriMatti Ahde
sanoi, että talvella tehtävää öljyntorjuntaa oli jo selvitetty Neuvostoliiton viran
omaisten kanssa. Tämä selvitystyö oli kuitenkin niin laaja, että siitä pitäisi tehdä
kaikkien Helsingin sopimukseen ifittyneidenItämeren rantavaltioiden yhteishanke.

Nesteen säiliölaivat oli jo varustettu kaksoispohjalla ja -sivuilla, Suomi aikoi nyt
esittää, että myös ulkomaiset säiliölaivat varustettaisiin kaksoispohjalla. Suomi ei
voi kuitenkaan yksipuolisesti vaatia tätä, vaan siihen tarvitaan kansainvälinen so
pimus.

Suomi voi kuitenkin vaatia esimerkiksi jääoloissa liikkuvilta laivoilta liikenne-
rajoituksia antamalla vankempaa rakennetta, Kaksoispohja nostaa laivojen raken
nuskustannuksia ja se puolestaan heijastuu öljyn hintaan, kun rahtikustannukset
nousevat.

Itämeren rantavaltiotpitävät helmikuun lopulla Helsingissä Itämeren suojelu-
komission kokouksen, jossaÄntonio Gramscin öljyvahinko tulee pääaiheeksi.

MerenkulkuhallituksenpääjohtajaJan-ErikJansson peräsi viime viikolla meren
kulkuhallituksen aloittaman, mutta vuosina 1983-84 ministeriöiden uudelleenjär
jestelyjen takia keskeytyneen öljyn talvitorjunnantutkimuksen jatkamista ja erikois
aluksen suunnittelua.

Öljyalueella nyt vaarallisia kareja

Maanantain lentotiedustelu osoitti, että öljylautta oli pysynytjokseenkin paikallaan
viikonvaihteen. Se oli hajonnut kahdeksi lautaksi, jotka olivat 1,5 ja yli 2 kilometrin
päässä Söderskärinlintusaaresta. Öljynkerääjäalus Hylje oli edelleen Nesteen sata
massa odottamassa parempia sääoloja. Torjuntalaivoja ei lautan perään nyt lähete
tä, koska alueella, missä ne sijaitsevat, oli matalikkoja ja kareja, jotka voivat olla
aluksille vaarana.

Toisaalta jäät estivät lautan liikkumista rannikkoa kohti. Säätiedot ennustivat
parin päivänjaksossa tuulen kääntyvän pohjoiseen,jolloinlautatkinlähtisivätete
lämmäksi Suomen rannikosta.

Torjuntatöihin anotaan 13 milj. mk

Ympäristöministeriö anoo tällä viikolla valtioneuvostolta Antonio Gramscin öljy
saasteen torjuntaa varten 13 miljoonaa markkaa. Lisäksi tarvitaan yli 3 miljoonaa
markkaa saasftmeen alueen ympäristötutkimuksiin, joita tehdään mm. merentutki
muslaitoksen kanssa.

Ylitarkastaja OlliPahkala ympäristöministeriöstä arvioi ympäristövaikutusten
selvittämiseen tarvittavan 2,2 miljoonaa markkaa, Ministeri Ahde sanoi ministeri
önsä anoneen olemassaolonsa aikana öljyntorjuntavalmiudenlisäämiseen 99,6 mil
joonaa markkaa, mutta tähän mennessä saaneen vain runsaat 40 miljoonaa mark
kaa.

OsastonjohtajaPaavo Tullckimerentutkimuslaitoksesta sanoi tutkimusalusAran
dan ottavan öljynäytteitä Hangon ja Loviisan väliseltä merialueelta maaliskuun
alun normaalin talviseurantamatkan aikana, Tätä ennen jäätilanteen salliessa tutki
jat pyrkivät muiden viranomaisten myötävaikutuksella saamaan jo öljynäytteitä
alueelta.
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Öljylautta matkaa etelään päin 1987

TOrjuntaalus Hylje paasee taas töihin

Öljynkerääjäalus Hylje aloittaa jälleen keskivlikkoaamurtajääsohjoisen öljyn poista
misen Suomenlahdella. Hylje lähti tiistaina illansuussa 17. helmikuuta hinaaja Inton
hinaamana merelle Nesteen satamasta Sköldvikistä.

Neuvostoliittolaisen säiliölaiva Antonio Gramscin ajettua karille 6. päivänä
helmikuuta pääsi mereen 700 tonnia raakaöljyä. Hylje pääsi paikalle vasta 9. päivä
nä. Huonon sään takia torjuntatyöjouduttiinkeskeyttämään jo parin päivänpäästä.

Kahden neuvostoliittolaisen öljyntorjunta-aluksen osallistumisesta Porvoon
edustalla lojuvien jäälauttojen keräämiseenpäätetään keskiviikkona.

Saastelautat olivat etääntymässä Söderskärinlintusaaresta, sillä tiistaina alkoi
puhaltaa pohjoistuuli. Merentutkimuslaitos arvioi öljylauttojen olevan keskiviikko-
aamuun mennessä jo 10 kilometrin päässä Söderskäristä. Tämä tietäisi jälleen hen
gähdystaukoa öljyntorjujille.

Kolme alusta pikamuutoksiin

Ympäristöministeri Matti Ahde tutustui tiistaina tuhoalueeseen. Merivartiolaiva
Valppaassa hän allekirjoitti Larssen Maritime-telakan kanssa sopimuksen kolmen
öljyntorjunta-aluksen muutos-ja parannustöistä. Rahat tähän saatiin jo viime vuo
den lisäbudjetissa, mutta vasta nyt päästään hanketta toteuttamaan. Kysymys oli
merenkulkuhallituksen alaisesta Oili uI:sta, joka nyt oli Helsingin Katajanokassa
sekä väylänhoito-ja öljyntorjunta-aluksista Sektorista ja Kummelista.

Aluksia oli tarkoitus pidentää ja tehostaa niiden torjuntalaitteistoa. Niihin asen
netaan mm. Vaasan öljyntorjunnassa jo hyväksi koettu Lori-harjakeräysjärjestelmä,
joka oli jo Oili TV:ssä sekä Hollmingin telakalla Raumalla valmistuvassa Hylkeen
parannetussa painoksessa Hallissa. Parannukseteivätkuitenkaanehdienää tämän
kevään koitoksiin, vaikka töihin ryhdytäänkin hyvin kiireesti. Ympäristöministeri
ön ylitarkastaja Olli Pahkala totesi, että nyt tehtävät korjaukset tuskin parantavat
olennaisesti näiden kolmen pienemmän aluksen mahdollisuuksia toijuntatehtäviin
nimenomaantalvisissa öljyonnettomuuksissa.

Kutenjo parina viime vuotena oli useita kertoja asiantuntijain puheista kuultu,
talvisiin öljyntoijuntatoimiinldintojääväylillä kuin myös kevyemmänjääsohjon seassa
tapahtuviin öljyvahinkoihin ei enää pärjätä Suomen merialueilla millään kevyellä
kalustolla, vaan on ryhdyttävä suunnittelemaan pian valmistuvan Hallin jälkeen
kolmatta varsinaista monitoimikäyttöön soveltuvaa öljyntorjuntalaivaa, joka olisi
varustettu myös tehokkaillajääoloissa tapahtuvaan öljyntorjuntaanja varsinaiseen
öljyn keräykseen sohjon keskeltä.

Apulaistarkastaja Paavo Elolähde sanoi, että perjantaina pitävät eri viranomais
tenja kuntien edustajat suunnittelutyöryhmän kokouksen. Siinä perehdytäänvas
taisiin öljyntorjuntatoimiin, mm. mahdollisuuteen, että jäidenlähdettyäjäissä oleva
ja pohjaankinvajonnut öljy nousee pintaanja saastuttaa Porvoon saariston rantoja.

Öljyntorjunnan johtaja, ylitarkastaja Reino Sandelin ja Suomenlahden merivar
tioston päällikkö, kommodori Heimo livonen neuvottelivat tiistaina neuvostoliitto
laisen toijuntajohtajan, kapteeni Leonid Belovin kanssa torjuntatilanteesta.

Öljynkeruu vaivalloista

Lohduttomat näkymät kohtaavat kuitenkin keskiviikkona saastepaikalle tulevaa
Hyljettäja siinä olevaa norjalaista öljynkerääjää. Työ on erittäin vaivalloista ja sää
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YmpäristöministeriMattiAhde oli luvannut Suomen ottavan kansainvälisillä aree- 1 987
noilla esille tankkerien kaksoispohjavaatimuksen Suomenkin vesillä. Tämä aihe ja
muu heikolla kalustolla tehtävä öljynkuljetus joutuu muutenkin suojelukomission
vakavan tarkastelun alaiseksi.

Neste pystyisi itsekin kuljettamaan neuvostoöljyn

Nestekin oli ministeriAhteenkaksoispohjavaatimusten siivittämänä vetänyt jälleen
kerranjulkisuuteenvanhan esityksensä. Neste,jolla Itämeren piirissä oli ainoat kak
soispohjalla varustetut tankkerit, ryhtyisi itse hoitamaan neuvostoliittolaisen öljyn
kuljetuksen Latvian Ventspilsistä. Tästä oli viimeksi ollut puhe, kun Neste tilasi nyt
saadut uusimmat 40.000 tonnin tankkerinsa Rauma-Repolan telakalta.

Nesteen tiedotuspäällikkö Helena Haapalinna sanoi Nesteen ehdotuksen koko
Neuvostoliitosta Suomeen ostettavan öljyn kuljettamisesta suomalaisella kaksois
pohjakalustolla olevan esillä aina, kun kauppapoliittisia öljyneuvotteluja käydään.
Suomi tuo Neuvostoliitosta 8,5 miljoonaa tonnia öljyä vuodessa. Tästä kolmannes
tuodaan neuvostotankkereilla. Neuvostoliitto ei ollut toistaiseksi suostunut luopu
maan kuljetusosuudestaan.

Nesteellä oli nyt neljä Lunni-luokan tankkeria ja kaksi viime vuonna saatua
40.000 tonnin tankkeria.Jo näillä pystyisi Neste yksinkin hoitamaanNeuvostoliiton
öljykuljetukset Suomeen, mutta ei tällä hetkellä. Nesteellä oli nimittäin ulkopuolisia
rahtikuljetuksia eteläisellä Itämerellä Tanskan ja Ruotsin öljyistä.

Tankkerienkaksoispohja ei luonnollisestikaan täysinpoista öljykatastrofinmah
dollisuuksia, mutta kuitenkin lieventää niitä. Tämä todettiin viimeksi Sotkanajaessa
Ruotsin vesillä kasuuniin, jolloin 350 tonnia öljyä pääsi kaksoispohjasta huolimatta
mereen.

Öljylautat taas palaamassa takaisin

Öljyntorjunta-alus Hylje aloitti keskiviikkona puolelta päivinjääsohjoisen öljynke
ruun Porvoon edustalla. Sääennusteet olivat Suomelle epäedulliset. Kun keskiviik
kona tuuli kuljetti kolmea öljylauttaa etelämmäksi Söderskärinlintusaaresta, tors
taiksi luvattiin tuulta, joka kuljettaa jäiden seassa olevan liki 700 tonnin öljylautta
erän taas takaisin lähtöasemiinsa eli Suomen rannikkoa kohti. Sääolot vaihtuvat
nopeasti. Apulaistarkastaja Paavo Elolähde arvioi kuitenkin, että tuulen suunnan
muuttuessa ahtojäät eivät vaikeuttaisi öljynkeruuta, vaan Hylje voisi sitä jatkaa useita
päiviä. Neuvostoliiton kaksi öljyntorjunta-alusta olivat öljylauttojenlähituntumas
saja ainakin Professor Gorunov oli kokeillut järjestelmänsä soveltuvuutta.

YmDänörnIneno
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1987 Valtioneuvostofta Salomonin tuomio:

1 3 anottiin - 7 miljoonaa tuli
lisapubdistusvaroja

Ympäristöministeriö anoi Antonio Gramscin öljysaasteidenpuhdistuskustannuk
sun lisävaroja valtioneuvostolta 13 miljoonaa markkaa, mutta valtioneuvosto myönsi
19. päivänä helmikuuta vain puolet eli 7 miljoonaa markkaa. Ympäristöministeriöl
le myönnettiin myös lupa ehdotettuihinpuomihankintoihin.Niiden rahoitus ei kui
tenkaan sopinut erillisenä summana valtiovarainministeriönpussista, vaan ympä
ristöministeriö joutuu niihin käyttämään omia laiva-ja kalustomäärärahojaan,jot
ka oli jo myönnetty tätä vuotta varten.

Meripuomeja vain 500 metriä tarve 3.600 metriä

Nyt saadusta 13 miljoonasta markasta käytetään jo yksin 6 miljoonaa markkaa
meripuomien hankintaan, koska meripuomeista oli kova pula ja niitä jos mitä tarvi
taanjuuri Suomenlahden öljysaasteenjälkitohnoihinkinmahdollisessa kovassakin
merenkäynnissä. Ympäristöministeriölläja kunnilla oli nyt yhteensä vain 500 met
riä meripuomia, kun tarve olisi vähintäänkin 3.600 metriä.

Jos ynnätäännyt käynnissä olevien torjuntamenojen, alusten, hinaajienja muun
kaluston käyttökustannuksia, ne tekevät jo lähes 500.000 markkaa viikossa. Ympä
ristöministeriö oli arvioinut, että yksistään rantojen puhdistamiseen tarvitaan ke
väällä lisärahaa vielä 50.000 markkaa tonnilta. Sen verran valtioneuvosto kuitenkin
heltyi, että ympäristöministeriö saa käyttää tämän vuoden budjettinsa laiva-ja ka
lustohankintamäärärahoja erilaisiin välttämättömiin hankintoihinsa. Nämä varat
voidaan sitten ministeriölle korvata, kun kesäkuussa ruvetaan tekemään valtion
lisäbudjettia.

Matalikko laivojen esteenä

Öljyntorjujat joutuivat taas tauolle

Porvoon edustan öljyntorjujat joutuivat perjantaina 20. helmikuuta vetäytymään
700 tonnin öljylauttojen luota, kun ne ajautuivat matalikolle. Sinne ei laivoilla ollut
menemistä. Äpulaistarkastaja Paavo Elolähde piti tilannetta illalla huolestuttavana,
koska sääennustus lupasi lauantaiksi merialueille 14 metrin lounaistuulta,

Öljyntorjunta-alus Hylje ja neuvostoliittolainen ruoppaaja-öljyntorjunta-alus
Professor Gorunov joutuivat pitämään taukoa ja hakeutumaan suojaisiin kohtiin
väylän varrelle. Gorunov palasi takaisin kansainvälisille alueille.

Öljylautta itään 300 metriä tunnissa

Torjuntatyöt olivat toivottoman hitaita mahdollisimman ankeidenjääolojen takia.
Nyt jo tiedettiin, että keväällä joudutaan monilta rannoilta keräämään öljyä perin
teisellä ämpäri-äyskäri- menetelmällä. Tähän oli jo varauduttu mm. eri viranomais
tenja kuntien edustajien kanssa.

Öljyntoijujatpuhuivatnytöljyyntyneestäjääkentästä,jokaoli mahdollisimman
monimuotoinen ahtojäineenja avovesipaikkoineen. Öljykenttä ajautui itään päin
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300 metrin tuntivauhdilla. Se lähestyi jo iltapäivällä uhkaavasti Västra Balkaninja 1 987
Norra Balkanin matalikkoa, missä veden syvyys oli matalimmillaan vain alle met
rin.

Hylje luopui öljylautan peräänajosta

Hylje joutui perjantaina kello 15.40 jättämään öljyisenjääkentän peräänajon ja ha
keutumaan turvallisemmillevesille. Professor Gorunov lähti jo aikaisemmin, koska
se kulki vieläkin syvemmässä kuin Hylje. Taukoon jouduttiin, koska öljyntorjujat
eivät vaarantaneet alusten turvallisuutta matalikkojenja karikoiden takia.

Jos jäätilarmehelpottuu, Hylje jatkaa viikonvaihteessa öljyn keräämistä. Sillä oli
mukana Norjasta hankittu Ketunhäntä-harjakerääjä, mutta perjantain tapaisissa
oloissa sillä ei päästy työskentelemään koska se vaati toimiakseen vapaata vettä.

Neuvostoliittolainen säiliölaiva Antonio Gramsci ajoi karille 6. päivänä helmi
kuuta Porvoon majakan kohdalla. Pohjarepeämästä valui 700 tonnia raakaöljyä
mereen. Hylje jouduttiin hinaamaan Naantalista kolmen päivän päästä paikalle ja
se aloitti öljynkeräyksen. Neuvostoliittolainen laiva tuli mukaan kaksi päivää sitten.

Helsinkikin varautui jo öIjyseaan

Helsingin kaupungin palopäällikkö RainerAiho kertoi maanantaina 23. helmikuuta,
että pääkaupungin viranomaisetldn varautuivat jo Gramscin öljyä torjumaan,jos se
saapuu Helsingin rannoille. Toijuntasuunnitelmia oli tarkistettuja valmistelut aloi
tettu tarkasti. Suunnitteilla oli erilaisia torjuntamallejaja kalustohankintoja.

Alho korosti, että kysymyksessä olivat nyt Helsingin omat, aivan paikalliset
torjuntatoimet, mm. varautuminen avovedessä ja rannoilla tapahtuvaan toimin
taan. Viranomaiset olivat alkaneet myös valmistella rannikkokuntien yhteistyön
suunnittelua siltä varalta, että öljy pääsee ulottumaan rannoille asti ja avuksi on
otettava äyskäri-ämpäri-järjestelmä. Jokainenkunta kuitenkin harkitsee ja suunnit
telee torjuntansa itsenäisesti.

Laivasto torjuntaan jo yöiiä

Ylitarkastaja OlliPahkala ympäristöministeriöstä kertoi, että tiistainvastaisena yönä
oli tarkoitus lähettää sekä Hylje neuvostoliittolaisalukset torjuntatöihin Kalbåda
grundinympäristöön,jos sääolot suinkin sen sallivat yli viikonlopun jatkuneenpa
kollisenlepotauonjälkeen.

Maanantain valvontalento toi tulokseksi, että jäät olivat liikkeellä kaakkoonja
olivat nyt 3-4 meripeninkulman päässä Kalbodagrundista itäkoilliseen ja pohjoi
seen. Ministeriön työryhmä tutki parhaillaan, mitkä toimet ovat seuraavat, kunjäät
lähtevät ja mitä mahdollisuuksia oli saada paikalle kalustoa, joka soveltuisi parem
min avovedessä tapahtuvaan torjuntaanja öljynkeruuseen. Oli myös varauduttava
keräämään öljysaastetta rannoilta ja siihen taas tarvitaan myös paljon vapaaehtoi
sia mukaan lapioimaan öljyä kivien koloista.

Ympanbminerio
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1987 Valtioneuvostokin vaatii turvaNisempia tankkereita

Suojelukomissio pohti talvista
öljyntorjuntaa

Perjantai 27. helmikuuta oli kahdessakin merkityksessä suuri päivä öljyntorjunnan
kehitykselle. Itämeren suojelukomissio käsitteli viimeisenä kokouspäivänään Suo
menlahden öljyntorjuntaa ja esitti vankan käsityksensä siitä, että nyt saatuja torjun
takokemuksia on hyödynnettävä. Suomen valtioneuvostopuolestaan antoi perjan
taina kannanottonsa Gramscin öljyvahingon tiimoilta. Seuraavassa perehdyn vain
tärkeimpiin kannanottoihin, jotka koskevat öljyntorjunnan kehittämistä.

Suomen hallitus totesi, että Suomenlahden öljyntorjuntatyö maksaa noin 55.000
markkaa päivässä ja sitä onedelleenjatkettava kustannuksista välittämättä. Torjuu
tatyöhän aloitettiin 7. päivänä helmikuuta, kun Gramsci oli karahtanut karille ja
siitä onjo kerääntynyt suuret laskut.

Hallitus päätti nyt ryhtyä selvittämään säiliöalusten rakennevaatimuksia sekä
uusien öljyntorjunnan menetelmienja laitteiden kehittämistä. Tutkimus-ja tuoteke
hitysmäärärahoja on myös lisättävä. Säiliöalusten rakenne on saatava turvalliseksi
rakenteitalujittamallaja vaatimalla tankkereille kaksoispohjat ja -laidat. Torjunnas
sa tarvittavaa varallaolojärjestelmää on myös kehitettävä ja varuilla oleville henki
löille pystyttävä maksamaan kaikki korvaukset aina ylityötunteja ja varallaolokor
vauksia myöten, kuten alan ammattiliittokin oli jo pitkään vaatinut. Ruotsissa nä
mäkinkorvausasiat ovat jo vuosikausia olleet hyvässä järjestyksessä, kun niitä ei ole
Suomessa saatu monista yrityksistä huolimatta kuntoon.

Itämeren suojelukomissio toi julki toiveen siitä, että nimenomaan talvisissa jää-
oloissa tapahtuvaa torjuntatyötä on nopeasti kehitettävä. Ilahduttavana asiana to
dettiin, että Suomi ottaa kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa esille ni
menomaanjääoloissa tapahtuvat öljyonnettomuudet. Ne koskevat sekä öljynkulje
tusta että kemikaalilaivoja. Suojelukomission merenkulkukomitean on myös tehtä
vä IMO:lie aloitteita, missä kiinnitetään vakava huomio laivojen turvallisuuteen,
rakenteellisiin seikkoihin eli kaksoispohjaanja kaksoislaidoitukseen. Suojelukomis
sion seuraava kokous pidetäänministeritasolla ensi vuoden helmikuussa Helsingis
sä.

jäät pitivät öljyntorjujat yhä laiturissa

Torjuntajohto siirtyi vesi ja
ynipäristöliaHintoon

Porvoon edustan öljyntorjunta oli vielä ainakin maanantaina 2. maaliskuuta keskey
tyksissä erittäin vaikean jäätilanteen takia. Öljyntorjunta-alus Hylje oli edelleen
Nesteen laiturissa Sköldvikissä sään paranemista odottamassa.

Nyt näytti jo varmalta, että pääosa öljyntorjuntatöistä joudutaan tekemään
huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa, kun meri vapautuu jääpeitteestä. Siihen
mennessä on tarkoitus tehdä yksityiskohtainen suunnitelma rannikon kuntienkans
sa kaiken mahdollisen öljyntorjuntakalustonhaalimiseksipaikalle. Antonio Grams
ci ajoi karille 6. päivänä helmikuuta. Tähän mennessä mereen joutuneesta 700 ton
nin öljymäärästä oli saatu talteen vain runsas 10 tonnia.

Suomen ymparlstö 680
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Hylje saapui Sköldvikin laituriinloppuvilkosta huoltoa ja miehistönvaihtoa varten. 1987
Koska alus oli merivoimien hallinnassa, vaihtomiehistö haettiin aina viikonloppui
sin Turun laivastoasemalta.

Pohjoistuuli puhalsi maanantainakin 14 metrin sekuntivauhdilla Suomenlah
della ja painoi jäät kasaan öljyyntyneen jääkentän päälle, eikä öljyntorjujilla ollut
sinne asiaa. Hylje ei ollut sillä tavalla jäävahvistettu, että se kestäisi jäiden runnaa
mista. Myöskään kauhamenetelmällä keruu ei kovissa jääoloissa luista toivotulla
tavalla.

Vesi- ja ympäristöhallitus uusi torjuntajohtaja

Maanantaina ympäristöministeriön öljyntorjuntaorganisaatio sai uuden isännän,
kun toiminta yhdistettiin vesi- ja ympäristöhallinnon alaisuuteen. Uusien organi
saatioiden luominen vie oman aikansa, mutta öljyntorjuntaa oli tarkoitus suunnitel
laja jatkaa entiseltä pohjalta. Öljyntorjuntakalustoa oli kuitenkin käytössä ainoas
taan Hylje ja sen neuvostoliittolainen virkaveli Professor Garunov. Tilanteeseen
odotettiin parannusta vasta, kun Hollmingin telakalta Raumalta valmistuu avove
sikauteen Hylkeen vahvempi versio Halli.

Torjunnanjohto-organisaationsiirtojohtuulainmuutoksesta, jolla pyritään sel
keyttämäänympäristöhallinnontehtäviä. Nyt käynnissä olevan Gramscin öljytuho
jen torjunnassa ei henkilöjohto vaihdu. Tähänkin asti oli johtanut torjuntaa ylitar
kastaja Reino Sandelin. Hänen sijaisenaan on ollut tarkastaja Martti Virtanen. Molem
mat miehet siirtyvät nyt vesi-ja ympäristöhallitukseen.

Hylje odottaa edelleen sään paranemista

Uusi jnpesulaite tulossa Porvoosa

Porvoon edustan öljyntorjunta oli täysin jumissa edelleen tiistaina 3. maaliskuuta.
Torjunta-alus Hylje odotti sään paranemista Nesteen laiturissa. Neljän tunnin varo
ajalla lähdetään öljyiselle jääkentälle, kunhan ensin oli sää ollut paripäivää nollake
lissä ja aurinko paistaa.

Torjuntaryhmästä kuvailtiin nykyistä tilannetta jäiden puolesta mahdottomak
si. Jäälautta ei edes luku, koska kova pohjoistuuli ja pakkanen olivat vahvistaneet
jäätä. Öljyinen alue oli nyt Sandkallanin tienoilla.

Tiistaina kerrottiin, että kahden viikon kuluttua päästään kokeilemaan uutta
torjuntamenetelmää. Sen luojana oli porvoolainen Lars Lundin, joka oli jo luonut
avoveteen soveltuvan lori-järjestelmän,jossa harjakeräyksellä kuoritaan öljy veden
pinnalta. Uusin toteutus oli laite, millä öljy pystytään irrottamaan pesemälläjäästä
ja samalla nostamaan se vedestä. Laite kiinnitetään torjunta-alueelle hinattavaan
alukseen. Kone Oy oli toisena osakkaana yhteisyrityksessä.

Lori-järjestelmä toimii siten, että torjunta-aluksen sivuilla on keräilypuomit,
joiden avulla öljynsekainen vesi ohjataan harjalaitteisiinja samalla piihdistunut vesi
virtaa pois. Öljy ohjataan sitten harjalaitteesta aluksen säiliöön.

Laitteet pian 8 aluksessa

Nyt tällainen laite oli jo yhdessä ympäristöministeriön, Nesteen ja Kotkan kaupun
gin aluksessa ja viimeiseksi sellaiset saadaan pian käyttöön tuleviin ympäristömi
nisteriönkahteenuuteen alukseen. Ministeriön kolme vanhempaa alusta saavat nämä
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1 987 laitteet myöhemmin keväällä, Muutostyöt maksavat näihin aluksiin 2-3 miljoonaa
markkaa.

Talvinen öljyntorjunta näytti toivottomalta. Noin 570 tonnista oli saatu talteen
vasta noin 35 tonnia. Öljyntorjujat olivat saaneet monilta ihmisiltä, mm. keksijöiltä,
ajatuksia öljyn talvitorjunnassa. Kaikki ajatukset tutkitaan ympäristöministeriössä
huolellisesti, Tähän mennessä ei kuitenkaan ollut tehokasta keinoa löytynyt. Turve
oli ollut yksi mahdollisuus, mutta sen käyttö toisi niin paljon lisäkuormaa kerääjille,
ettei sitä pidetty kannattavana. 15 vuoden aikana oli aina öljyonnettomuuksiensat
tuessa torjujille virrannut ideointiapua. Ajatuksia oli kokeiltu mitä moninaisimmas
sa käytössä. Ävovedessä tapahtuvaan torjuntaan olikin kehitetty jo useita hyviä lait
teita. Talvinen öljyntorjunta oli kuitenkinjäänyt toistaiseksi vaille tehokasta laitetta,
vaikka kehittelyä olikin pyritty viemään eteenpäin. Ratkaisua ei ollut vielä löytynyt
maailmanlaajuisesta keksijäpankistakaan. Tämä jo osoitti tämänhetkisten torjunta-
mahdollisuuksienmahdottomuuden.

Öljykenttä jähmettyi

Neuvostoliittolainen säiliölaiva Antonio Gramsci ajoi karille Porvoon edustalla 6.
päivänä helmikuuta. Siitä pääsi veteen noin 570 tonnia eli noin 700 kuutiota raaka-
öljyä. Päivittäin öljyisellejääkentälle tehtiin tarkastuslentoja,joilla selvitettiin öljy-
kentän suunnan muutokset. Tällä hetkellä liike oli lounaaseen. Ennusteen mukaan
vahvistuvajääpeite pitää öljykentän lähimmän vuorokauden aikana paikallaan.

Sään lämpeneminen edellyttää eteläisiä tai lounaisia ilmavirtauksia, jotka puo
lestaan kasaavatjään Suomen rannikkoa kohti. Tämänhetkinen pohjoinen ilmavir
taus olisi paras apu, jos ei jää jarruttaisi öljykentän liikkeitä. Voimakkailla pohjois
tuulilla öljykenttä ajautuisi avovedessä kansainvälisille vesille pois päin rannikosta,
joka nyt oli todella suuren saastumisen edessä, kun avovesikausi alkaa. Keskiviikko
na pidetään torjuntaan osallistuvien eri viranomaisten neuvottelu, missä pohditaan
vastaisia toimia ja varaudutaan kaikkeen mahdolliseen torjuntakalustoon, kun meri
vapautuu jäistä huhti-toukokuun vaihteessa,

Torjuntajohtaja vielä toiveikas

Strate9ia tähtää eboiskuun heti
avovedessa

Porvoon edustan öljyntorjurman strategia tähtäsi nytmuutamienviikkojen kuluttua
tapahtuvaan ennen näkemättömään tehoiskuun muutamien otollisten päivien ai
kana. Ympäristöministeriön määräämä torjuntatoimienjohtaja, ylitarkastaja Reino
Sandelin sanoi 5 päivänä maaliskuuta, etteivät aikaisemmat kokemukset olleet lop
putuloksen suhteen rohkaisevia. Toisaalta oli kuitenkin todettava, että nyt torjujilla
oli käytettävissä avovedessä torjuntaan kykenevä yli kymmenen aluksen laivasto.

Sandelin sanoi jäävän nähtäväksi, onnistutaanko sitten muutamien otollisten
päivien aikana todella iskemään tehokkaasti vai tuleeko silloin niin kova myrsky,
joka vesittää torjuntatoimet. Kaikki oli kiinni säästä. Torjujat eivät kuitenkaan olleet
toivottomia. Heti kunjäät murenevat ja tulee railoja, kevätaurinko sulattaa öljysoh
joa. Koko aluskalusto keskitetään keräämään jäistä vapautuvaa öljyä.

Torjunnassa pyritään jatkossa kuorimaan ja keräämään merestä öljyä niin pal
jon, että rannoille ajautuva määrä jää mahdollisimman pieneksi. Torjuntakustan
nuksissa oli puhuttu 20 miljoonasta markasta. Sandelin sanoi alkuun nyt lähdetyn 7
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miljoonalla markalla: —Jos meritoiminta onnistuu, kustannukset jäävät suhteellisen 1987
vaatimattomiksi. Jos keruu tapahtuu rannoilla, tulee suurempia kustannuksia ja li
säksi korvausvaatimuksia.

Ei enää suuria torjunta-aluksia

Hoilmingin telakalta Raumalta saadaan suurin toijunta-alus, 60 metriä pitkä Halli
käyttöön joko tämän kuun lopulla tai huhtikuun alkuviikolla. Sandelinin mukaan
Halli jää vIImeiseksi näin suureksi alukseksi. Tämän kokoisille aluksille onjatkossa
vaikea löytää järkevää käyttöä öljyntorjirnnan ulkopuolella. Nyt hankitut kaksi Hylje
ja Halli onmiehitettymerivoimienhenkilökunnalla. Merivoimilla oli näillä aluksilla
muutakin käyttöä, mutta ei enää kolmannella näin suurella laivalla, koska maas
samme oli vain kaksi laivastoasemaa.

Porvoon merialueen öljykatastrofi toivottavasti avasi poliittisten päättäjien sil
mät kohentamaan torjuntakalustoa. Tuho oli saanut mahtavaa julkisuutta. Valtio
neuvosto puuttui nyt ensimmäisenkerran näin korkealta taholta torjuntaan. Sande
lin uskoi asiallistenvarojen saamisen alueellisten torjuntamahdollisuuksienparan
tamiseen katastrofin myötä helpottuvan.

Hän sanoi, että näin suuria öljyvahinkoja emme tulevaisuudessakaan pysty
torjumaan talvioloissa. Mutta ne kalustot ja varusteet, meripuomejajajokunenlaiva
vielä lisää, takaavat, että niillä alueilla, mihin ne sijoitetaan, torjuntavalmiuslisään
tyy valtavasti. Merenkurkun alueelle oli suunnitteilla parannettu väylänhoito- ja
öljyntorjunta-alus, jonka rahoitus oli vielä osin auki. Hanke toteutunee 1,5 vuoden
päästä.

Suurtuho varmin kalustotäydentäjä

Öljyvahinko oli keskeinen tapahtuma Helsingissä kokoonfttneessa Itämeren komis
siossa. Kokouksessaluvaffiintalvisenöljyntoijunnantutkimuksentehostamista,jäissä
toimivan aluskapasiteetin suunnittelua ym. Korulauseitako vai joskus totta?

Reino Sandelin sanoi, että eri menetelmiä ja laitteita oli tutkittu jo aikaisemmin
kinja vatkattu käytännönkin tasolla. Tähän mennessä ei kuitenkaan oltu keksitty
vielä pätevää laitetta talvitorjuntaan. Hän uskoi, että kun näin arvovaltainen fooru
mi kiinnittää asiaan huomion, se saattaa helpottaa kehitysvarojen myöntämistä ja
irrottamista tarkoitukseen. Meillä oli tähän asti ollut torjuntaa varten erittäin vaa
timattomat varat käytettävissä.

Suomen öljyntorjuntaorganisaation luomisella oli yli 15 vuoden perinteet. Kun
Suomen ensimmäinen todellinen öljytuho tapahtui vuoden 1969 Vappuna Palvan
ajettua karille Utön vesillä, perustettiin merenkulkuhallitakseen erityinen öljyntor
juntaryhmä. Ylitarkastaja Reino Sandelin oli sen ensimmäinen vetäjä jakoko torjun
taorganisaation kehittäjä. Ympäristöhallintoon siirryttäessä väkeä tuli lisää. Anto
nio Gramscin edellinen öljytuho Saaristomeren edustalla vuonna 1979 poiki tarjon
taan aluskaluston kehittämistäja ensimmäisen öljyntorjuntalaivan Hylkeen raken
tamisen. Merenkurkun öljytuho puolestaan varmisti Hylkeen parannetunpainok
sen Hallin kehittämisenjahuomion kimnnittämisenjuuri alueellisten torjuntaedelly
tysten luomiseen. Porvoon öljytuho toivottavasti jatkaa kaluston kehittämistä.

Öljyntorjunta sai oman johtoryhmänsä

5. päivänä maaliskuuta muuttui myös öljyntorjunnan johto monipuolisemmaksija
vahvemmaksi, kun vesi-ja ympäristöhallituksen yhteistoimintaneuvotteluissakes
kusteltiin uusista organisaatiotavoitteista. Neuvotteluun osallistui suuri joukko öl
jyntorjunnassa mukana olevia viranomaisia. Kan öljyntorjunta laajentuu, päätettiin
perustaa johtoryhmä työtä johtavan ylitarkastajan Reino Sandelinin avuksi.
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1 987 Toimintasäännöt tulivat myös esille uudistettaviksi. Kokouksessa jaettiinyhteistoi
minnassa mukana oleville viranomaisille vesi-ja ympäristöhallituksen ohjeet, jotka
koskivat kuntienja valtionyhteistoimintaa öljyntorjuntatyössä. Helsingin ympäris
tö-ja vesipiiri asettaisi esityksen mukaisesti öljyvahingon arvioimista varten katsel
muslautakunnan, Vahinkojen ympäristötutkimusta johtaisi taas puolestaan vesi-ja
ympäristöhallituksen vesien-ja ympäristöntutkimuslaitos. Vesi-ja ympäristöhalli
tus antaa lisäksi tarkempia ohjeita mm. rantapuhdistustöistä sekä torjuntatyöstä
ulkopuolisille maksettavista palkkioista ja korvauksista, joista oli jo aikaisemmin
monesti ollut puhetta.

Kahdeksan alusta valmiina urakkaansa

Öljyntorjuntaa varten saatu oma
katastrofiasema

Porvoon merialueen öljyntorjunta alkaa täydellä teholla heti jäidenlähdettyä, todet
tiin tiistaina 7. päivänä huhtikuuta. Silloin on käytössä yhteensä kahdeksan öljyntor
junta-alusta ja lisäksi kymmenkunta pienempää venettä. Apuun saadaan ainakin
kaksi neuvostoliittolaista torjunta-alusta. Torjuntalaivat kerätään eri puolilta ran
nikkoa Suomenlahdelle.

Helsingin palolaitoksen käytössä oli uusi Kipparlahden katastrofiasema, johon
tulee ympärivuotinen miehitys. Helsingin palopäällikkö RainerAiho kertoi, että ka
tastrofiasema oli Suomenlahden ensimmäinen. Se toimii valtakunnallisesti, mutta
on tarkoitettu palvelemaan erityisesti Etelä-Suomen öljyntorjuntaa. Katastrofiase
malla on tärkeä osa myös Porvoon edustan öljyntorjunnassa, missä se saa tavallaan
tulikasteensa.

Kipparlahden katastrofiasema oli maksanut 17 miljoonaa markkaa, mihin saa
tiin öljysuojarahastosta valtion avustusta 24 prosenttia. Palopäällikkö Alho sanoi,
että Kipparlahti on materiaalivarasto, jonne ajetaan rekalla sisään, junalla viereen,
laivalla lähelle ja helikopterilla kulmalle. Ennen Kipparlahtea piti katastrofin sattu
essa tavara koota useista varastoista eri puolilta Helsinkiä. Varasto palvelee yhtä
hyvin suurpaloja kuin muitakin katastrofeja mm. öljyntorjuntaa.

Asemalle on tilaa 2.060 neliötä ja tilavuutta 11.500 kuutiota. Öljyntorjuntaan on
varattu tiloista hieman yli puolet. Kipparlahdenpalo-ja ympäristönsuojeluasemalle
tulee ympärivuotinen miehitys. Pysyväismiehitys ratkeaa myöhemmin.

Tehokkain alus vielä telakalla

Ympäristöministeriön ylitarkastajan Olli Pahkalan mielestä itäinen Suomenlahti ja
Perämeri ovat selvimpiä aukkoja öljyntorjunta-alusten sijoittelussa. Pahkala puhui
Pohj ola-yhtiöidenjärjestämässä seminaarissa, missä pohdittiin nimenomaan laivo
jen öljynkuljetusten ongelmia. Suomessa on kesällä 1987 käytössään kahdeksan öl
jyntorjunta-alusta. Alukset oli rakennettu pääosin 1980-luvulla. Ne oli toteutettu
moninaiskäyttöperiaatteella eli alukset toimivat normaalisti muissa tehtävissä.
Merivoimien käyttöön oli luovutettu suurimmat öljyntorjrmta-aluksetHylje ja Halli.
Torjunnassa nämä toimivat johtokeskuksina, tukialuksina ja kerätyn öljyn kuljetus
aluksina. Merivoimat käyttää aluksia huoltoaluksina.

Hylje oli ollut Porvoon edustan torjuntatöissä, mutta nyt kuukauden odotta
massa jäätilanteen helpottumista Porvoon öljynjalostamon satamassa. Aluksista
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tehokkain, Halli, valmistuu Hoilmingin telakalla Raumalla parin viikon kuluttua, 1 987
jolloin sekin lähtee Suomenlahdelle,

Muut öljyntorjunta-alukset ovat merenkulkuhallituksenkäytössä väylienhoi
toaluksina, Nämä kuusi alusta ovat kahta kokoluokkaa, isompaan luokkaan kuulu
vatSektorija Kummeli, pienempään Oilit 1-4. Nämä alukset on suunniteltu öljynke
räykseen saariston sokkeloisissa ja matalissa vesissä. Merenkulkuhallituksella oli
lisäksi käytössä 16 työvenettä,jotka ovat mukana myös öljyntorjunnassa. Öljyntor
junta-alustensijoittelussa oli pyritty ottamaan myös huomioon öljyonnettomuusris
kit — öljykuljetukset ja muu merenkulku, Selvimmät puutteet olivat tällä hetkellä
Suomenlahdellaja Perämerellä.

Öljyntorjuntavarastoja hajautettu

Valtion öljyntorjuntakalustoa ja -materiaalia oli varastoituna öljyntorjuntavaras
toissa. Varastot olivat yleensä “eteentyönnettyinä” luotsiasemien yhteydessä. Va
rastoja oli rannikolla ja sisäsaaristossa 15 sekä lisäksi Saimaalla kaksi. Öljyntorjun
tavarastoissa onpuomia, imeytysainetta, öljynkeräyspumppuja, työlauttojaja muu
ta öljyntorjuntakalustoa. Sen lisäksi niissä on öljyntorjuntatarvikkeita valmiiksi kon
teissa.

Öljyntorjuntaorganisaatio ja sen kehittäminen

Ylitarkastaja Olli Pahkala sanoi, että valtion vastuulla olevien öljyntoijuntaoperaa
tioiden torjuntaorganisaatio oli luotu joka kerta tapauskohtaisesti. Selvät etukä
teissuunnitelmat olivat puuttuneet. Organisaation perusrungon muodostavat tie
tenkin varsinainen öljyntorjuntaviranomainen (merenkulkahallitus, ympäristömi
nisteriö sekä nyt vesi-ja ympäristöhallitus) sekä keskeiset virka-apuviranomaiset
(merenkulkuhallitus, merivoimat ja merivartiolaitos) yhdessä kuntien öljyntorjun
taviranomaisten kanssa.

Ympäristöministeriössä toivottiin, että vesi-ja ympäristöhallitus pystyy suun
nittelemaanja kehittämäänvaltion öljyntorjuntaorganisaationyhteistyössä muiden
viranomaistenkanssa toimivaksi. Eräs nykyisistä keskeisistä puutteista oli varalla
olo- ja päivystysjärjestelmän puuttuminen vesi-ja ympäristöhallituksesta. Torjun
nanviivytyksetönkäynnistäminenriittävässälaajuudessajanopea merellelähtö on
onnistuneen torjunnanperusedellytys.

Torjuntavastuut

Vastuu öljyntorjunnan järjestämisestä on jaettu valtion ja kuntien kesken. Valtion
öljyntorjuntaviranomaisena toimii nyt vesi-ja ympäristöhallitus; alunperin viran
omaisvastuu kuului merenkulkuhallitukselle ja 1.10.1983-28.2.1987 välisen ajan
ympäristöministeriölle. Vesi-ja ympäristöhallituksen lisäksi moni muu valtion vi
ranomainen osallistuu öljyntorjuntaan.

Kunnissa öljyntorjuntaviranomaisena toimii palokunta. Sen lisäksi erät muut
ldn kuntienvirastot ja laitokset osallistuvat torjuntaan. Ahvenanmaalla öljyntorjun
taviranomaisena toimii kuntien sijasta maakuntahallitus.

Öljysuojarahaston merkitys

Ylitarkastaja Pahkala totesi kunnilla olevankeskeinenvastuu öljyntorjunnan perus
valmiuden ylläpidossa. Öljyntorjunta on yksi kunnallisen palo-ja pelastustoimen
osista. Kuntien vastuulle kuuluu tällä hetkellä itsenäisesti vastata rannikkovesien
öljyvahinkojen torjunnasta ja isoissa öljyvahingoissa vastata tämän lisäksi ranta
puhdistuksenorganisomnnista.

Ympariomneno. . .



1 987 Kunnat olivat pystyneet hankkimaan öljyntorjuntakalustoa ja -materiaalia suhteel
lisen hyvin. Kunnat saavat öljysuojarahastosta täysmääräisen tai lähes täysmääräi
sen korvauksen hankintakustannuksistaan. Vuoden 1985 lakimuutoksella myös
valtiolle tuli mahdollisuus saada korvausta hankittujen öljyntorjunta-alustenja tar
vikkeiden kustannuksista,

Öljysuojarahasto on valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolinen rahasto. Siihen
kerätään maksuina 2 markkaa jokaiselta maahantuodulta tai Suomen kautta kulje
tetulta öljytonnilta. Rahaston tulokertymä on siten noin 20-30 miljoonaa markkaa.
Johtuen valtion laivavahinkojen korvauksista rahasto onjoutumassa maksuvaike
uksiin,

Vastuu öljyvahingoista

Merenkulkuhallituksen ylijohtaja HeikkiMuttilainen selvitti seminaarissa vastuuta
aluksista aiheutuvista öljyvahingoista. Äluksella pitää olla vakuutus, joka kattaa
aluksen omistajan korvausvelvollisuuden.

Äluksella on oikeus rajoittaa vastuunsa. Vastuuraja vaihtelee aluksen koon
mukaan. Aluksen vastuu on kuitenkin enintään noin $5 miljoonaa markkaa. Antonio
Gramscin kokoisella aluksella se on noin 15 miljoonaa markkaa. Mikäli vahingot
ovat suuremmatkuin aluksen vastuu, korvaa ylimenevän osan kansainvälinen öljy
suojarahasto noin 315 miljoonaa markkaan asti.

Tämä järjestelmä perustuu kansainväliseen yleissopimukseen öljyn aiheutta
masta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuodelta
1969 (CLC) ja kansainväliseenyleissopimukseen öljyn aiheuttamienpilaantumisva
hinkojen kansainvälisenkorvausrahaston perustamisesta vuodelta 1971 (Fund). Sitä
täydentää helmikuun 20. päivänä 1987 uusittu vapaaehtoinen laivanvarustajien,
vakuutusyhtiöidenja öljy-yhtiöiden luomajärjestelmä,jossa aluksen omistajan vas
tuu kuuluu Tovalop-sopimuksen piiriin ja lastin omistajanvastuu Cristal-sopimuk
sen piiriin.

Vastuurajat ovat huomattavasti korkeammat kuin valtioiden välisissä sopimuk
sissa. Alusten osalta ne ovat noin 16 miljoonasta markasta noin 315 miljoonaan
markkaan ja Cristal-rahaston osalta noin 160 miljoonasta markasta noin 610 miljoo
naan markkaan.

Kaikkia edellä kuvattuja järjestelmiä täydentää Suomessa kansallinen öljysuo
arahasto, josta maksetaan harkinnanvaraisesti korvauksia öljyvahingoista kärsi
määnjoutuneille. Rahastoahallinnoi valtioneuvosto ja sen alaisena öljyvahinkolau
takunta,
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Öljykuljetukset turvallisemmiksi 1987

Kaksoispohja nostaa kustannuksia
10 prosenttia

Äntonia Gramscin öljytuho oli vauhdittanut Suomessa keskustelua öljynkuljetuk
sessa käytettäviensäiliölaivojenkaksoispohjista. Kaksoispohjien on arvioitu nosta-
van öljyn hintaa. Tiedustelin 9. päivänä huhtikuuta kustannustilannetta Nesteen
varustamo-osastosta. Johtaja Raimo Roos sanoi kaksoispohjan lisäävän laivan raken
tamiskustarmuksia korkeintaan 10 prosenttia. Vahvistetusta pohjasta aiheutuvat
menot ovatkinpieniä, jos niitä verrataan sen etuihin, mm. turvallisuuteen, Lisäkus
tannus ei liioin nostaisi öljyn hintaa vielä pilviin.

Suomessakin oli nyt ryhdytty virallisesti selvittämäänkaksoispohjanvaatimus
ten asettamista ulkomaisille laivoille, jotka kuljettavat öljyä mm. Suomeen. Nesteen
kaikissa vuoden 1973 jälkeen rakennetuissa 15 aluksessa oli kaksoispohjat.

Suomi voi antaa kansallisia määräyksiä

Suomi ei yksin voi päättää säiliölaivojen kansainvälisistä rakennevaatimuksista,
mutta kansallisia määräyksiä voidaan toki antaa. Kansainväliset määräykset käsit
telee kansainvälinen merialanjärjestö Imo. Suomi voi kuitenkin määrätä, että Suo
men aluevesillä säiliölaivoissa on oltava kaksoispohja. Ellei sitä ole, alus saa liikkua
aluevesillämme vain hyvän näkyvyyden vallitessa hyvässä säässä. Vain harvoissa
ulkomaisissa aluksissa onnykyisin kaksoispohja.

Johtaja Roosin mukaan Nesteen uusimmat säiliölaivat maksoivat kukin 200
miljoonaamarkkaa, kun niihin rakennettIInkaksoispohja. Ilman kaksoispohjaa yksi
alus olisi maksanut noin 180 miljoonaa markkaa. Suurissa aluksissa kustannukset
ovat suhteessa pienemmät.

Kaksoispohja ei täysin varma

Kaksoispohjasta oli varustamolle myös joitakin etuja. Mm. lasti saadaan aluksesta
helpommin ulos eikä pohja ruostu yhtä herkästi, kun se on tasainen. Kaksoispohja ei
ole ehdottoman varma turva onnettomuuden sattuessa, mutta se vähentää kuiten
kinturman seurauksia. Suurin osa karilleajoista on hipaisuja, joissa kaksoispohjasta
onapua. Yksinkertainenpohjavoipäästää öljyämereenjohipaisuissakin,kutenkävi
Antonio Cramscille,

Neste pystyisi jo nyt tuomaan mm. kaiken Itämeren piiristä ostamansa öljyn
Suomeen kaksoispohjalla varustetuilla säiliölaivoilla, mutta esteenä olivat kauppa-
poliittiset tekijät. Kansainvälisesti hyväksytyn käytännön mukaan öljykuljetukset
jaetaan puoliksi 50/50- suhteessa ostaja-ja myyjämaan alusten kesken.

Neuvostoliiton kanssa oli sovittu, että 60 prosenttia raaka-öljystä kuljetetaan
Neuvostoliiton, 40 prosenttia Nesteen aluksilla. Tätä nykyä Nesteen aluksia olibuu
kattu kolmansien maiden liikenteeseen. Sopimusten päätyttyä osa voidaan vetää
Itämerenpiirinkuljetuksiin, jos kauppapoliittisissakuljetussopimuksissa niin sovit
taisiin.
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1987 Gramscin öljyä eh*i jo Helsingin vesille

Helsingin palo-ja pelastustoimi piti yhteistoiminta-alueen harjoituksia huhtikuun
toisena viikonloppuna pääkaupungin edustalla. 20 kilometrin päässä Santahami
nasta etelään havaittiin parin neliökilometrin suuruinen öljyinen alue. Tämä ei ollut
yllätys, koska öljy oli jään alla eikä ollut vielä tietoja merivirtojen suunnasta ja mihin
päinjäänalainen lauttajono suuntaa kulkunsa. Öljyinen alue oli runsaan 10 kilomet
rin päässä Isosaaresta etelään, mutta se ei vielä uhannut varsinaisesti Helsingin
kaupungin rantoja.

Öljy oli kiinnittynyt ajojäihin eikä harjoitusten yhteydessä pystytty vielä edes
arvailemaankaan, mihin suuntaan ja millä nopeudella öljyalue liikkuu tästä eteen
päin. Kaksipäiväisetharjoituksetpäättyivät sunnuntai-iltana. Harjoituksissa pyrit
tiin nyt ensimmäisen kerran testaamaan, miten Helsingin yhteistoiminta-alueen
öljyntorjunnan organisaatio ja huolto pelaavat,jos tositilanne tulisi äkkiäkin eteen.
Tähänastiset kokemukset olivat kuitenkinhyviä ja harjoitusta pidettiinkaikin puo
lin onnistuneena.

Torjuntavalmistelut laajat

Helsingin kaupungin palopäällikkö Rainer Alho toimi koko yhteistoiminta-alueen
aluepalopäällikkönä myös öljyntoijunnassaja sen huolellisessa valmistelussa. Hel
singin yhteistoiminta-alueeseenkuuluivat Siuntio, Kirkkonummi, Espoo, Kauniai
nen, Helsinki, Vantaa ja Sipoo. Uudenmaan läänin palo-ja pelastustoimessa yhteis
toiminta-alue puolestaan ulottui Tammisaaren alueesta aina Loviisan alueelle asti.

Yhteistoiminta-alueen valmiusraja oli nyt 2.500-3.000 henkilöä. Jos hälytys tu
lee, tämä joukko saadaan nopeastikin kokoon. Paljon ihmisiä oli ilmoittautunut eri
järjestöjen kautta jo vapaaehtoisiksi, ilmoittautumisia oli tullut myös SPR:n piirien
kautta. Järjestöllä oli torjujavalmiusjo 1.300 henkilöä. Heistä oli tulossa pyydettäes
sä mukaan noin 900 henkilöä viikonloppuisinkin.

Rantojen jäät jo Iähtemässä

Ympäristöministeriön öljyntoijuritajohto teki Pitkäperjantaina laajan lentotieduste
lun Porvoon ulkomerelle. Tuloksena oli tieto, että j äätilanne oli viimeisenvuorokau
den aikana muuttunut ratkaisevasti. Osa rannoista oli vapautunut jääkuoresta ja
öljylauttojenpelättiinkulkeutuvanvaihtuvalla nopeudella rantoja kohti, Pääsiäisen
pyhiksi pyrittiin varautumaan Söderskärin suojaamiseen mahdolliselta öljyn ran
tautumiselta siirtämällä sinne torjuntamiehistöä. Paikalle suunniteltiin vietävän
myös paljon torjuntavälineistöä ja erilaisia varusteita. Söderskärin tapainen tilanne
vallitsi myös Pellinkin seudulla. Luodoille oli lähdössä myös toistasataa luonnon
suojelijaa tarkastelemaan jäidenlähdön aikaan tapahtuvaa lintujen muuttoa ja tut
kimaan, mitä öljysaasteen estämiseksi lmnnustolle on tehtävissä.
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Halli pääsee pian torjuntatöihin 1987

Kaksi 10 x 0,5 kilometrin öljylauttaa
kansainvalisillä vesdla

Huhtikuun kolmannen viikon lopulla perjantaina odotettiin Suomen tähän asti te
hokkaimmanöljyntorjuntalaivamme Hallin luovuttamista käyttöön Raumalla Holi
ming Oy:n telakalla. Halli siirtyy sieltä Porvoon edustan öljysohjoalueelle heti, kun
jäätilanne sen sallii. Halli on Hyljettä tehokkaampi. Se pystyy liikkumaanjopa omien
koneiden voimin, kun Hylje kulkee vain hinauksessa.

Öljyntorjuntaviranomaiset kävivät keskiviikkona 17. huhtikuuta laivalla kat
somassa öljylauttojen liikkumista. Suomen rannikonjääreunan edessä Suomenlah
della kellui kaksi 10 kilometriä pitkää ja puoli kilometriä leveää öljylauttaa. Molem
mat olivat Suomen aluevesien ulkopuolella kansainvälisillä vesillä, toinen Kalbåda
grundista 10 kilometriä etelään ja toinen Tiiskeristä 20 kilometriä etelään,

Lautat olivat jääsohjon seassa, ne olivat ohentuneet ja osin haihtuneetkin. Tu
levienlämpimien säiden odotettiin huomattavasti lisäävän öljyn haihtumista me
ren pinnasta. Iskuryhmä ja torjuntakalusto olivat varautuneet keräämään rantaan
ajautuvaa öljyä Porvoon edustalla. Pieniä lauttoja oli jo havaittu Helsinginkinedus
talla. Kaikilla mahdollisille öljyntorjunta-aluksille ja -veneille oli annettu määräys
lähteä viipymättä Porvoon edustalle, kun jäätilanne sen sallii.

Tuuli puhalsi öljylautan kOhti itää

Neuvostoliittolaistankkeri Antonio Gramscin mereen päästämä 700 kuution öljy
lautta oli siirtynyt 23. päivänä huhtikuuta itään päin. Tarkastuslennolla 10-15 kilo
metrinpituisen yhtenäiseksi muodostuneen lautanhavaittiin liikkuneen vuorokau
den aikana Loviisan edustalle kansainvälisille vesille, mistä se ulottui vielä Neuvos
toliiton aluevesien puolelle.

Lautan liike-ennusteen mukaan öljyinen jääsohjomassa ajautuisi iltaan men
nessä länsituulen mukana edelleen 7 meripeninkulmaa eli noin 13 kilometriä itään
päin. Tuulen suunnan muuttuminen etelään toisi lautan taas kohti Suomen rannik
koa. Viimeisen kylmän rintaman aikana saatu pohjoistuuli heitti lautan jääsohjoi
neen Suomen rannikon tuntumasta kansainvälisille vesille.

Lautta ei enää Suomen aluevesillä

Lentotiedustelu voitiin tehdä vain Suomen aluevesillä ja kansainvälisillä vesillä.
Tiedustelulla ei päästy havaitsemaan, pitkällekö Neuvostoliiton vesille öljylautta
tällä hetkellä ulottui, koska sinne ei ollut lentolupaa.

Öljylautta oli vielä edellispäivänähajonnut kahteen 10-20 kilometriä pitkään ja
puoli kilometriä leveään lauttaan Kalbådagrundin ja Tiiskerin eteläpuolelle kan
sainvälisffle vesille. Nyt lautta oli jo ajautunut yhtenäiseksi pitkäksi letkaksi.

Vesi-ja ympäristöministeriöstä kerrottiin, ettei öljylautasta ollut osaakaan tällä
hetkellä Suomen aluevesillä. Myöskään Suomenrannikon kunnista tai Suomenlah
den saaristosta ei ollut tullut tietoja, jotka viittaisivat siihen, että öljy olisi päässyt
jään alla kulkeutumaan rantaviivaan asti.

Yrnparomnerio .



1987 Seuraava tavoite talvitorjuntalaivan suunnittelu

Suomi sai öljyntorjuntaan
huippualuksen

Suomenlahden öljykatastrofin torjujat saivat perjantaina 24. huhtikuuta käyttöönsä
Itämeren suurimmanja tehokkaimman öljyntorjuntalaivan Hollming Oy:n telakalla
Raumalla. Uudentyyppinen matalakulkuinen Halliksi ristitty alus siirtyy ensi vii
kolla Suomenlahdelle öljynkeräysalus Hylkeen kumppaniksi. Meritorjuntaanlähde
tään heti, kun jäätilanne sen sallii.

Holimingin toimitusjohtaja Reino Salo sanoi, että tuskin mitään laivaa oli niin
hartaasti odotettu töihin kuin nyt Halua. Hän sanoi telakan olevan valmis rakenta
maanja suunnittelemaan maailman ensimmäistä erityisesti talvitorjuntaanvaikeis
sa sääoloissa pystyvää alusta, kunhan ensin tästä oli tehty tarkat tutkimustulokset.

Telakan varatoimitusjohtaja Aarno Manninen laski, että yksin prototyypin val
mistamiseen ja tutkimiseen pitäisi saada kymmenkunta miljoonaa markkaa. Talvi
torjuntalaivasta pitäisi tulla yhtä järeä tai järeämpikin kuin nyt 34 miljoonaa mark
kaa maksanut Halli.

Valtioneuvosto oli myöntänyt lisäbudjettiin 1,5 miljoonaa markkaa talvitorjun
nan tutkimiseen. Vesi-ja ympäristöministeriö oli anonut seuraavaan budjettiin sa
maa määrää. Työ vie vuosia, Öljyntorjunnan johtaja, ylitarkastaja Reino Sandetin
sanoi, että jo vuosia oli tutkittu Wärtsilän ja Neuvostoliiton viranomaisten kanssa
yhdessä öljyntorjuntaa jäissä, mutta yhteisprojekti keskeytyi. USA:n ja Kanadan
tutkimuksia oli hankittu. Talvitorjuntalaivan puute oli yleismaailmallinen pulmaa.
Sandelin sanoi Neuvostoliiton odottavan, että Suomen arktisten meriolojen korkea
tieto ja taito ratkaisisi pulmat.

Keruu onnistuu metrin aallokossa

Pääjohtaja Simo Jaatinen otti Hallin vastaan vesi- ja ympäristöministeriölle. Hän
luovutti senedelleenmerivoimienkäyttöön, kuten Hyljekinnyt on. Kommodori Aarno
Koivisto sanoi sekä Halliin että Hylkeeseen tarvittavan lisää kumpaankin $ värvät
tyä. Nyt tehtävät hoidetaan varusmiesvoimin ja merivoimien päällystöllä. Hylje
tulee Helsinginja Halli Turun laivastoaseman alaisuuteen kuljetusviirikköön. Erilli
sellä sopimuksella on taattu aluksen korkea hälytysvalmiusja käyttö öljyntorjunta
työhön Porvoon edustalle.

60 metriä pitkä, 12,4 metriä leveä ja sivukorkeudeltaan 5,6-metrinen Halli pys
tyy toimimaan suotuisissa oloissa koko Itämeren alueella ja rajoitetusti jääoloissa. Se
toimii itse aktiivisena öljynkeräysaluksena yhden metrin aallokossaja 10-20 sekun
timetrin tuulessa. Sen kulkunopeus keräystilanteessa vaihtelee 0,5-1,5 solmuun. Se
pystyy itse esikäsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan öljyntorjunnassa kerää
mänsäjätteen. Se toimii öljyntorjunnassa käytettävän kaluston makeavesi-ja polt
toainetäydennysaluksena sekä antaa torjunnassa tarvittavaa sähköä, höyryä, paine-
ilmaa ja hydrauliikkaa muille aluksilleja laitteille.

30 metrin öljyntorjuntapuomit

Halli on ensimmäinen alus,jossa on3O metrin öljyntorjuntapuomit. Puomi ulottuu
ohi keula-aallon. Torjuntapuomit ohjaavat lori-harjakeräysjärjestelmällä öljyn sivu
luukuistakeräilytankkeihin. Lori-järjestelmä rakennetaan muihinkin torjunta-aluk
sun. Ohjauspuomeja tuetaan aluksen sivulle keulaosaankiinnitetyillä tukivarsillaja
vaijereilla. Tukivarsien pituus on noin 12 metriä ja varret varustetaan kellukkeilla.
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Ohjauspuomejaja tukivarsia käsitellään aluksen nostureilla, Käsittely voidaan teh- 1987
dä myös merioloissa.

Öljynrajoituspuomia aluksessa on 600 metriä. Puomivarustuksessa onhuomioi
tu helppo ja nopea maihinnostoja tarvittaessa nopeasti mukaanotto maissa olevasta
varastosta. Öljynrajoituspuomi on tyyppiä Meripuomi ja noin 1,2-2 metriä korkea.
Halli pystyy säiliöissään kuljettamaan yhteensä 1.400 tonnia öljyä. Keräily voita
pahtua aina 3 metrin syvyisessä vedessä. Halli onmonitoimialus,joka tulee merivoi
mien huolto-, emä-jajakelualukseksi.

Säiliöissään alus pystyy kuljettamaan yhtäaikaisesti jopa kuutta erilaista öljy-
tuotetta, yhteensä noin 1.400 tonnia, runsaasti juomavettä ja lisäksi kansilastina
useita ajoneuvoja.

Koneistojärjestelyltään alus perustuu Hollming Oy:n kehittämiinÄquamaster
ruoripotkurilaitteisiin sekä Micropilot-ohjausjärjestelmään, jolla alusta voidaan ajaa
täysin hallitusti mihin suuntaan tahansa. Uudentyyppinen laivan yleisjärjestelyja
mitat antavat mm. keräilytilanteissa mahdollisuuden toimia tehokkaasti aina noin
3 metriä matalaan veteen saakka. Kun Hylkeessä on tehoa 900 hevosvoimaa, Hallis
sa on 1.200 hevosvoimaa.

Päivystys ontuu edelleen pahasti

Öljyntorjuntavalmiudenpäivystyksessäon vielä paha aukko. Ylitarkastaja Sandelin
oli johtanut Suomen öljyntorjuntaa 17 vuotta. Päivystys oli tähän asti ollut vapaaeh
toista kotipäivystystä ilman korvausta. Nyt pyritään jatkuvaan päivystykseen,jo
hon tarvittaisiin 150.000 markkaa vuodessa. Se takaisi päivystäjänlähtövalmiuden.
Valtiovarainministeriö ei ollut toistaiseksi suostunut tähän. Kitkana olivat myös
työmarkldnaosapuolten erilaiset tulkinnat. Päivystys olisi saatava asianmukaiseksi.

Kevyttä kalustoa luotsipiireille

Torjuntakalustoa tarvittaisiin vielä lisää. Sandelin sanoi, että merenkulkuhallituk
sen ja luotsipiirien käyttöön pitäisi saada kesldkokoisia aluksia. Kahden torjuntalai
van Hylkeenja Hallin lisäksi oli neljä Oili-luokan alusta,jotka pidennetään5,5 met
rillä. Ne sijoitetaan Helsinkiin, Turkuun, Maarianhaminaan ja Vaasaan. Edelleen
olivat käytössä 2$-metriset Sektori Maarianhaminassa ja Kummeli Savonlinnassa.
Kevyttä puomikalustoa oli 20 kilometriä ja meripuomia runsaat 2 kilometriä.

Öljyä meressä vielä 250 tonnia

Suomenlahden öljylauttojen liikkeissä ei viimeisenvuorokauden aikana ollut tapah
tunut muutoksia. Öljy oli ajautunut kansainvälisille vesille ja Neuvostoliitonpuolel
le jään reunaan. Antonio Cramscista pääsi mereen liki 700 kuutiota raakaöljyä eli
tonneissa mitattuna liki 600 tonnia. Jääsohjon seasta ehdittiin korjata talteen jo $0
tonnia öljyä. Sandelin arvioi, että meressä oli vielä yhä ohuemmaksi kalvoksi muo
dostuneena puolet eli 250 tonnia raakaöljyä. Ilmojen lämmettyä arvioidaan koko
öljymäärästä haihtuvan noin puolet.

Ymnariominienö
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987 Öljymatto Neuvostoliiton vesillä

Öljyntorjujat valmiita palaamaan
töihin

Antonio Gramscista Porvoon edustalla kaksi kuukautta sitten karannut öljy makasi
nyt 29. päivänä huhtikuuta tiukasti Neuvostoliiton aluevesillä kiintojäänreunassa.
Suomalaiset öljyntorjujatvoivathuokaista helpotuksesta. Parinviikontakainenkova
pohjoistuuli kuljetti Gramscin öljymaton Suomen aluevesiltä etelään. Se saattaa
kuitenkin minä hetkenä tahansa kääntyä kohti Suomen rannikkoa. Suomen öljyntor
jujat pyrkivät toistakymmentä alusta käsittävällä tehokkaalla laivastollaan kerää
mään saasteen pääosan jo merellä.

Öljyntorjunnan johtaja, ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi, että merestä oli va
rauduttava korjaamaan vielä 250 tonnin öljymäärä eli puolet Gramscin kokonais
vuodosta. Puolet oli haihtunut. Viikon aikana ehdittiin korjata jäidenseasta kauho
malla $3 tonnia.

Öljymatto makasi Tiiskerinmajakanja Suursaaren puolivälissä Neuvostoliiton
aluevesillä. Öljyä ei ollut lainkaan Suomen aluevesillä eikä kansainvälisillä vesillä.
Sen osoitti viimeisin helikopterilento keskiviikkona iltapäivällä. Tuulet olivat aja
neet öljymaton nyt lähemmäksi Suursaarta. Haapasaaren-Suursaaren välillä oli
jään reunan muodostama este.

Torjujilla tunnin hälytysvalmius

Öljyn tämänhetkinen sijainti ei ollut suomalaisten tiedossa. Lentotiedustelu voitiin
ulottaa vain kansainvälisille vesille asti. Neuvostoliitosta ei oltu ilmoitettu, missä
öljy heidän puolellaan tällä hetkellä oli. Ennusteen mukaan öljymatto ajautuu tiu
kasti jäihin sitoutuneena Viipurinlahden suuntaan.

Suomalaiset öljyntorjujat olivat saaneet kaivatun hengähdystauon. Ulkovartio
laiva Turvalla keskiviikkona tehty tiedustelu Suomen aluevesien ulkorajalla ei anta
nut öljystä merkkejäkäännäkyviin. Ylitarkastaja Sandelin piti tämänhetkistä tilan
netta tervetulleena, Vappuna pitäisiPorvoonSköldvikin öljynjalostamonlaitureissa
olla koossa koko Suomen torjuntalaivasto. Raumalla viime perjantaina valmisftmut
Itämeren suurin ja tehokkain torjunta-alus Halli saapui keskiviikkona sinne.

Aikaisemmin oli ollut jo torjunta-alus Hylje. Kaikki kymmenkunta alusta oli
miehitettyja täydessä hälytysvalmiudessa tunnin varoajalla. Suomi lähettää Sande
linin mukaan heti torjunta-alukset Neuvostoliiton vesille öljynkeruuseen, kun sieltä
tulee avunpyyntö. Kaksi Neuvostoliiton torjunta-alusta oli jo viikon ajan Porvoon
edustalla apuna.

Helsingin sopimuksen mukaan myös Ruotsista oli saatavissa torjunta-apua.
Ruotsalaisilla oli kuitenkin oma murheensa Gävlen edustalla. Siellä olivat jäät läh
dössäja meressä viime vuoden lopulla ruotsalaistankkerista vuotanutta öljyä.

Lintupesula Porvooseen

Suomessa koetaannyt ensi kerran öljyntorjunnan yhteydessä mittava operaatio lin
tujen suojelemiseksi japuhdistamiseksi mahdolliselta öljysaasteelta. Vesi-ja ympä
ristöhallituksen tiedotussihteeri Timo Asanti sanoi, että Porvooseen perustetaan öl
jystä saastuneiden lintujen pesula, missä lievemmät saastumistapaukset puhdiste
taan. Ruokit ja etelän kiislat pesivät Suomenlahdella tunnetuillalintusaarilla, Tois
taiseksi keskinen Suomenlahti oli jäistä vapaa, eikä siellä ollut myöskään ainakaan
Suomen puolella öljyä. Jos öljyyn saastuneita lintuja tavataan, ne tuodaan veneellä
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rantaan. Mukana oli aina yksi lintutieteilijä asiantuntijana. Äsanti korosti, että lin- 1 987
tujenpesulla ei ollut tulipalokiirettä. Linnut pitäisi saada kuitenkin heti lämpimään
ja keinoruokintaan, missä ne voisivat olla hyvinkin 2-3 vuorokautta.

2.500 henkilöä rantatorjuntaan

Siltä varalta, että öljy olisi vielä sisäsaarilla kiintojään peitossa, SPR:n välityksellä oli
kerätty puhdistustöihin noin 2.500 henkilöä Tammisaaren, Helsingin, Porvoon, Lo
viisanja Kotkan seudulta. Tämä suojavaatteinja torjtmtavälinein varustettu vapaa
ehtoisjoukko ei ollut paikkakuntaan sidottu, vaan oli siirrettävissä nopeasti paikasta
toiseen sinne, missä öljylautta jämähtää rantaan.

Tutkija Juha-Pekka Hirvi toivoi pysyväisorganisaation muodostamista öljyva
hingon seurantatutkimuksia varten. Tähän oli saatu jo 2 miljoonaa markkaa. Jo nyt
tiedettiin, että öljy oli kahden kuukauden ajan Kalbådagrundinja Söderskärin alu
eella seisoessaan aiheuttanut vesistövahinkoja. Osa oli ehkä painunut pohjaan. Seu
rannassa otetaan mm. öljynäytteitä ja hankitaan kalastajilta tietoja saaliista.

Valtion öljyntorjuntavene- ja
aluskalusto 1987

Vesi-ja ympäristöhallitus teki 29. päivänä huhtikuuta yhteenvedon öljyntorjunta-ja
aluskalustosta vuonna 1987:

Merivoimien käytössä ja miehittämiä:

1) Halli (öljyntorjunta-alus), pituus 60 m, teräsrakenne, Hollming Oy Rauma, uusi
24.4.1987

2) Hylje (öljyntorjunta-alus), pituus n. 50 m, teräsrakenne, Late Turku (TurLÄs),
moottori parannetaan, rahoitus auki

3) Kuutti (öljyntorjuntavene), pituus 13,9 m, lujitemuovi, Wico-Boat Oy (TurLÄs)
4) Haili (öljyntorjuntavene), pituus 10,1 m, alumiini (HeLLas)

Merenkulkuhallituksen käytössä ja miehittämiä:

1) Kummeli (väyläalus), pituus 28 m, teräsrakenne, Rauma-Repola Oy, Savonlinna
2) Sektori (väyläalus), pituus 28 m, teräsrakenne, Rauma-Repola Oy, Savonlinna
3) liii 1 (öljyntorjunta-alus),pituus 19 m, teräsrakenne, Rauma-Repola Oy, Savon

linna
4) Oili 2 (öljyntorjunta-alus), pituus 19 m, teräsrakenne, Rauma-Repola Oy
5) Oili 3 (öljyntorjunta-alus), pituus 19 m, teräsrakenne, Rauma-Repola Oy
6) Oili 4 (öljyntorjunta-alus), pituus 19 m, teräsrakenne, Lori Oy, Porvoo, luovute

taan huhtikuussa
7) Lisäksi 17 kappaletta 10,1-14 m öljyntorjunta-ja viittaveneitä eri luotsipiirien

käytössä. Ovat ns. Uisko-tyyppiä varustettuina keulaportilla ja pienelle nostu
rilla.
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1987 Neuvostoliitto valmis öljytaistoon

Neuvostoliitto aikoi torstaina 30. huhtikuuta ryhtyä keräämäänAntonio Gramscis
ta vaftmuttaöljyä vesialueeltaanhefi, kunjäätilanne sen sallii. Vesi-jaympäristömi
nisteriö sai torstaina Neuvostoliiton viranomaisilta tiedon keruun aloittamisesta.

Porvoon edustalle helmikuussa vuotanut öljy makasi edelleen tiukasti Eestin
rannikolla kiintojään reunaan painautuneena. Suomen vesillä ja kansainvälisellä
vesialueella öljyä ei oltu tavattu. Suomen rannikolla oli sisäsaaristossa vielä kunto
jäätä, mutta sielläkään ei oltu öljyä havaittu.

700 kuution öljymäärä makasi kaksi kuukautta Kalbådagrundin-Söderskärin
välillä, mutta ajautui toista viikkoa sittenvoimakkaidenpohjoistuulten mukanaensin
kansainvälisille vesille ja sieltä edelleen kohti Neuvostoliiton rannikkoa.

Suomessa ei vielä tiedetty kuinka pitkällä Neuvostoliiton puolella öljymassa oli
tällä hetkellä. Tiedustelulenrtot eivät ulottuneet aluevesirajan yli, eivätkä neuvosto-
viranomaiset olleet ilmoittaneet öljyn tarkkaa sijaintia tai laajuutta. Torstain yhtey
denotto oli ensimmäinen ilmoitus.

Suomen torjuntalaivasto lähtövalmis

Porvoon Sköldvikin öljysatamassa oli koko suomalainen öljyntorjuntalaivasto häly
tysvalmiudessa, jos etelätuuli heittäisi öljyn Neuvostoliitonvesiltä takaisin Suomen
vesille.

Öljyntorjunnan johtaja, ylitarkastaja Reino Sandelin arvioi, että merestä oli vielä
kauhottavissa 250 tonnia öljyä. Puoletkoko öljymäärästä oli jo haihtunutjahaihtuu
edelleen säiden lämmetessä. Neuvostoliiton ja Suomen öljyntorjunta-alukset keräsi
vät helmikuussa noin 83 tonnia öljyä viikossa jäitä sulattamalla, Suomalaislaivasto
oli Sandelinin mukaan valmis lähtemään heti Neuvostoliiton aluevesille, jos sieltä
tulee virallinen avunpyyntö.

Gramscin öljy poissa Suomen
aluevesiltä

Säiliöalus Antonio Gramscista vuotanut öljylautta pysyi edelleen Neuvostoliiton
aluevesillä. Maanantain 4. toukokuuta lentotiedustelulla ei havaittu öljyä Suomen
aluevesillä, Kauempana näkyi hyvin ohuita öljyvanoja.

Vesi-ja ympäristöhallituksesta kerrottiin, että öljyn liike-ennusteen mukaan avo-
vedessä olevan öljyn odotetaan tiistain iltapäivään mennessä kulkeutuvan noin 5
meripeninkulmaa eli noin 10 kilometrin matkan lounaaseen. Kulkusuunta noudat
telee likipitäen Neuvostoliiton kalastusrajaa. Tuuliennusteiden mukaan Suomen
lahdella puhaltaa 3-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli voimistuu 5-8 metriin
sekunnissa.

Suursaaren länsipuolella oli 20x20 kilometrin suuruinenjääalueen kieleke Suo
menlahden suuntaisesti. Öljyntorjunta-alus Halli palasi maanantaina illalla Por
voon Sköldvikin öljysatamaan tutkimusmatkaltaanSuomen aluevesien tuntumas
ta, missä ei öljyä havaittu. Sköldvikissä oli muukin öljyntorjuntakalusto täydessä
valmiustilassa, jos Neuvostoliitolta tulee kutsu saapua torjuntatöihin naapurin alu
eelle.
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Söderskärinlintuasemalla ei oltu havaittu saapuneissa haahkoissa tai muissa muut- 1 987
tolinnuissa tahriintuneita yksilöitä. Suurin osa vesilinnuista oli haahkoja, joiden
pesintä oli alkanut normaalisti. Ensimmäisetmunat olivatjopesässä. Haahka munii
keskimäärin 7-8 munaa. Haahkojen poikastuotanto on vesilinnuista suurin. Munin
ta oli normaalista jonkin verran myöhässä.

Lisaä palokuntien aluksia lähdössa
Porvooseen

Suomenlahdenrarmikonpalokuntienöljyntorjuntaan sopivien alusten lisäksi onniitä
tulossa öljytaisteluun Porvoon vesille mm. Turusta, Porista, SavonlinnastajaÄhve
nanmaaltakin. Turusta lähti tiistaina 5. toukokuuta kaupungin palokunnan öljyn-
torjunta-alus, Rauman telakalla vuonna 1985 rakennettu 15-metrinen ja 30-tonni-
nen Kerttuli kaupungin telakalta Ruissalosta kohti Porvoota. Kerttuli on peräport
tialus. Siinä öljyntorjuntapuomi lasketaan perästä veteen.

Kerttulissa on mukana 600 metriä puomia, joka lasketaan koneellisesti mereen.
Aluksen tankkeihin voidaan öljyä imeä alipainepumpuilla. Kerttuli ei pysty liikku
maan tehokkaasti avomerellä kovassa merenkäynnissä, mutta rannikon edustalla
sen toimivuus on hyvä. Sen tehokkuus tuli esille jo mm., kun Wärtsilän telakalta
mereen päässyttä öljyvuotoa ruvettiin korjaamaan.

Kerttulin mukana lähti neljän palomiehen miehistö. Aluksessa on heitä varten
hytti,jossa voi yöpyä. Viikon päästä Turusta lähtee paikalle vaihtomiehistö,

Öljykenttä palaamassa taas kohti
Suomea

Antonio Gramscin öljylautta oli Neuvostoliiton vesiltä ajautumassa torstaina 7. tou
kokuuta hiljalleen Suomen vesille. Torstaina lentotiedustelu osoitti, että Tiiskerin
itäpuolelta aina Suursaarenpohjoiskärkeäkohti ulottuva öljykalvo oli hyvin ohut ja
tuskin merestä nostettavissa. Öljylautan pituudeksi arvioitiin 10-15 kilometriä ja
leveydeksi 6 kilometriä. Perjantaihin ulottuva ennuste lupasi edelleen pohjoistuulta,
joka hidastaa lautan ajautumista Suomen rannikko kohti.

Vesi-ja ympäristöhallitus lähetti Neuvostoliiton viranomaisille torstaina vies
tin, jossa kerrottiin Suomen 10 aluksen torjuntalaivaston olevan PorvoonSköldvikin
öljysatamassa täydessä lähtövalmiudessa. Jos Neuvostoliitto esittää kutsun, laivas
tolähtee öljyntoijuntaanheidänvesialueilleen. Neuvostoliltoltaodotettiinmyös vies
tiä omilla aluevesillään olevan öljylautan sijainnista.
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1987 Hallin neitsytmatka naapurin öljynkeräykseen

Suomen öljyntorjujat nyt
Neuvostoliiton vesilla

Suomalainen tehokkain öljyntorjunta-alus Halli aloitti tiistaina 12. toukokuuta kello
15.25 öljynkeräystyön Neuvostoliitonvesillä 30 kilometrin päässä Kalbådagrundis
ta kaakkoon. Neuvostoliittolaisista torjuntalaivoista oli paikalla helmikuussa Suo
menkinvesillä olleet Professor Gorunov ja sen tukialus Epro. Öljylautan leveys oli 4,5
kilometriä. Suomen vesillä ei ollut öljylauttoja.

Sääennuste lupasi keskiviikoksi etelä-kaakkoistuulta 11 metriä sekunnissa. Halli
pystyy toimimaan 10-12 sekuntimetrmn tuulessa ja yhden metrin aallokossa. Sen
kulkunopeus keräystilanteessa on 0,5-1,5 solmua tunnissa.

Huhtikuussa Hollmingin telakalta valmistunut Halli toimii harjakeräysperi
aatteella, joka erottaa öljyn vedestä ja kerää sen ruumassa oleviin säiliöihin. Halli
pääsi nyt ensimmäisen kerran öljyä keräämään. Neitsytmatka on samalla uuden
öljynkeräystekniikankoematka. Säiliöihinpystytään keräämään yhteensä 1.400 ton
nia eli vaikka koko nyt meressä vielä oleva Antonio Gramscin öljymäärä.

Kerättävänä vielä 300 tonnia

Alkujaan lorahti öljyä mereen Porvoon edustalla 700 kuutiota eli liki 600 tonnia. Siitä
ehdittiin keräämään talteen viikon aikana merestä noin 100 tonnia. Yli kahden kuu
kauden aikana öljystä oletettiin haihtuneen 200 tonnia, joten kerättävänä oli vielä
vajaat 300 tonnia.

Neuvostoliiton vesillä oleva öljyesiintymä oli 4,5 kilometriä leveä ja ulottui neu
vostorannikolta pitkälle ulos. Neuvostoliiton rantaviivassa ei öljyä tiettävästi oltu
nähty. Suomen merialueelle tehty lentotiedustelu osoitti myös oman vesialueemme
öljystä vapaaksi.

Hallin keräämä öljylautta oli noin 2 millimetrin vahvuinen. Sen pitäisi soveltua
vielä kerättäväksi harjajärjestelmällä. Suomen aluevesillä havaitut osaesiintymät
olivat viimeksi filmikalvon ohuita. Niiden korjaamiseen ei ollut mahdollisuuksia.

Hallissa oli 23 hengen miehistö. Suomi sai maanantai-iltana Neuvostoliitolta
telex-sanoman, missä pyydettiin lähettämään neuvostovesille torjunta-apua. Halli
lähti Sköldvikin satamasta vielä iltamyöhällä ja saapui aamulla odottamaan sisään
pääsylupaa naapurin vesille.

Suomen torjuntalaivasto ensi kerran vieraan valtion vesillä

Porvoon Sköldvikin satamassa oli edelleen tunnin lähtövalmiudessa Suomen koko
muu öljyntorjuntakalusto, väyläalus Kummeli ja neljä Olli-luokan torjunta-alusta.
Väyläalus Sektori oli Loviisassa.

Suomen öljyntorjuntalaivasto oli nyt Hallia myötenensimmäistä kertaa vieraan
valtionvesilläöljyntoijunnassa.Helsinginsopimuksenmukaanltämerenvaifiotolivat
velvollisia pyydettäessä lähettämääntorjunta-apua. Tätä sovellettiinjo vuonna 1979
Ahvenanmaan vesillä,jonne ruotsalaiset tulivat korjaamaanAntonio Gramscin sil
toisia öljyjätteitä. Ruotsalaiset olivat mukana myös Merenkurkussa Eiran öljyn ke
räämisessäjaneuvostoliittolaiset alukset helmikuussa Porvoon edustalla. Keräily
aluksista suurinja tehokkain oli suomalaisten 60 metriä pitkä Halli, jolla oli viimeistä
tekniikkaa olevat laitteet sisuksissaan.
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Ohut kalvo kohti Suomea 1987

KokO erjuntaIaivasto öljylauttaa
vastaan

Suomen öljyntorjuntalaivasto oli kokonaisuudessaan Suomenlahdella kansainväli
sen merialueen tuntumassa keskiviikkona 13. toukokuuta torjumassa Neuvostolii
ton puolelta etelätuulella siirtynyttä filminohutta öljykalvoa. Vesi-ja ympäristöhal
lituksesta kerrottiin kalvon olevan niin ohutta, että sen kerääminen laivojen teknii
kaila oli vaikeaa.

Tiistaina Neuvostoliiton vesille avuksi pyydetty öljyntorjuntalaiva Halli siirtyi
keskiviikkona iltapäivällä kansainvälisille vesille Suomea kohti liikkuvan öljykal
von perään. Tuulen suunta oli oikukas. Hallin sisaralus Hylje mittasi kello 18,10
täysin tyyntä. Sääennuste torstain puoleenpäivään lupasi kaakkoistuulta 9-10 met
riä sekunnissa.

Suomi ei pyytänyt vielä apua Neuvostoliitolta

Neuvostoliittolainen torjuntalaiva Professor Gorunov oli siirtynyt myös illalla kello
20 jälkeen kansainvälisille vesille torjuntatöihin. Suomalainen torjuntalaivasto yö
pyi Kalbådagrundin luona. Gorunov ilmoitti keränneensä keskiviikkona öljyä me
restä noin 5 tonnia, kun 60 metriä pitkän Hallin uumeniin sitä saatiin vain alle puoli
tonnia. Gorunov oli ehkä liikkunut paksumman öljylautan päällä kuin Halli.

Neuvostoliiton vesillä olevasta öljylautasta irtosi keskiviikkona useanneliöki
lometrinlaajuinen ohut öljylautta kohti Suomen vesiä. Sköldvikistä saapuivat pai
kalle kello 15.30 kaksi Oili-luokan alusta sekä Upinniemestä pienempi Haili.

Suomen viranomaiset eivät olleet toistaiseksi pyytäneet Neuvostoliitolta tor
junta-apua. Torstaina pyritään varmistamaan, onko öljy sellaista, että sitä ylipäänsä
pystytään keräämään vedestä. Ministeriön tiedotussihteeri TirnoAsanti sanoi luotsi
veneen ajaneen Orrengrundin luona keskiviikkona tällaisen ohuen öljykalvon läpi.
Kutteriin ei jäänyt öljystä merkkejä.

Halli toimi odotetusti

Hallin keräystekniikkajoutui keskiviikkona ensimmäisenkerran tulikokeeseenNeu
vostoliitonvesillä. Huhtikuussa Hollmingin telakalla valmistunutHalli toimi tekni
sesti moitteettomasti. Siinä oleva harjajärjestelmä pystyi odotetusti nostamaan ja
erottamaan öljyä merestä. Ohuen öljykalvon takia öljyä saatiin talteen vain 400 ki
loa.

Suomenpuolelle tulossa oleva öljylautta oli illansuussa Kalbådagrundistakaak
koon 20 kilometrin päässä, osin kansainvälisillä vesillä. Joukossa havaittiin myös
sormenpään kokoisia paakkuja, joita otettiin talteen.

Öljypelin odotettiin lähipäivinä olevan tuulen armoilla. Jos etelästä saadaan
voimakkaita tuulia, öljy ajautuu muutamassapäivässä Suomen rannikon tuntumaan.
Pohjoistuulella se ajautuu taas naapurin vesille.

Antonio Gramscista levisi helmikuun alussa Porvoon edustalle 700 kuutiota eli
580 tonnia öljyä. Sitä ehdittiin neuvostoalusten avulla korjaamaan talteen noin 80
tonnia. Kolmen kuukauden aikana oli arvioitu öljystä haihtuneen noin 200 tonnia,
joten sitä pitäisi olla meressä vielä vajaat 300 tonnia. Epäselvää oli, paljonko öljyä oli
vajonnut Porvoon edustanmerenpohjaankahtena kuukautena,jolloinöljysohjo pysyi
paikallaan.
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1987 Vaaraaineiden kuIjettajaopeus Iyöy
Iaimin

Öljynkuljetukset eivät koske ainoastaan laivoilla kuljetettavia eriä, vaan myös maan
teillä liikkuu valtavat öljy- ja muut vaarallisten kemikaalien lastit. Koska tahansa
saattaa sattua, että täydessä lastissa oleva säiliöauto joko putoaa laiturilta mereen
tai sillalta jokeen, joka viettää sitten nesteet sitä kautta edelleen ja saastuttaa maat
ja mantereet, Vuosittain sattuu nimenomaanpaljon öljynkuljetusautojen ojaanajoja.

Säiliöautoliitto oli huolestunut kuljettajiensa ammattikoulutuksen puutteista.
Kansainvälisessä liikenteessä vaaditaan vaarallisten aineiden kuljettajilta erityinen
kuljettajatutkinto. Kotimaassa riittävät ajokortti ja työpaikoilla kantapään kautta
saatu oppi. Perjantaina 15. toukokuuta Turussa 30-vuotisjuhlaansa viettäneen liiton
puheenjohtaja Tapani Viinikka sanoi, juhlapäivän aattona, että yhteiskunnan järjes
tämä säiliöauton kuljettajan peruskoulutus oli yhä hoitamatta, vaikka siitä oli vuo
sikausiapuhuttu.

Liiton toimitusjohtaja Oiva Kivinitiki piti outona, ettei ammattikuljettajaa ole
peruskoulutettu työhönsä. Säiliöautojenkinohjaamoihintunkeutuvat tietokoneetja
sen erilaiset järjestelmät. Jo yksin tämä vaatii koulutusta. Paine kansainvälisessä
liikenteessä kiristyy eikä siellä enää pärjätä ilmari vahvaa koulutusta. Nyt ontyydyt
tävä vain yrittäjien antamaan kurssikoulutukseen ja hätätilanteessalupakirjanedel
lyttämään koulutukseen.

Suomen liikenteessä oli tuhatkunta säiliöautoa ja 2.000 kuljettajaa. Päivittäin
kuljetetaanmaanteillä vaarallisia aineita, teollisuuskemikaalejaja polttonesteitä 45-
50 miljoonaa litraa eli liki tuhat kuormaa, Vaaralliseksi luokiteltuja aineita muita
kuin polttonesteitä kuljetetaan noin 2 miljoonaa tonnia 300 säiliöautolla.

Seitseinä alusta öljyä torjumassa

Suomen öljyntorjuntalaivastoa oli vahvistettu Suomenlahdella kansainvälisellä
merialueella, missä Neuvostoliiton puolelta ajautunut öljylautta tällä hetkellä oli.
Torstain illansuussa 14. toukokuuta sinne saapuivatväylänhoitoaluksetKummelija
Sektori. Seitsemän aluksen laivastosta olivat siellä jo aikaisemmin olleet öljyntorjirn
ta-alukset Halli ja Hylje sekä kaksi Oili-luokan alusta.

Sääennuste lupasi perjantaiksi lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa, utua tai
sumua. Tämä tietää, että nyt kansainvälisillä vesillä sijaitseva hyvin ohut öljylautta
ajautuu edelleen kansainvälistä merialuettapitkin itään eikä vielä perjantaina ehtisi
Suomen aluevesille.

Kehno sää esti lentotiedustelut

Ohuen öljylautan takia keräily oli hyvin työlästä. Öljy oli osin painunut veden alle.
Joukossa oli myös sormenpään kokoisia paakkuja. Paikalla 10 mailia Kalbådagrun
dinitäpuolella kansainvälisellä merialueella oli myös neuvostoliittolainen torjunta-
alus Professor Gorunov, Siihen ei oltu sumun takia saatu näköyhteyttä.

Sään kehnouden vuoksi olivat helikopteri- ja lentokonetiedustelut jouduttu
peruuttamaan. Öljyntorjuntatöitä oli tehty Kalbådagrundista 10 meripeninkulmaa
itään. Parhaillaan öljypeite oli liikkeellä itäkoilliseen. Porvoonja Kotkan edustalla oli
myös havaittu pieniä öljyläikkiä.

Myös Lori-järjestelmällävarustettu Hanna ja Nesteen satamakeräilijä Stmi otet
tiin torstaina käyttöön Porvoossa.
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ÖIjyvahinosta tarkka 1987

seurantatutkimus

Tutkija Juha-Pekka Hirvi tutkimuksen koordinaattorina tiedotti 14. päivänä touko
kuuta Antonio Gramscin aiheuttaman öljyvahingon seurantatutkimuksesta. Sen
päätavoite on kartoittaa Gramscista valuneen öljyn ympäristövaikutuksetPorvoon
edustalla.

Öljyn purkautumisalue (Porvoon majakka) ja päätalvehtimisalue (Sandkallan
lounas) sekä liikehtimisalue (Kalbådagriind-Söderskär) muodostivat öljyvahinko
alueen. Seurantatutkimuksessa selvitetään öljyn haiftavaikutusalueenlaajuus,joka
voi olla pienempi tai suurempi kuin itse vahinkoalue.

Veden öljypitoisuudet vahinkoalueen ja sen lähiympäristössä eivät olleet mer
kittävästi kohonneita helmi-huhtikuun aikana tehdyssä kartoituksessa. Sedimentti
näytteiden analyysit valmistuvat vasta kesäkuun loppuun mennessä, jolloin selviää,
onko öljyä laskeutunut meren pohjaan.

Kalanäytteitä oli kerätty Söderskärinja Porvoon majakan väliseltä alueelta tä
män viikon aikana. Öljyperäisethiilivety-yhdisteetkaloissa voivat aiheuttaa maku-
haittoja ja häiritä kevätkutuisten kalojen lisääntymistä. Näytteiden analyysit val
mistuvat kesällä. Töuko-kesäkuun vaihteessa selvitetäänsilakanpoikastiheydetöl
jyvahinkoalueella.

Tahriintuneita lintuja odotettavissa

Öljyyn kuolleita tai öljyn tahrimia lintuja ei oltu havaittu Porvoon edustalla. Kuiten
kin öljylauttojen ajautuminen uudelleen Suomen rannikolle ja sisemmäksi saaris
toonnäyffi tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä, mikä vaarantaa alueelle muut
tavienvesilintujenpesintääja altistaa aluetta levähdyspaikkanaan käyttävätmuut
tolinnutöljylle. Öljyyntahriutuneitavesilintuja oli odotettavissa alueella. Mikäli öljy
ajautuu rannoille Porvoon edustalla, tullaan tutkimusta suuntaamaan näille uusille
vahinkoalueille alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

Öljyntorjujat lähtivät takaisin satamiin

Öljyn meriseta Suomenlabdella en Ohi

Runsaat kolme kuukautta käyty avomerisotaAntonio Gramscin öljytuhosta päättyi
perjantaina 15. toukokuuta torjujien tappioksi: öljykalvo oli liian ohutmekaanisesti
torjuttavaksi. Torjunta siirretäännyt rannoille,jos edes sitäkään enää tarvitaan, arveli
torjunnanjohto. Vesi-ja ympäristöministeriönylitarkastaja Reino Sandelin oli merel
lä toteamassa, että öljyntorjunta on nyt siirrettävä rannoille. 200 tonnin öljyerä saat
taa ajautua tuultenja merivirtojen mukana Itämerelle tai Neuvostoliiton rannoille.

Seitsemän aluksen öljyntorjuntalaivasto palasi perjantaina pettyneenä kotisa
tamaan Sköldvikiin. Tehokkaita laitteita ei ehditty edes kunnolla kokeilla. Vietin
journalistina koko perjantaisen päivän aamusta iltapäivään saakka Suomenlahdella
torjuntaveneissä tutkimassa Porvoon ja Loviisan välisellä merialueella isompien
laivojen työskentelyäjahavamnnoimassa, näkyyköjälkiä ja paljonko öljylautoista.

Vuoden 1979 torjunnan kehitys toistui

Nyt toistui neuvostoliittolaisen Antonio Gramscin aikaisemman öljytuhon torjun
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1987 nan kehittyminen vuonna 1979. Silloin kohti Saaristomerta ajautui jääreunaan
mahtavat öljylautat. Yhtenä iltana tuuli kääntyi länteen ja vei lautan jääsohjoineen
Tukholman saaristoon asti. Tosin Ähvenanmaallakin jouduttiin käsipelillä rantoja
puhdistamaan. Mutta suurtuholta vältyttiin. Pohjoistuuli vei nytÄntonion toisessa
vahingossa Porvoon edustalta öljyn Neuvostoliiton vesille, missä se haihtui ja oheni,

Suomenlahdella ajelehtineiden öljylauttojen keräily lopetettiin avomerellä per
jantaina illansuussa. Suomen öljyntorjunnanjohto teki tästä päätöksen sen jälkeen,
kun helikopteritiedustelu vahvisti, ettei merialueilla ollut enää jälkiä öljylautoista.

Tämän jälkeen paneudutaan Loviisan edustan rantojen suojeluun. Porvoon ja
Kotkan edustat olivat vielä peijantaina puhtaat. Loviisassa oli suojattu puomein
neljä kalankasvattamoa ja ydinvoimalan lauhdutusveden alue. Äpskärin ja Have
rönlintusaaret olivat saanet myös puomisuojauksen.

Valmius oli — ei torjuttavaa

200 tonnin öljymäärä oli levittäytynytsatojenneliökilometrien alueelle seitinohuek
sikalvoksi,jota ei mekaanisin laitteinpystytä keräämään. Siitä ei lasketa enää olevan
haittaa myöskään merelle eikä linnuille. Näin päättelivät öljyntorjujat perjantaina
illalla valmistautuessaan lähtemään kohti Sköldvikiä,

Torjunnan johtaja, Reino Sandelin arveli, että öljytuho merellä oli nyt kaiken to
dennäköisyyden mukaan sivuutettu: — Olemme tavallaanpettyneitä tapauksenkul
kuun ja kehitykseen. Olihan se nyt todella ensimmäinen kerta, kun Suomen koko
öljyntorjuntalaivasto oli täydessä valmiudessa. Jo viikon sisällä öljykalvo saattaa
ajautua parhaassa tapauksessa Hangon ohi Itämerelle, missä se sitten lopullisesti
hajoaa vaarattomaksi, sanoi Reino Sandelin.

Meressä vain ohut kalvo keräilytulos muutama litra

Seitsemän aluksen torjuntalaivasto oli perjantaina öljyn pääesiintymän oletetulla
kohdalla. Tulos oli heikko. Meressä oli nähtävissä vain molekyylikalvo, öljyn ohuin
muoto. Sitä ei saatu teknisin laittein kerätyksi. Tulos jäi muutamaan litraan.

Öljykalvo oli Sandelinin mukaan ajautunut ehkä satojen neliökilometrien alu
eelle merellä täysin vaarattomaksi. Tuulista riippuu nyt jatkossa, mihin se ajelehtii.
Jos se levittäytyy yli koko Suomenlahden, paikallisetkin vahingot jäävät äärimmäi
sen vähäisiksi. Ruohikkoonja kaislikkoon tulee vain pieni maalausjälki. Oliko sitä
paljon Neuvostoliiton puolella, siitä ei oltu ilmoitettu.. Osa oli ehkä ajautunut naa
purin rantahietikkoihin.

Pahimmassa tapauksessa Suomenlahdella oli nyt levällään 200 tonnia öljyä.
Alkujaan sitä oli 580 tonnia eli 700 kuutiota. Siitä oli puolet jo haihtunut, 100 tonnia
oli saatu kerätyksi. Osa öljystä saattaa hyvinkin olla Eestin rannoilla.

Ei merkkejä lintutuhoista

Torjunta suunnataan nyt paikallistasolle eli palokunnille ja kuntien hoiviin. Helsin
gistä Kotkaan oli valmiina yli 2.000 henkilöä keräämään ämpärein ja kauhoinmah
dollisesti rannoille ajautuvaa öljyä. Raskaalla kalustolla ei sinne ollut menemistä,
Palokunnilla oli pienempää venekalustoa.

Vesi- ja ympäristöhallituksen tiedotussihteeri, itsekin aktiivinen lintutieteilijä
Timo Asanti sanoi, ettei ainuttakaan öljyyn tahriintunutta lintua oltu toistaiseksi
tavattu. Vasta viikon päästä saadaan tieto Porvoon merialueen pohjatutkimuksista,
oliko siellä mahdollisesti öljysaasteenjälkiä. Äsanti sanoi kalaparvilla olevan herkkä
väistöreaktio, jos parvi oli matkalla kohti öljyesiintymää. Myöskään kalastajilta ei
ollut tullut hälyttäviä havaintoja.

Ylitarkastaja Sandelin sanoi, ettei kemikaalien käyttö rannanedustojen torjun
nassa kannata. Aallokko ja tuuli hajottavat öljyn laajalle alueelle.
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Eiran tuho Merenkurkussa kiirehti 987

Polijaniahti saa oman öljyntorjunta
aluksen

Merenkurkku saa oman öljyntorjunta-aluksen. Valtio tilasi elokuun lopussa OyLai
vateollisuusÅb:ltä Turusta aluksen, joka toimii Pohjanlahdella aktiivisena öljyntor
junta-ja väylänhoitoaluksena. Alus sijoitetaan Vaasan luotsipiirin hallintaan. Han
ketta kiirehti kolme vuotta sitten Merenkurkussa sattunut öljyonrtettomuus, kun
rahtilaiva Eira ajoi karille ja saastutti Suomen puoleista merialuetta sekä Vaasan

saaristoa. Aluksen hankintasopimuksen allekirjoittivat valtion puolesta vesi- ja
ympäristöhallitus ja telakan puolesta Oy Laivateollisuus, joka on Wärtsilän Meri-
teollisuus Oy:n tytäryhtiö.

Uusi alus maksaa 17,5 miljoonaa markkaa. Alus toimii normaalioloissa väylän
hoitotöissä. Samalla se onjatkuvassa öljyntorjuntavalmiudessa. Alus pystyy toimi
maan aktiivisena öljynkeräysaluksena yhden metrin aallokossa ja liki 10-12 sekun

timetrin tuulessa. Se pystyy itse esikäsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan
öljyntorjunnassa keräämänsäjätteenja pystyy liikkumaanvähintään 30 sentin kun

tojäässä. Alus on rakennettu jäämaksuluokkaan 1 A.
Alus toimii öljyntorjunnassa käytettävän kaluston makeavesi-ja polttoainetäy

dennysaluksenaja antaa toijunnassa tarvittavaa sähköä, höyryä, paineilmaajahyd
rauliikkaa muille aluksille ja laitteille. Alus on suunniteltu myös siten, että se voi

toimia öljyntorjunnassa olevanjohdonjamiehistön tukikohtana. Se tarjoaa sopivat

majoitus-, ruokailu-ja pesutilat.
Laivaan sijoitetaannoin 200 metriä öljyntorjuntapuomia. Alus varustetaanlai

van kummallekin sivulle asennettavilla, helposti irrotettavilla öljynohjauspuomeil
la. Puomien tehtävänä on ohjailla öljy aluksen sivuluukuista keräilytankkeihin.
Puomiston pituus on suunniteltu siten, että se ulottuu ohi keula-aallon.

Ohjauspuomeja tuetaan aluksen sivulle keulaosaan kiinnitetyillä tukivarsillaja
vaijereilla. Ohjauspuomeja ja tukivarsia käsitellään aluksen nostureilla. Käsittely
voidaan tehdä myös merioloissa. Puomivarustuksessa huomioidaanhelppo ja nopea
maihin nosto ja tarvittaessa nopeasti mukaanotto maissa olevasta varastosta.

Ymparistomnsterio



1987 Turku pohti Gramscin
torjuntalaskutusta

Elokuun lopulla Turun kaupungin palolaitos rupesi laskemaan maksupolitiikkaansa
öljyntorjunnan avunantokuluissaAntonio Gramscinja muissa vastaavissa öljyntor
juntatehtävissä. Palolautakunta päätti, ettei Gramscin öljyvahinkoa ja mahdollisia
muita vastaavia valtion viranomaisen määräämiä öljyntorjuntatehtäviä koskevas
salaskutuksessa oteta huomioon öljyntorjuntaveneenKerttulinns. pääomamenoja.

Turun palolaitoksen avunantotaksassa, jonka kaupunginhallitus oli viimeksi
hyväksynyt lokakuussa 1985, m/s Kerttulin työtuntiveloitukseksi määrättiin 300
markkaa tunti. Tämä taksa oli ensisijaisesti tarkoitettu sovellettavaksi Turun lähellä
sellaisissa avunantotehtävissä,jotka palo-ja pelastustoimesta annetun lain mukaan
eivät ole maksuttomia.

Vesihallitus oli antanut kirjeellään 18. toukokuuta 1987 ohjeen torjuntatehtä
vään osallistuvien veneiden, miehistönja muiden kulujen laskutuksesta. Tässä oh
jeessa ei oltu otettu huomioon lainkaan veneen laskutusta, Tämä johtui siitä, ettei ns.
pääomalle lasketa kuluja tapauksissa, joissa valtio oli avustanut hankintakustan
nuksissa. M/s Kerttulin valtionosuudeksi oli määrätty 70 prosenttia.
Tällainen käytäntö oli myös voimassa sellaisen palokaluston kohdalla, joka oli saa
nut avustusta palosuojelurahastosta. Palolaitos oli myös selvittänyt muiden torjun
tatehtävään osallistuneidenveneidenjakuntienlaskutusperusteita.Näissä oli myös
päädytty edellä mainittuun käytäntöön.

Muilta osin palolaitos oli noudattanut laskua laatiessaanpalolaitoksenavunan
totaksaa, virkaehtosopimusta ja edellä mainittua vesihallituksen antamaa ohjetta.
Laskun loppusumma oli 76.929,07 markkaa.

Palolaitos esitti palolautakunnan päätökseksi esittää kaupunginhallitukselle,
ettei Antonio Gramscin öljyvahingossa laskuteta palolaitoksenveneen ns. pääoma-
menoja ja että mahdollisissa vastaavissa valtion viranomaisen määräämissä öljyn
torjuntatehtävissä noudatetaan myös samaa käytäntöä. Palolautakunta yhtyi lau
sunnossaan 27. päivänä elokuuta palolaitoksen esitykseen.

Kalustopula saariston öljyntorjunnassa

Heinäkuussa Turun palolaitos totesi, että nykyisellä kahdella öljyntorjunta-aluksella
onnistuu öljyntorjunta Turun merialueella suhteellisen hyvin. Kummassakin torjun
taveneessä on aina mukana 4-5 miestä jalisäjoukkoja hankitaan tukipisteiden kaut
ta. Tarvittaessa saadaan apua myös naapurikunnista ja puolustusvoimilta. Itse saa
ristossa öljyntorjunta onkunriissa kalustopulan takia vaikeampaa. EsimerkiksiNau
vossa oli kova pula öljyntorjuntapuomeista, nyt oli puomeja vain 100 metriä sekä
varusteina vähän turvetta ja keräilylaitteita.

Turussa oli erittäin ratkaiseva apu myös vartiolentue. Kun sattuu öljyonnetto
muus saaristossa ja apua tarvitaan nopeasti, kykenevät keskiraskaat helikopterit
kuljettamaan erittäin nopeasti puomikalustoa paikalle. Merellä tapahtuu öljyntor
junta kymmenkunnan maalla sijaitsevan tukipisteen kautta.
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Gramscin öljyvahingon opetukset: 1987

Öljyntorjuntaan lisää kalusoa

Suomenlahden talvisen öljytuhon siivittämänä oltiin lokakuun alussa maamme öl
jyntorjunnan laivastoon tekemässä merkittäviä muutoksia. Nyt oli käytössä kaksi
varsinaista isoa toijunta-alusta: Hylje ja huhtikuun loppukahinointiin mukaanpääs
syt Halli.

Kolme Oili-luokan öljyntorjunta-alusta oliparhaillaanpidennettävinä5 metriä.
Niihin asennetaan myös tehokkaaksi todettu harjankeräys, ns. Lori-järjestelmä, joka
olijo huhtikuussa valmistuneessa Oilissa.

Oy Laivateollisuuden telakalla Turussa oli rakenteilla Vaasan luotsipiirin käyt
töön Oili-luokan 17,5 miljoonaa markkaa maksava öljyntorjunta- ja väylänhoito
alus. Se antaa toijuntavalmiuden Merenkurkim onnettomuuksissa. Viimeinenhave
ri siellä oli rahtilaiva Eiran karilleajo ja suuri öljyvuoto.

Saimaan vesistöön erikoisalus

Saimaan vesistöä varten oli hankkeissa ensimmäinen sisävesille tuleva yhdistetty
tutkimus-ja öljyntorjunta-alus,jota voidaan käyttää myös merioloissa. Laivankäyt
tösuunnitelmaa hahmoteltiin, mutta rahoituksesta ei ollut vielä tietoa. Aluksen pi
tuus on 25 metriä, ja se maksaa 12 miljoonaa markkaa.

Laivanpääasiallinen tehtävä on Saimaan erikoisolojen tutkimus yliopistojen ja
korkeakoulujen käytössä. Se on nopeasti vapautettavissa öljyntorjunnan tehtäviin.
Laivan runko palvelee öljyntorjunnan tarpeita. Kannelle varataan tiloja tutkijain
laboratorioita ja ftitkimustiloja varten.

Merivoimien käytössä oli tällä haavaa 60 metriä pitkä Halli ja 50 metriä pitkä
Hylje, johon oli tarkoitus asentaa tehokkaammat koneet. Merivoimilla oli lisäksi
torjuntavene, 13,9 metrin Kuutti ja 10 metrin Haili.

Merenkulkuhallituksen käytössä ja miehittämiä olivat 28-metrisetväylänhoi-
toalukset Kummeli ja Sektori sekä neljä Oili-luokan 28-metristä alusta. Lisäksi oli
seitsemäntoista 10-14 metrin öljyntorjunta-ja viittavenettä eri luotsipiirien käytös
sä. Ne oli varustettu keulaportilla ja pienellä nosturilla.

Ympanstom!nlsleno
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1987 Öljyvahingosta otettava opiksi

Antonio Gramscin vaikutus
1ainsäädntöön

Ympäristöministeriön ylitarkastaja Olli Pahkala selvitti 6-7. syyskuuta Helsingin
palolaitoksen öljyseminaarissa öljyvahinkojen torjuntaa koskevaa nykyistä lainsää
däntöäja mitä Antonio Gramscin öljyvahinko tulee vaikuttamaan lainsäädännön
muutoksiin, joiden valmistelu oli jo vireillä.

Pahkala sanoi Suomen sitoutuneen seuraaviin alusöljyvahinkojen torjuntaa ja
niihin liittyvää vastuuta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin:

Neljä velvoittavaa sopimusta

- Sopimus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä yhteistyöstä meren öljy
saastumista vastaan tarkoittavista toimenpiteistä (Kööpenhaminan sopimus);

- Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (Helsin
ginsopimus);

- Yleissopimus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioi
keudellisesta vastuusta (CLC);ja

- Yleissopimus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen kor
vausrahastonperustamisesta (Fund convention).
Kööpenhaminan ja Helsingin sopimukset velvoittavat Suomen ylläpitämään

riittävää öljyntorjuntavalmiutta ja antamaan muille sopimusvaltioille niiden pyy
tämää torjunta-apua. Muut sopimukset koskevat öljytankkereiden aiheuttamien
öljyvahinkojen korvausvastuurajoja ja kansainvälistä rahastoa, josta vahingon ai
heuttajan vastuurajan ylimenevältä osalta voidaan maksaa korvausta.

Lainsäädännön muutoksia

Lopuksi ylitarkastaja Pahkala selvittiAntonio Gramscin öljyvahingon vaikutuksia
lainsäädäntöön. Gramscin aiheuttaman öljyvahingon torjunta oli täydessä käynnis
sä, kun alusjätelain muutos tuli voimaan 1. maaliskuuta 1987. Tällöin torjuntatöiden
johtovastuu siirrettiin laldmuutoksen mukaisesti ympäristöministeriöltä vesi- ja
ympäristöhallitukselle. Muutos ei aiheuttanut katkoa torjuntatöidenjohtamiseen.
Vesi-ja ympäristöhallitus pystyi osoittamaan torjuntatöiden johtamiseen suurem
mat resurssit kuin ministeriö.

Talvinen öljyvahinko ei sinällään aiheuta tarvetta muuttaa öljyntorjuntaa kos
kevaa lainsäädäntöä. Lakimuutoksiin liittyvä öljyntorjuntaa koskevien asetusten
muutosvalmistelu oli jo vireillä ja talven ja kevään kokemukset heijastunevat eräi
siin asetuksen yksityiskohtiin.

Olli Pahkala mainitsi, että öljyvahinko tulee kuitenkin vaikuttamaan tapaan,
millä öljyntorjuntaa koskevaa lainsäädäntöä tulevaisuudessa täytäntöön pannaan
ja sovelletaan:
- Valtion öljyntorjuntaviranomaisten, virka-apuviranomaistenja kuntien öljyn

torjunnan viranomaisten yhteistyömuodot ja työnjako tulee vihdoinkin selvit
tääja sopia. Samoin tulee sopia ennalta vapaaehtoisjärjestöjen kanssa torjunta-
töissä tarvittavien vapaaehtoisten saamisesta.

- Suurten öljyvahinkojen torjunnan välittömän rahoittamisen käytännön järjes
telyt vaativat lisäsuunnittelua.

- Valtion öljyntorjuntaviranomaisissa tulee järjestää toimiva varoillaolo, öljyn
torjunnassa tehdystä ylityöstä tulee saada korvaus ja torjuntatöiden johtajan
tulee saada käyttöönsä riittävin resurssein varustetun esikunnan.
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- Suurvahingoissa kerättävän öljyn ja öljyisen veden sekä niissä muodostuvan 1987
öljyisen torjuntajätteenkerääminen, kuljettaminen, varastointi, hyötykäyttöja

hävittäminenympäristönsuojeluvaatimukset huomioon ottavalla tavalla edel

lyttää suunnittelua ja etukäteisjärjestelyä.

Mi-8:n lentolevittimeen kerralla 2.000 kiloa

Helikopterin kayttö öljyntorjunnassa

Helsingin palolaitoksen öljyseminaarissa konsulttiMattiPeitrala Suojelusuunnittelu

Oy:stä selvitti helikopterin käytön mahdollisuuksia öljyntorjunnassa. Rahtialus Ei

ran öljyonnettomuuden jälkeen 31. elokuuta 1984, kokeiltiin turvetta öljyntorjun

nassa ensimmäistä kertaa. Rahfialuksesta valui 300 tonnia raskasta polttoöljyä 1.500
neliökilometrin laajuiselle alueelle. Torjunnassa käytettiin tuhansia säkkejä öljyä

imevää turvetta. Tällä turpeella imeytettiin öljystänoin200 tonnia. Turvetta käytet

tiin myös jälkihoidossa.
Matti Peurala sanoi, että kokeiluja jatkettiin sen jälkeen. Tarvittavaan lentole

vityskalustoon on kuulunut vähintään kaksi säiliötä,joihin mahtuu yhteensä 1.000
kiloa turvetta. Tämä määrä turvetta voi sitoa 8.000 litraa öljyä. Lentolevityslaite

painaa tyhjänä 700 kiloa ja turvelastin kanssa 1.700 kiloa. Tämä on sopiva määrä

helikopterin kuljetettavaksi. Säiliön toimintaa ohjataan radiolla. Paineilmapumput

avaavatja sulkevat säiliön alla olevat luukut radioteitse. Säiliö on myös varustettu

paineilmapullolla, joka riittää noin sataan säiliön avauskertaan. Lentolevityslaite

on kehitetty myös armeijan Mi-8 -helikoptereita varten. Mi-8:aan suunniteltu lento

levitin ottaa kerralla turvetta noin 2.000 kiloa. Itse laitteenpaino on 1.000 kiloa. Laite
tyhjentyy turpeesta noin yhdessä minuutissa.

Turve levitetään muutaman senttimetrinpaksuisena kerroksena suoraan öljy-

lautan päälle tai oletetulle öljyn rantautumisalueelle. Turve imee öljyn ja öljyinen

turve voidaanhyödyntää esimerldksilämpölaitoksissa.

Säästää aikaa ja rahaa

Ilmasta helikopterin avulla öljylauttojen päälle siroteltavat turve-erät tulevat siis

tavallaan turpeenlevityslaitteista,joitamaallikko kutsui myös “lannanlevityskoneik

si”. Ne olivat uusinta uutta öljyntorjunnassa nimenomaan nopeutensa takia, jos le
vitystä verrattiin venekalustolla paikalle vietävistä torjunta-aineista. Nopeasti pai

kalle saatu turve sitoo tehokkaasti öljyä ja antaa näin enemmän lisää toiminta-aikaa.

Torjunnan loppulaskussa lentolevitys säästää myös huomattavasti kustannuksia,

mutta antaa myös käytännössä aikaa torjuntaorganisaatiolle jatkotoimia varten,

Yrnpanomineno
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1987 Antonio Gramscin opetus

Ympärivuorokautinen päivystys ja
iskurybniat

Suomi on varautunut seuraavaanöljykatastrofiinviime helmikuistaparemmin. Enää
ei seistä rannalla tumput suorina, kuten nyt kävi. Ympäristöministeri Kaj Bärlund
totesi, että alkutoimienkiireellisyys on ratkaiseva.Alueellisia iskuryhmiä on perus
tettava. Nyt on aikaan saatu myös ympärivuorokautinenpäivystys. Se takaa ensim
mäisten tuntien nopean toiminnan. Öljyntorjunnanjohdolle annetaan lähiaikoina
täsmälliset toimintaohjeet.

Öljyseminaarissa puhunut ministeri Bärlund näki Antonio Gramscin katastro
fissa tasan $ kuukautta sitten 6. helmikuuta räikeät puutteet. Johtovastuu puuttui.
Valtion ja kuntien työnjako oli epäselvä. Keräilykalustoa ei saatu paikalle ajoissa,
erikoiskalustoa ei ollenkaan. Torjuntajohdon toimivalta oli riittämätön ratkaisujen
tekemiseen.

Ympärivuorokautinen päivystys kunnossa

Mitä Antonio Gramsci opetti? Valtio ei maksanut torjuntajohdolle päivystyksestä
taskurahoja vuosiin. Nyt ne maksetaan. Ympärivuorokautinen päivystys on kun
nossa.

Ministeri Bärlund sanoi, että säiliölaivojen ympäristöturvan selvitys valmistuu
kuluvanvuoden loppuun mennessä.Jo tätä ennen on mahdollisuus tehdä kansallisia
rajoituksiasäiliölaivojenliikkumisellehuonoissa sääoloissa.Jääoloissa tapahtuvaa
torjuntaa kehitetään jo Suomessa. Siihen olisi myös valtion satsattava. Kuntien val
mius oli nyt hyvässä mallissa. Vesi-ja ympäristöhallitus antaa lähiaikoina tästä uudet
ohjeet. Öljyntorjunnan tehostaminen opittiinAntonio Gramscin tapauksessa kanta-
pään kautta, myönsi ministeri Bärlund. Talvi on taas kohta edessä. Ministeri uskoi,
että torjunta onnistuu nyt paremmin kuin kahdeksan kuukautta sitten, kun Antonio
Gramsci lorautti Porvoon edustan karilleajossa mereen 570 tonnia raakaöljyä.

Kaksoispohja käsittelyyn

Jääsohjonliikkuminenja sopiva tuuli pelasti Suomenlahden rannikon katastrofilta.
Ministeri Bärlundille ei ollut kantautunut Viron rannikolta tietoa, ajautuiko öljy sin
ne vai haihtuiko se sitä ennen. Salaperäisyyden verho oli edelleen tiukassa tietojen
vaihdossa.

Kun torjuntaan lähdetään, pääperiaate on, ettei käytetä kemikaaleja, vaan ke
räily yritetään tehdä mekaanisella torjunnalla, sanoi ministeri. Jos sattuu suuren
kemikaalilaivankarilleajojakatastrofi, mitä tehdään? Sitä selvitellään nyt Saimaan
kuljetusten kohdalla. Mietintö tästä saadaan vielä tänä vuonna.

Suomi teki Gramscin torjunnan jälkipumnnissa kansainväliselle merikuljetusjär
jestölleesityksenkaksoispohjienpakollisuudestaöljynkuljetuksissa.Asia otetaanvielä
syksyllä käsittelyyn. Suomella oli Bäriundin mukaan tähän valmius jo nyt omassa
tankkerikalustossa, Olisi myös harkittava, missä sääoloissa tankkeri voidaan laskea
sisäsaaristoon.

Rannikoillamme öljykuljetus 20 milj, tonnia vuodessa

Ylitarkastaja Pertti Sevola Vaasan vesi-ja ympäristöpiiristä muistutti, että Itämerel
lä kuljetetaan paljon öljyä. Yksin Suomen ramiikoilla vuosittain 20 miljoonaa tonnia.
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Öljyä joutuu mereen myös muista syistä kuin tankkerienkarilleajosta. Itämeren öl- 1 987
jykuormitus on 50.000-100.000 tonnia vuosittain. Suomesta joutuu maalta mereen
öljyä 250-300 tonnia vuodessa jalaivoista normaalisti 4.000 tonnia. Määrä on pinta-
alaan nähden suuri, 10-20 kertainen maailman menen keskiarvoon verrattuna.

Pahimmat öljyvahingot aiheutuvat Sevolan mukaan laivaonnettomuuksista.
Suureen öljyvahinkoon ei kuitenkaan tarvita tankkilaivaa. Missä tahansa aluksessa
on riittävästi öljyä vakavaan vahinkoon. Tästä oli esimerkkinä puutavaralastissa
olleen Eiran vuonna 1984 Merenkurkussa aiheuttama öljyvahinko. Öljyvahingon
uhka rannikoillamme onkin jatkuva.

Antonio Gramscin öljytubo maksaa
20 miljoonaa

Helmikuussa sattuneenneuvostotankkerinÄntonio Gramscin öljytuhon kustannuk
set olivat vielä syyskuun lopussa selvittämättä. Öljyntorjunta itse loppui jo touko
kuussa, kun havaittiin, ettei öljyä enää ollut. Öljy oli joko haihtunut tai ajautunut
eteläisen Suomenlahden rannoille.

Tiedotuspäällikkö Timo Asanti ympäristöministeriöstä sanoi, että kustannukset
nousevat mahdollisesti lähelle 20 miljoonaa markkaa. Laskuja tuli jatkuvasti.

Öljytuhon ekologiset tutkimuksetjatkuvat ensi vuoden loppuun saakka ympä
ristöministeriön johdolla. Tarkkailtavana on sekä lmnnusto, kasvillisuus että kalasto
eli koko ekojärjestelmä. Lintutuhotjäivät vähäisiksi. Merenpohjan sedimenteistä oli
otettu näytteitä. Toistaiseksi ei oltu havaittu hälyttävää.

Turun palolaitos laskuttaa torjunta-alus Kerttulin miehistön kuluista vesihalli
tusta 77.000 markalla, kun aluksen työtuntiveloitukseksi oli määrätty300 markkaa.
Laskutuksessa ei oltu otettuhuomioon veneen pääomamenoja. Ympäristöministeriö
perii kustannukset vahingon aiheuttajalta, kansainvälisestä rahastosta tai kotimai
sesta öljyn suojarahastosta. Antonio Gramscista valui mereenPorvoonedustalle öljyä
570 tonnia. Siitä saatiin vaikeissa jääsohjo-oloissa talteen vain $3 tonnia.

Antonio Gramscinedellinen öljytuho tapahtui Itämerellä 24. maaliskuuta 1979.
Silloin havaittiin Utöstä lounaaseen 55 kilometrin päässä 50 neliökilometrin laajui
nen paksu öljylautta. Se ajelehti kohti Saanistomerta ja pysähtyi kiintojäänreunaan.
Saaristomeren onneksi tuuli kääntyi yllättäen länteen ja vei lautan jääsohjoineen
Tukholman saaristoon asti. TosinAhvenanmaallakinjouduttiin ämpäripelilläpuh
distamaan rantoja, mutta suurtuholta vältyttiin.
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Varsinais-Suomenseutukaavaliiton osastopäällikkö PenttiLehvonen sanoi, ettei hän 1 98$
pitänyt reaalisena muita vaihtoehtoja putken vetämiselle Suomen puolelta. Ruotsi
oli tutkinut lähinnä Hankoa vaihtoehtona hintavertailun vuoksi.

Tämänhetkisissä suunnitelmissa oli, että Etelä-Ruotsi saisi neuvostokaasun Tans
kan kautta vuorma 1990. Nesteen mukaan silloin alkaisi myös länsirannikonputken
rakentaminen. Töimitukset Suomen kautta Ruotsiin alkaisivat sitten vuonna 1992.

Turun läänissä valtakunnan vilkkain meriliikenne

OljyntOrjuntaan keskitetysti
laaneissäkin

Ympäristöministeriöpatisti toukokuunpuolivälissäläänikohtaisten öljyntorjurtta
organisaatioiden luomiseen. ToissatalvinenÄntonio Gramscin aiheuttama katasfro
fiuhka Suomenlahdella todisti nopean ensiavunkarmean puutteen.

Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi 17. päivänä toukokuuta, että jo vuonna 1981
merenkulkuhallitus ylimpänä öljyntorjuntaviranomaisenapyysi organisaatiokaa
voja. Nyt oli menossa seitsemäs vuosi. Ympäristöministeriö toivoo, että jo ensi vuo
den alkuun mennessä joka läänissä olisi selvä, yksiselitteinen torjuntaorganisaatio.

Ensimmäiset torjuntatunnit ratkaisevan tärkeitä

Sandelin korosti, että organisaatio-ohje esittelisi nimenomaan alkutoimien yhteen
vedon läänin alueella. Kun vahinko sattuu erityisesti viikonloppuna, virkakoneisto
istuu sormi suussa, lähtö myöhästyy, kuten Gramscin tapausldn osoitti. Ensimmäiset
tunnit ovat onnistuneen torjunnan kannalta kaikkein tärkeimmät.

Öljyntorjunnanylin johto-organisaatio valtakunnallisesti oli jo kunnossa. Lää
nintasolla tämä vielä puuttui. Torjuntaviranomaistenja virka-apuviranomaisten on
nyt laadittava lääninhallituksen johdolla suunnitelmia yhteistoiminnasta aavalla
merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntatyössä. Muun muassa Turun ja Porin
läänissä Saaristomerellä valtakunnanvilkkaimmalla liikennealueella torjuntaorga
nisaatio on erityisen tärkeä.

Sandelinin mukaan ensimmäiset versiot melkein joka läänissä olivat valmiit.
Ministeriö tekee niistä mallin, jonka mukaan läänit tarkistavat omansuunnitelman
sa. Näin suunnitelmat yhdenmukaistuvat kaikissa lääneissä. Nytjokainen lääni on
ajatellut omalla tavallaan, koska keskitetyt ohjeet puuttuivat.

Ymanstomnisterio
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198$ Telakoilta pyydetään suunnitteluapua

Talviien öljyntorjunta kaipaa uutta
isoa alusta

Talviseen öljyntorjtmtaan soveltuvan tehokkaan laivan rakentamineneteni askelen,
kun maaliskuussa kokeiltiin Lori-yhtiön suunnittelemaaja rakentamaa öljyä kerää
vääjääkeulaa. Kokeissa saavutettiinmyönteisiä tuloksia. Kehittelytyössä oli muka
na myös vesi-ja ympäristöhallitus. Laitetta esiteltiin silloin myös neuvostoliittolai
sille öljyntorjuntaviranomaisille.

Jääkeulan idea on siinä, että se harjaa öljyn irti jäistä, minkä jälkeen öljy ja jääs
ohjo voidaankoota talteen. Jääkeula sopii myös Suomen tämänhetken tehotoijujiin,
HalLin, Hylkeeseenja Oiliin. Jääkeula toimiiparhaiten, kun laite pääsee toimintaan
jääsohjossa heti vahingon tapahduttua, jolloin öljy velluu vielä vapaana jäiden seas
sa eikä ole imeytynyt lujasti jään sisään, kuten tapahtui Gramscin öljyjätteiden ke
räilyn kokeiluissa viime talvena.

Ylitarkastaja Reino Sandelin vesi- ja ympäristöhallituksesta sanoi 26. päivänä
toukokuuta, että tarkoitus oli kääntyä eri telakoiden puoleen ja pyytää niiltä suun
nitteluapua. Kun esityksiä on tullut, hanketta ruvetaan ajamaan tehokkaasti eteen
päin.

Toissatalvinen öljykatastrofi Suomenlahdella osoitti jälleen kerran talviseen
öljyntorjuntaansoveltuvan aluksen tarpeen. Tosin jäissä kulkeva Halli saatiin apuun,
mutta vasta sitten, kun vaara oli jo ohitettu.

Laivan koko nyt keskusteluun

Uuden talvitorjujankoosta ei oltu vielä keskusteltu. Nykyinen koekappale painaa 20
tonnia, pituutta sillä on 7 metriä ja leveyttä 5 metriä. Keulaan on yhdistetty tehok
kaat harjalaitteet, joilla öljy irtoaa jäästä.

Suomalaistelakat olivat kiinnostuneita talviöljytorjujan suunnittelusta. Uusin
emälaiva Halli rakennettiin Hollmingin telakalla Raumalla. Jo vuosi sitten, kun alus
valmistui, telakalla vakuutettiiri olevan valmiuksia myös suuremmanja tehokkaam
man nimenomaan vaikeisiinkinjääoloihin soveltuvan öljyntorjunta-aluksen suun
nitteluun.

Hitaasti, mutta varmasti on talvitorjuntaan kelvollisen laivan hankkeissa edis
tytty. Ensin saatiin öljyntorjunta-alus Hylje. Sen koneteho oli kuitenkinniin heikko,
että se oli hinattava Turusta Suomenlahden öljykatastrofipaikalle Porkkalan edus
talle. Seuraava parannus oli sitten Raumalta saatu Halli, joka jo pystyi kulkemaan
nopeasti omien koneiden avulla, eikä tarvinnut vetoapua hinaajilta.

Suomen

ympansto 680
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Edessä pitkä prosessi: 1988

Tankkerien kaksoispohjan vaatimus
valmisteilla

Suomen vesillä öljyä kuljettavien säiliölaivojen kaksoispohjasta oli tarkoitus antaa
vielä kuluvana vuonna asetusteksti. Ympäristöministeriö tutki asiaa toukokuunlo
pussa. Kaksoispohjavaatimus ei ole yksinkertainen asia. Kysymys on kaikkinensa
kansainvälisestä merenkulusta, koska öljykuljetukset tapahtuvat myös ulkomaisilla
aluksilla.

Nesteenkaikki vuoden 1973 jälkeen rakennetut 15 alusta oli varustettu kaksois
pohjilla. Kaksoispohjan oli laskettu lisäävän laivan rakentamiskustannuksia kor
keintaan kymmenellä prosentilla.

Kaksoispohjavaatimus kansainvälisesti ottaen onpitkällinen prosessi. Suomel
la on mahdollisuus toki tehdä kaksoispohjapäätös kansallisesti, mutta yksin emme
voi päättää säiliölaivojen kansainvälisistä rakennevaatimuksista. Kansainväliset
määräykset käsittelee kansainvälinen merialan järjestö Imo. Suomi voi kuitenkin
määrätä, että Suomen aluevesillä vaaditaan säiliölaivoissa kaksoispohjaa. Ellei sitä
ole, alus saa liikkua aluevesillämme vain hyvännäkyvyydenvallitessa ja muutenkin
hyvässä säässä. Nyt vain harvoissa ulkomaisissa säiliöaluksissa onkaksoispohja.

Eduskunta päättää kansallisesta määräyksestä

Eduskunta viime kädessä päättää, voiko Suomi antaa oman kansallisen määräyk
sen kaksoispohjienkäytöstä pakollisena. Ulkomaisten tankkerien kohdalla se saat
taa merkitä öljyn kuljetuksissa hinnankorotuksia. Ulkomainen kuljetuskalusto on
myös vanhaa ja hitaasti uudistuvaa. Yksin Suomen kuljetuksia varten tuskin mm.
Neuvostoliitto on halukas rakentamaan uusia kaksoispohjalla varustettuja aluksia.
Kansainvälinen käytäntö on, että öljykuljetukset jaetaan 50-50 -suhteessa ostaja-ja
myyjämaan alusten kesken.

Kaksoispohja sinänsä ei kuitenkaan ole ehdottoman varma turvatekijä. Se vä
hentää kuitenkin seurauksia onnettomuuden sattuessa. Suuri osa karilleajoista on
hipaisuja. Tässä tilanteessa kaksoispohjasta on apua. Kaksoispohjavaatimusta ryy
ditti toissatalvinenÄntonio Gramscin karilleajo ja sitä seurannut öljyvuoto Suomen
lahdella.

YmDanomnIster’o



1988 Talvitorjunnan menetelmiin saatiin lisätietoa

Tutkimus öljyn käyttäytymisestä
jääoloissa valmis

Vesi-ja ympäristöhalliftiksen toimeksiannosta valmistui toukokuussa tutkimus. Sitä
valvovaan seurantaryhmään kuuluivat edustajat vesi- ja ympäristöhallituksesta,
Wärtsilän Meriteollisuus Oy:stä, Neste Oy:stä sekä Valtion teknisestä tutkimuskes
kuksesta, Seurantaryhmän puheenjohtajana oli toimistoinsinööri Kari Lampela vesi-
ja ympäristöhallituksesta.Antonio Gramscinöljyonriettomuus talvisissajääoloissa
helmikuussa 1987 Porvoon edustalla käynnisti tutkimusohjelman suunnittelun.
Pääpaino siinä asetettiin eri öljyntorjuntamenetelmiensekä näitä varten tarvittavi
en tutkimusvalmiuksien kehittämiseen jääoloissa. Toistaiseksi ei ollut olemassa
menetelmää, jolla öljy voidaan kerätä eri jääoloissa riittävän tehokkaasti.

VTT:ssä teetetyt tutkimukset osoittivat, että öljyn ollessa jäiden seassa ja jäähän
sitoutuneena sitä poistui meriympäristössä pääasiassa haihtumalla. Tuoretta raaka-
öljyä haihtui 13 vuorokauden aikana lähes 20 prosenttia. Tämän perusteella oli ar
vioitavissa, että Gramscista mereen päässeestä 570 tonnin öljymäärästä oli poistu
nut helmikuun aikana yli 100 tonnia haihtumalla. Öljyn haihtuminen oli ollut vä
häistä maaliskuun aikana, kun öljy ei enää sisältänyt keveitähiilivetyjä. Haihtumi
sen merkitys öljyn kokonaismassahäviöön voitiin arvioida 20-30 prosentiksi talvella
1987, kun öljy ajelehti jäiden puristuksessa Suomenlahdella.

jäölauttavalleja kasaamaan

Tutkimuksessa todettiin, että öljyä ei nykyisellä pumpputekniikalla ollut mahdollis
ta kerätä merestä. Öljyn sitoutuminenjäähän oli myös heikkoa. Jään sisältämä öljy-
määrä oli keskimäärin 4 tilavuusprosenttia.

Öljyn leviäminenei ole mahdollista, mikäli öljy kelluu jäälauttojen seassa. Öljyn
leviämisen estämiseksi olisi käytettävä jäälauttoja, jotka kasattaisiin sopiviksi val
leiksi. Öljyntorjunnassa tulisi pyrkiä keskittymään öljyyn jäälauttojenpäällä javälis
sä. Menetelmä, jolla voitaisiin nostattaa öljy jäälauttojen päälle ja tämän jälkeen
harjakeruutekniikalla poistaa öljy keräilyalukseen.

Aallokko levitti ja sekoitti

Aallokko levitti ja sekoittiennestäänjäidenseulomaa öljyä mereen ja sitä ei kertynyt
tyynenjakson aikana enää meren pinnalle. Öljy muodosti paikka paikoin laajempia
filmiesiintymiä, mutta ei yhtenäisiä paksumpia lauttoja. Viimeinen laaja öljyfilmi
havaittiin kesäkuun3. päivänä Helsinginja Porvoon edustan välisellä rannikkoalu
eella. Seuraavana päivänä filmi oli aallokon vaikutuksesta hävinnyt. Öljyä esiintyi
lähes jokaisella ulkoluodolla ja paikka paikoin sisäsaaristossa. Viimeisestä rannikol
le ajautuneesta öljystä tehtiin havainto kesäkuun loppupuolella.

Antonio Gramscista valuneen 570 tonnin öljyn kohtaloa Suomenlahdella voi
daan teoreettisesti puntaroida näiden tutkimusten ja tiedossa olevien faktojenpoh
jalta. Öljy levittäytyi ja esiintyi arviolta 2.500 neliökilometrin alueella 5 kuukauden
aikana. Luonnon omat voimat eliminoivat tehokkaasti 300 tonnin öljymäärän 5
kuukauden aikana Suomenlahdenhyvin vaihtelevissa yrnpäristöoloissa.

Öljyntorjuntamatosta myönteisiä kokemuksia

Turpeen käyttö öljyntorjuntatyössä oli tunnettu jopitkään. Turvekokeiden tulokset

Suomen ympaneto 680
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vahvistivat torjuntatyössä saatuja havaintoja,joiden mukaan tuore raakaöljy imey- 988
tyy nopeammin kuin vanhentunut öljy. Turpeen käytön kannalta oli vielä selvittä
mättä sekä turpeenlevitys että kerääminen onnettomuuspaikalta. Turpeen käytön
yhteydessä ongelmana onkerättävänöljysaastemääränkolminkertaistuminensekä
öljyisenturpeen sedimentoituminen. Öljyntorjuntamatosta saadutkokemukset oli
vat positiivisia.

Saimaalla siirrytään maantiekuljetuksiin

Merenkurkku saa ison öljyntorjunta
aluksen

Merenkurkun öljyntorjunta tehostuu syksyllä, kun sinne saadaan toinen torjunta-
alus. Turkulainen laivatelakka työsti parhaillaan 35 metrin Oili-luokan torjunta-
alusta, joka muistutti Ahvenanmaalla olevaa Sektoria.

Ylitarkastaja Reino Sandelin vesi-ja ympäristöhallituksesta sanoi 6.päivänä ke
säkuuta, että tällä hetkellä ei budjetissa ollut varaa muihin laivatilauksiin. Lähivuo
sien suunnitelmiin kuului pidennetyn Oilin tapaisen laivansaaminen myös Ouluun,
jolloin Perämerikin olisi torjuntaketjussa vahvasti mukana.

Vaasassa oli jo ensimmäisenä torjunta-aluksena 19-metrinen Oili. Myös Kotka
tarvitsee oman torjunta-aluksen, ehkä pidennetynlilin.

Helsingin laivastoasemalla olevaa öljyntorjunnan emälaivaa, vanhaa Hyljettä
oli peruskorjattu, lisätty konetehoa ja tehostettu keräilylaitteita. Myös muihin tor
junta-aluksiin oli jo asennettu tai asennetaanns. lori-harjajärjestelmä, joka oli osoit
tautunut tähän mennessä tehokkaimmaksi.

Saimaan karilleajot vaarana

Saimaan öljykuljetukset olivat puhuttaneet viranomaisia jo pitkään. Marraskuussa
siellä sattui kahtena peräkkäisenä päivänä öljylaivan karilleajo, joista ei kuitenkaan
tullut ympäristövahinkoja. Ympäristöministeriö oli sitä mieltä, että öljynkuljetukset
Saimaalla oli lopetettava ja siirrettävä maantiekuljetuksiin.

Alunperin oli tarkoitus rakentaa Saimaalle isompi yhdistetty tutkimus-ja öljyn-
torjunta-alus. Tästä oli kuitenkin luovuttu, koska tällaisen aluksen rakentaminen on
hankalaa. Tutkijat ilmeisesti saavat omanpienemmän aluksen. Saimaan öljyntorjun
taa palvelee nyt Sektorin sisaralus Kummeli.

Valtioneuvostolle oli tehty esitys Saimaan öljynkuljetuksen kieltämiseksi aluk
sula. Öljyn maanfiekuljetuksia oli helpompi subventoida valtion varoin kuin ylläpi
tää jatkuvaa torjuntavalmiutta aluksilla.

Ymparistomnisteno
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198$ Torjuntakalusto valmiustilassa

Uponneen Park Victoryn öljyä
arkkaillaan

Utön vesille vuonna 1947 uponneen amerikkalaisen rahtilaivan Park Victoryn säili
öissä oleva 600 tonnin öljymäärä oli vesi-ja ympäristöviranomaisten seurannassa
edelleen juhannuksen alla. Joka kesä öljyntorjujat olivat varpaisillaan, mikäli säili
öistä 50 metrin syvyydestä alkaisi pulputa pintaan öljyä.

Suomen rannikoilla oli merenpohjassa useita alaksia, joiden tankeissa oli edel
leen öljyä. Öljyä oli kuitenkin yleensä niin vähän, ettei siitä katsottu olevan välitöntä
vaaraa ympäristölle. Park Victoryssä öljyä oli kuitenkin niin paljon, että se pystyisi
saastuttamaan vedet laajalta alueelta.

Ylitarkastaja Reino Sandelin vesi- ja ympäristöhallituksesta sanoi, että viran
omaiset olivat pankin kertaa tehneet sukellustutkimuksia Utön edustalla, Tuoreim
man tutkimuksenjälkeen todettiin, ettei laivan öljyä ollut mahdollista poistaa nykyi
sellä tekniikalla. Säiliöt oli todettu vielä niin hyviksi, ettei lähivuosina pitäisi olla
suurta vaaraa niiden särkymisestä.

Öljyntorjujat olivat kuitenkin valmiina, jos Utöstä tulee hälyttäviä tietoja. Tor
juntakalusto oli jo melko suuri ja tehokaskin nimenomaan avovesikautena.

Seitsemän valtion edustajat neuvotteluissa

Öljyntorjuna esillä Turussa ja
Hangossa

Lokakuun viimeisellä viikolla neuvoteltiin Turussa ja Hangossa Itämeren ympäris
tövaltioiden kesken öljyntorjunnasta, jonka nosti esiin neuvostotankkeri Antonio
Gramskin öljykatastrofi Suomenlahdella Porvoon edustalla helmikuussa 1987ja sii
tä saadut opetukset öljyntorjunnan kehittämiseksi vastaisen varalle.

Turussa alkoi Itämeren suojelukomission torjuntakomitean 12. kokous 24. loka
kuuta. Ävajaisetpidettiin maanantaina hotelli Ritzissä. Tähän kokoukseen osallistui
kunkin Itämerenvaltion öljyntorjuntaviranomaisten edustajat Saksan demokraatti
sesta tasavallasta, Saksan liittotasavallasta, Neuvostoliitosta, Puolasta, Ruotsista,
Suomesta ja Tanskasta.

Kokouksen aikana käsiteltiin öljyvuotoja ja muiden haitallisten aineiden pääsyä
Itämereen viimeisen vuoden aikana, viimeisiä onnettomuuksia, tutkimusta ja tek
nistä kehitystä alalla, kemikaalivahinkoja, vahinkojen seurantaa ja valvontaa Itä
meren alueella. Keskustelun alaisina olivat myös Itämeren alueella olevien öljyn-ja
kaasunporauslauttojen öljyntorjuntavalmius sekä varallaolo-organisaatiotja niiden
kehitysnäkymät.

Porauslautoista uusi uhka Itämerelle

Eteläisellä Itämerellä jo nyt olevista neljästä öljyn-ja kaasunporauslautasta oli tullut
uusi uhka. Myös kemikaalikuljetusten räjähdysmäinen kasvu oli pakottanut Itäme
renympäristövaltioiden torjuntaorganisaatiot elämään hälytystilassa.
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Tuoreessa muistissa oli vielä 1,5 vuoden takainen Antonio Gramscin öljytuho Suo- 1 988
menlahdella, josta kuitenkin selvittiin kuin onnenkaupalla edullisten sää-ja tuuli-
olojen vuoksi. Gramscin tuho vauhditti torjuntayhteistyötä. Ruotsin kanssa yhteis
työtä oli ollut jo vanhastaan. Neuvostoliiton kanssa aloitettiin heti maanantaina
Helsingissä sopimusneuvollelut. Suojelukomission istunnon aikana järjestettiin tors
taina Hangossa ensimmäisen kerran yhteisharjoitus Neuvostoliiton torjunta-alus
ten kanssa.

Vesi-ja ympäristöhallituksenpääjohtaja Simo Jaatinen•avasi Turussa kokouksen,
joka alkoi Vaasaan valmistuvan laivan kasteella. Samanlainen Kummeli-luokan alus
pitäisi saada vielä Ouluun ja Kotkaan.

Vesi-ja ympäristöhallituksen tekninen tarkastaja Kalervo Jolma sanoi, että pää-
tavoite on lähivuosina saavuttaa vähintään tyydyttävästi suositusten mukainen
öljyntorjunnan kansallinen valmiustaso.

Laiva suunnitteilla Itämeren tuhojen varalle

Hemikaalien torjunta vaatii
erikoisalusta

Hangon vesillä järjestettiin sitten Turun kokouksen jälkeen öljyvahingon torjunta-
harjoitus 27. lokakuuta. Se liittyi Itämeren suojelukomission torjuntakokoukseen.
Harjoitukseenpiti osallistua suomalaisten laivojen lisäksi 1-2 alusta Neuvostoliitos
ta. Näytösluonteisen harjoituksen varsinaisia öljyntorjuntaoperaafioita tekevät Suo
men osalta muun muassa öljyntorjunta-alukset Halli ja Oili 2 sekä kolme muuta
avustavaa alusta.

Harjoituksen tarkoituksena oli alun perin testata Suomen ja Neuvostoliiton
välistä yhteistyötä öljyntorjunnassa, tiedonvälitysyhteyksiä ja arvioida yhteisiä toi
mintamahdollisuuksia todellisessa öljyvahingossa.

Vahinkoaluksenkarilleajopaikalle oli tarkoitus levittää vahinkoöljyä kuvaavaa
merkkiainetta, jonka paikannuksesta ja seurannasta huolehtisivat rajavartiolaitok
sen yksiköt, mm. yksi keskiraskas helikopteri.

Suomi suunnittelemaan erikoisalusta

Seurasinjournalistina Hangon vesillä tapahtuneitaharjoituksia ja raportoin niiden
tärkeimmistä anneista. Pääasiaksi tuli tieto, että Suomi ryhtyy suunnittelemaan
erikoisalusta, joka soveltuisi kemikaalikatasfrofin torjuntaan Itämerellä. Ympäris
töministeriön työryhmä tutkii 1990-luvun loppuun mennessä uudelleenöljy-jake
mikaalikatasfrofien torjuntatilanteen.

Vesi-ja ympäristöhallituksen tekninen tarkastaja Kalervo Jolma sanoi, että yksi
kään Suomen nykyisistä kahdeksasta suuresta öljyntorjunta-aluksesta ei sovellu
kemikaalituhojen torjuntaan. Nyt oli ryhdyttävä suunnittelemaan toisen tyyppistä
laivaa. Hanke etenee yleisen torjuntaselvityksenyhteydessä.

Esimerkkejä kemikaalituhojen torjuntaan suunnitelluista laivoista ei muualta
juuri ollut käytettävissä. Lähtökohtana oli ilmeisesti monikäyttöalus,joka soveltuisi
sekä öljyn että kemikaalituhojen torjuntaan.

Kemikaalikatastrofeilta oli Itämerellä onneksi toistaiseksi vältytty. Myrkkyai
neiden liikenne kuitenkin kasvoi. Varovaistenkin arvioiden mukaan Itämerellä kul
jetettiinviime vuonna 3 miljoonaa tonnia kemikaaleja, kun öljyliikenne oli 20 miljoo
naa tonnia.

Yrnpariominieno
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198$ Kova tuuli kutisti yhteisharjoituksen

Kova tuuli kutisti Hangon edustalle torstaiksi suunnitellun Neuvostoliiton ja Suo
men ensimmäisen yhteisen öljyntorjuntaharjoituksen. Johtoryhmä arvioi, että 17
metriä sekunnissa puhaltava tuuli voi aiheuttaa vahinkoja torjuntalaitteille. Tositi
lanteessakaan torjunta tuskin olisi onnistunut.

Neuvostoliitosta oli mukana kaksi alusta, Jasnyi ja prof. Gorunov. Alukset osal
listuivatvuosi sitten öljyntorjuntatöihin, kun tuolloin karille ajaneenneuvostoliitto
laisen Antonio Gramscin jälkiä yritettiin siivota. Suomesta olivat nyt mukana tor
junta-alus Halli, liii Ilja pelastusalus Aatos.

Tarkastaja Jolma piti yhteistyötä ja avun saantia eri maista jo nyt hyvänä.Anto
nio Gramscin tuhon jälkeenja opettamana Suomi siirtyi nimittäinjatkuvaanympä
rivuorokautiseen varuillaolon päivystykseen. Kun tieto tuhosta tulee, naapurival
tiosta pyritään antamaan vastaus avun pyyntöön puolen tunnin kuluessa. Turhat
byrokratian kuviot oli poistettu. Yhteyssuora oli eri maiden hälytyskeskuksiin.

Suomen oma valmius oli 50 prosenttia Itämeren suojelukomissionsuositukses
ta, Suosituksen mukaan mikä tahansa vahinkopaikka maamme vastuualueella pi
täisi saavuttaa kuuden tunnin kuluessa liikkeelle lähdöstä. Ensimmäinen torjunta
yksikkö oli saatava liikkeelle kahden tunnin kuluessa hälytyksestä.

Öljyvahinkojen torjuntavaknius
Suomessa

Vesi-ja ympäristöhallitus jakoi niin TurunkuinHangonkinkokous-jayhteisharjoi
tuksia varten teknisen tarkastajan Kalervo Joiman laajan kirjallisen selonteon Suo
men omasta öljyntorjuntavalmiudesta öljyvahinkojen varalta. Otan tästä selvityk
sestä tärkeimpiä kohtia muistin virkistämiseksi, mikä oli tilanne nimenomaansuo
malaisten öljyntorjujiennäkökulmasta.

Itämeren suojelukomissionensimmäisessäkokouksessa vuonna 1980 hyväksy
tyn suosituksen (1/7) mukaan kansallisen öljyntorjuntavalmiudentavoitteiksi,jot
ka tuli saavuttaa vuoden 1985 loppuun mennessä, asetettiin:
- pystyä torjumaan 10.000 öljytonnin öljyvuoto 10 vuorokauden kuluessa
- saada ensimmäinen torjirntayksikkö liikkeelle kahden tunnin kuluessahälytyk

sestä
- pystyä saavuttamaan mikä tahansa vahinkopaikka maan vastuualueella 6 tun

nin kuluessa liikkeelle lähdöstä.
Torjuntavalmiudenkansallista kehittämistarvetta arvioitaessa suositeltiin otet

tavaksi huomioon vallitsevat olot, kuten rannikkolinjan pituus ja rikkonaisuus,
säiliöalusreititja satamien tuloväylät sekä alustenjaniidenlastinpelastus-ja keven
nysvalmius.

Vuosittain sattui maassamme noin 2.000 öljyvahinkoa, viimeksi vuonna 1987
niitä oli 2.311 kappaletta. Viime vuoden mainitusta määrästä 155 tapausta oli aluk
sesta aiheutuneita ja muut maa-alueiden öljyvahinkoja. Tiedot perustuivat kuntien
ilmoituksiin, joiden mukaan niiden torjuntakustannuksetmtAntonio Gramscin ta
pausta huomioon ottamatta olivat noin 2,8 miljoonaa markkaa.

Pöivystysvuodessa 43 yhteydenottoa

Vesi-ja ympäristöhallitus aloitti 1. elokuuta 1987 öljyvahinko-ja erityistilanteiden
päivystyksen. Päivystysvuoden aikana 31. heinäkuuta 1988 mennessä päivystäjään
otettiinyhteyttä 43 tapauksessa. Niistä 2 koski öljysäiliöaluksenja 10 muun aluksen

Suomen yrnpaneto 680



0000000000000000000000000000 IO 000000000000000000 OlI 00000000000

merivauriotapausta, 1$ piissivesihavaintoa ja 7 maalta peräisin olevaa päästöä (2 1 988
kemikaalipäästöä) muiden ollessa harjoitus- ym. ilmoituksia. Useimmat merivau

riotapaukset aiheuttivat tarkistuksia, varmistuksia tai valmiudennostamista jajäl

keenpäin arvioiden 4-5 tapauksessa oli merkittävä öljyvahingon uhka,

Lähivuosien päätavoite

Valtion viranomaisten öljyntorjunta-aluskaluston yhteen laskettu teoreettinenkerä

yskapasiteetti vastaa 10 päivän ja 10.000 tonnin tavoitetasoa optimaalisissa keräys

olosuhteissa. Käytännössä sellaiset keräilyolot voivat vallita enintään 1-2 vuoro

kauden ajan, missä ajassa ei saada käyttöön koko kapasiteettia, joka sekään ei riittäisi

sanotun öljymäärän keräämiseen.
Koko nykyisen aluskaluston todellinenyhteen laskettu keräyskapasiteetti, myös

syksyllä 1988 valmistuva, Vaasaan sijoitettava öljyntorjunta- ja väylänhoitoalus

mukaanlukien, on noin 1.500 kuutiota vuorokaudessa. Kahden tunnin lähtövalmiu

dessa oli vain yksi alus (Halli). Enintään kuuden tunnin matkan (noin 40 mpk)pääs

sävaltionkeräilyalustensijoituspaikoista (Oili 1 Helsingissä, Oili 2ja Halli Turussa,

Sektori ja Oili 3 Ahvenanmaalla, Oili 4ja uusi alus Vaasassa ja Kummeli Savonlinnas

sa) on arviolta runsas 50 prosenttia Suomen öljyntorjuntavastuualueesta.Ahvenan

maan ja Lounais-Suomen rannikon alueella vahinkopaikalle oli saatavissa useam

pia kuin yksi alus kuuden tunnin kuluessa lähdöstä. Hylje-laivaa ei tällöin ole otettu

huomioon, koska sen oma keräys-ja liikkumiskyky on verraten heikkoja se toimii

lähinnä säiliöaluksena.
Päätavoitteena lähivuosina on saavuttaa vähintään tyydyttävästi suositusten

mukainen öljyntorjunnan kansallinen valmiustaso ja hankkia perusvalmius kemi

kaalivahinkojen torjuntaan. Se vaatisi lähinnä Hylje-laivan aktivoimista, kahden

uuden myös kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvan aluksenhankkimista sekä

1-2 erikoisryhmän varustamista ja kouluttamista ensi vaiheen vaaran torjuntatoi

miln.
Tämänjälkeen tärkeimmät öljynkuljetusreititSuomenlahdellaja Saaristomerel

lä voitaisiin saavuttaa kuuden tunnin kuluessa liikkeelle lähdöstä vähintään kah

della keräysaluksella. Ottaen huomioon, että kahden tunnin lähtövalmiudessa oli

nyt jatkuvasti vain yksi öljyntorjunta-alus, tulisi muiden alustenlähtövalmius myös

varsinaisen työajan ulkopuolella saada vastaavaksi.
Torjunta-alusten ohella tarvittaisiin lentovalvontalaitteita ja myös lisää keräi

lylaitteistoja, rantapuhdistuskalustoa ja muuta torjtmtakalustoa. Öljyntorjunta-alus

tenja -kaluston lisääntyminen edellyttäisi myös korjaus-ja kunnossapitomäärära

hojen lisäämistä.

12 F-Iuokan öljyntorjuntavenettä 1988.1990

Kuntien öljyvahinkojen torjuntavalmiuden hankkiminen alkoi suunnitelmallisesti

jo vuonna 1975 maa-alueiden öljyvahinkojen torjuntakaluston osalta vesihallituk

sen ohjeiden pohjalta. Alusöljyvahinkoja ja maa-alueiden öljyvahinkoja koskevat

nykyiset kuntien öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat ovat valmistuneet vuonna

1981 annettujenvesihallituksenja merenkulkuhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Vesi-ja ympäristöhallitus antaa vuoden 1988 aikana kunnille, öljyvarastoilleja

eräille satamille öljyvahinkojen torjunnasta uudet ohjeet,jotka ovat olleet lausunto-

kierroksella. Kuntien torjuntavalmiuden tultuajo aikaisemminpääosinhankituksi,

uusi suunnittelukierros merkitsee lähinnä valmiuden viimeistelyä. Kuntien valmi

udesta esimerkkinä onE-ja F-luokan öljyntorjuntaveneiden sijoitus.

Merkittäviä kuntien hankintoja vuosien 1988-1990 aikana ovat 12 itsenäisesti

öljyä keräävää F-luokan öljyntorjuntavenettä, joilla on mahdollista saavuttaa pää

osa kuntien vastuualueesta (sisäiset aluevedet) kuudessa tunnissa.

Ympanominenö
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1988 19 kalustovarastoa

Älustenja veneiden lisäksi valtion muu öljyntorjuntakalusto käsitti useisiin eri puo
lilla maata sijaitseviinvarastoihinsijoitettuna öljyntorjuntakalustoaja -tarvikkeita.
Kalusto on pääosin sijoitettu seuraaviin 19 varastoon: Oulu, Kokkola, Vaasa, Musta-
saari, Pori, Turun Latokari, Turun laivastoasema, Länsi-Suomen sotilasläänin esi
kunta, Korppoon Fagerholman mv-asema, Korppoon Utön luotsiasema, Maarian
hamina, Hanko, Kirkkonummi, Helsinki, Porvoon mlk, Kotka, Lappeenranta, Sai
maan kanava, Savonlinna.

Näistä Oulun (vaim, 1986), Helsingin (vaim. 1984), Emäsalon (valm. 1988), Kot
kan (valm. 1984) ja Savonlinnan (valm. 1984) varastot sijaitsivat valtion tarkoituk
seen rakentamissavarastorakennuksissa. Lisäksi määrärahaa oli myönnetty uusien
varastojen rakentamiseen Pärnäisten luotsiasemalle Nauvoon, Vaasan Vaskiluotoon
ja Turun laivastoasemalle.

Nauvon Pärnäisten luotsiaseman varaston valmistuttua Turun Latokarin ja
Korppoon Fagerholmin varastot lakkautetaanja niiden kalustoa siirretään Pärnäi
sun. Muista varastoista erityisesti Kokkolan, Helsingin laivastoaseman, Porin, Maa
rianhaminan, Hangon ja Lappeenrannan varastointijärjestelyt ovat kaluston kun
nossa pysymisenja käyttöön otettavuuden kannalta epätyydyttävät.

Monipuolinen kalustoirtain

Varastoissa olevasta kalustosta mainittakoon mm. noin $ kilometriä meripuomiaja
12 kilometriä rannikkopuomia, 34 kappaletta erillisiä keräilylaitteita, 17 kappaletta
työlauttoja, 45 kappaletta varustettuja kontteja, säiliöitä, pienveneitä, suojavarus
teita jne.

Kuntien kalusto on määritelty kuntien riskiluokituksen mukaanniiden öljyva
hinkojen torjuntasuunnitelmissa periaatteella, että kullakin kunnalla on pienvahin
kojen torjumiseen tarvittava peruskalusto ja yhteistoiminta-alueiden keskuskunnil
laja läänintason keskuskunrialla täydellisempi yhteistoiminta-alueenmuidenkun
tien avustamiseen tarvittava kalusto, Kalusto on määritelty tarkemmin kunnille
annetussa ohjeessa ja niiden öljyntorjuntasuurmitelmissa.

Ongelmana suuremmat alusöljyvahingot

Kalervo Jolman tekemän torjuntavalmiudenyhteenvedossa hän totesi öljyvahinko
jen torjuntavalmiutemme olevan riittävä tavallisia pieniä öljyvahinkoja ajatellenja
pohjautuu niissä kuntienvalmiuteen. Myös suuremmat maa-alueiden öljyvahingot
pystytään torjumaan tyydyttävästi kuntien yhteistoimin. Ongelman muodostavat
edelleenkesldsuuret (noin 100-500 kuution) ja sitä suuremmatalusöljyvahingot. Siinä
viime vuosina suoritetut aktiivisesti öljyä keräävien alusten hankinnat ovat paran
taneetvalmiuttamme muihin Itämerenvaltioihinnähden. Niiden yhteisesti sopima
tavoitevalmius, joka on vaativa, on kuitenkin edelleen myös Suomen osalta saavut
tamatta.

Kemikaalivahinkojen torjunta tärkein

Muista kehittämistavoitteista tärkein oli Jolman mukaan kemikaalivahinkojen tor
junnan järjestäminen, mihin Suomen osalta pakottavat monet seikat. Asiaa pohdi
taanympäristöministeriön äskettäin asettamassa toimikunnassa. Ottaen huomioon
muunmuassa kemikaalikuljetusten kasvu, ulkomaalaisten laivojen lisääntynytosuus
ja merenkulun erityisolosuhteet rannikollamme.

Erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää vaara- ja vauriotilanteiden koko
naishallintaan. Ei riitä, että viranomaiset pystyvät vaikuttamaan aktiivisesti tapah
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tumien kulkuun vasta kun ympäristöonnettomuus onjo tapahtunut. Kemikaaliva- 1988
hingon torjuminen merestä on lähes mahdotonta, joten vahingot olisi pystyttävä
torjumaan onnettomuus-ja vaaratilanteessa mahdollisimmanpian aluksen laitojen
sisäpuolella. Tähäntavoitteeseenpääseminenedellyttääkaikldentahojentoimenpi
teiden yhteen sovittamista ja kehittämistä.

Valtion torjuntavene- ja aluskalusto
1988

Vesi-jaympäristöhallitus oli 21 .lokakuuta 198$ koonnutyhteenvedonvaltionöljyn
torjuntavene-ja aluskalustosta 198$:

Merivoimien käytössä ja miehittämiä:

1. Halli (öljyntorjunta-alus, pituus 60 metriä, teräsrakenne, Hollming Oy Rauma,
(TurLÄs)

2. Hylje (öljyntorjunta-alus), pituus noin 50 metriä, teräsrakenne, Late Turku,
(HelLas)

3. Kuuffi (öljyntorjuntavene), pituus 13,9 metriä, lujitemuovi, Wico-Boat Oy,
(TurLAs)

4. Haili 1 (öljyntorjuntavene), pituus 10,1 metriä, alumiini (TurLÄs, Kemiö)
5. Haili II (öljyntorjuntavene), pituus 10,1 metriä, alumiini (He1LÄs)

Merenkulkuhallituksen käytössä ja miehittämiä:

1. Kummeli (väylä-ja öljyntorjunta-alus), pituus 2$ metriä, teräsrakenne, Rauma-
Repola Oy Savonlinna (Saimaan lake area)

2. Linja (väylä-ja öljyntorjunta-alus), pituus 35 metriä, teräsrakenne, Late Oy
(Vaasa)

3. Sektori (väylä- ja öljyntorjunta-alus), pituus 33 metriä, teräsrakenne, Rauma-
Repola Oy, Savonlinna (Maarianhamina)

4. Olli 1 (väylä-ja öljyntoijunta-alus), pituus 24 metriä, teräsrakenne, Rauma-Repola
Oy Savonlinna (Helsinki)

5. Oili2(väylä-ja öljyntoijunta-alus), pituus 24 metriä, teräsrakenne, Rauma-Repola
Oy Savonlinna (Turku)

6. Oili3(väylä-ja öljyntoijunta-alus), pituus 24 metriä, teräsrakenne, Rauma-Repola
Oy Savonlinna (Maarianhamina)

7. Oili 4 (väylä- ja öljyntorjunta-alus), pituus 19 metriä, teräsrakenne, Lori Oy,
Larsen Marine (Kaskinen)

8. Lisäksi 17 kappaletta 10,1-14 metrin öljyntorjunta-ja viittaveneitä eri luotsipii
rien käytössä. Ovatns. Uisko-tyyppiä varustettuina keulaportillajapienellenos
turilla.

Ympäntomnstenö .
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198$ Yksin Nesteen kuljetukset maksaisivat kulut

Kibdin-Isonkarin öljyväyla tutkittu

Valtakunnan kiistellyin laivaväylähanke oli viimeisen vuoden aikana ollut Saaristo-
merellä Kihdistä Isoonkariin suunniteltu 13 metrin väylä myöskin öljynkuljeftiksia
varten. Tätä koko kauppamerenkulun talviväyläksi tarkoitettua suoraa yhteyttä
Suomenlahdelta Pohjanlahdelle vastustivat lähinnä ahvenanmaalaiset ja luonnon
suojelijat öljykatastrofin pelossa. Ähvenanmaalaisia uusi yhteys ei tosin paljoa pal
vele, mutta siitä hyötyy koko Pohjanlahden rannikolla oleva asutus Perämerta myö
ten.

Yli-insinööri Paavo Sarkkinen merenkulkuhallituksesta korosti 2$. päivänä loka
kuuta, ettei kysymyksessä ollut suinkaan mikään yksinomainen öljyväylä. Nesteen
kuljetukset oli vain otettu mukaan laskelmiin väylän taloudellisuuden mittapuuna.
Yksin Nesteen kuljetukset maksaisivatväylän rakentamisenmuutamassavuodessa.

Kysymys puhtaasta runkoväylästä

Kysymys oli puhtaasti runkoväylästä. Koko Pohjanlahden liikenne oli itse asiassa
joko tämän väylän varassa tai sitten se joutuu kiertämään Ahvenanmeren kautta.
Nyt ainoa yhteys on 10 metrin rannikkoväylä,jokapuikkelehtii saartenvälissä Kus
tavin Laupusten ahtaiden mutkien kautta ja yhtyy ylempänä Isonkarin väylään
Uudenkaupunginedustalla.

Mikään väylä ei ole turvallinen, kun haveri merellä sattuu. Ähvenanmerellä ajoi
Nesteen laiva rakenteilla olevaan reunamerkkiin ja öljyvuoto oli valmis. Ähtaalla
saariston rannikkoväylällä Kustavissa ajoi pitkä saksalaisalus mutkassa karille ja
lorautti öljyä jäiden sekaan.

Ahvenanmaa varpaillaan

Ahvenanmaalaisten tunteet olivat kuumina. Aina kun valtioneuvoston jäsen vierai
li saarivaltakunnassa, häneltä tivattiin lupausta, ettei koskaan Kihdin-Isokarin väy
lää. Ministeri vastaa poliitikon ajatuksin, ettei ainakaan ensi vuoden budjetissa jne.

Yli-insinööri Sarkkinen korosti, että kysymys uudesta runkoväylästä oli kysy
mys matkan lyhenemisestä ja koko talviliikenteestä, Ahvenanmeri oli joinakin talvi
na ahtojään peitossa, oli välttämätöntä kulkea saariston halki. Saaristomerellä taas
muut vaihtoehdot olivat erittäin huonoja. Väylän tutkijat eivät olleet löytäneet mi
tään muuta tällaista suoraa ja turvallista vaihtoehtoa kuin tämä Ahvenanmaan ja
mantereen rajaa kulkeva Kihdin-Isonkarin väylä.

“Asiat pöälaelleen”

Uutta runkoväylää vastustavat vetosivat öljykatastrofiin, kun Nesteen 40.000 ton
nin tankkerit tai joku muu alus hurahtaa saarten välistä. Sarkkinen sanoi, että asiat
on tässä käännetty päälaelleen. Kysymys ei ollut suinkaan mistään väylästä, vaan
koko Suomen kauppalaivaston uudesta suorasta runkoväylästä. Talviaikana liiken
ne joutui seikkailemaan ahdasta 10 metrin Lövskärin-Isonkarin väylää. Se oli taas
huomattavasti vaarallisempaa kuljetusta kuin ajaa suoraa reittiä.

Kihdin-Isonkarin väylästä oli itse asiassa kysymys vain jatko-osan rakentami
sesta. Utöstä Kihdille rakennettiinjo joitakin vuosia sitten 13 metrin väylä. Se jatkuu
Kihdistä Naantaliin. Superväylä oli siis jo olemassa puoleen väliin asti. Kysymys oli
Sarkkisen mukaan vain loppupätkän avaamisesta.
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ftämeren suojeKukomission torjuntakomiteakin innostui 198$

Suomi tutkimaan öljyntorjuntaa
jääoloissa

Itämeren valtioiden suojelukomission torjirntakomitea paneutuu entistä enemmän
tutkimus-ja kehitystyöhön. Komitea päätti asiasta Turussa 2$. lokakuuta pidetyssä
kokouksessa.

Suomen vesi-ja ympäristöhallitus oli jo käynnistänyt Valtion teknisessä tutki
muskeskuksessakokeet,joissaperehdytäänöljynkäyttäytymiseenjääoloissa. Tähän
antoi pontta toissatalvinen öljykatastrofi jäisessä Suomenlahdessa. On mahdollista,
että myös Ruotsi tulee tutkimustyöhön mukaan taloudellisesti. Myös muut maat
olivat asiasta kiinnostuneita.

Komissio tekee ehdotukset Helsingin komissiolle. Ilmoitusmenettely päätettiin
tehdä yhtäläiseksikaikissa maissa. Saastehavaintoihin pyritäänmyös yöllä lentotie
dustelulla. Hylkeet voisivat toimia myös saastemittareina.

Joustavuutta rajojen yli

Kun öljy- tai kemikaalival-iinko tapahtuu merellä, pyritään aluevesirajojen ylitykses
sä mahdollisimman suureenjoustavuuteen. Tähän asti oli byrokratia viivästyttänyt
avunpyyntöjä eri maiden kesken.

Kokouksessa ilmoitettiin, että Neuvostoliitto oli sulkenutyhden eteläisellä Itä
merellä olevan öljyn- ja kaasunporauslauttansa ja ryhtyy tutkimaan mahdollisen
vahingon torjuntamahdollisuuksia. Torjuntakomissio perusti työryhmän tutkimaan
kemikaalitorjuntaa, koska kemikaalienja muiden myrkkyjen kuljetuksesta oli Itäme
rellä tullut uusi uhka. Öljyn- ja kemikaalien torjuntaan ruvetaan tekemään uutta
suositusta.

YmDänstomLnsterlo



198$ Korvausmäärät laskevat

Gramscin öljytulio paransi
orjuntavaImiutta

Liki kaksi vuotta sitten Porvoon edustalla öljytuhon aiheuttanut neuvostoliittolai
nen säiliölaiva Antonio Gramsci toi noin 17 miljoonan markan kulut Suomelle. Lo
pulliset laskelmat selviävät heti alkuvuodesta, kun kunnat esittävät laskelmat vesi-
ja ympäristöhallitukselle, kerrottiin 2$. päivänä joulukuuta.

Gramscin öljytuhon seurauksena Suomen öljyntorjuntavalmius vahvistui ker
taheitolla. Ilman Gramscia olisivat monet uudishankinnat, harjakerääjät, Oilit ja
uusi Halli jääneet vajaille meripuomeista kuntien torjuntavalmiuden kasvusta pu
humattakaan.

Ylitarkastaja OlliPahkala vesi-ja ympäristöhallituksesta sanoikin, ettei kansain
välinen korvausjärjestelmä välttämättä kata kaikkia kuluja. Syynä olivat öljyntor
junnanlisähankinnatmm. meripuomit, harjakerääjät ja muut. Niitä ei päästy paljoa
edes käyttämään, koska vesien vapauduttua öljyäkin oli häipynyt. Alusta asti oli
neuvotteluissa tiedetty, että korvaus saadaan ainoastaan käyttötuntien mukaan.

Älustavasta korvausvaatimuksesta oli neuvoteltu Gramscin vakuutusyhtiön ja
kansainvälisen öljysuojarahaston edustajien kanssa, Lontoosta tuli alkusyksystä
täsmennys-jalisäselvityspyyntöjä. Niitä joudutaan pyytämään kuntien palolaitok
silta ja muilta virka-apuviranomaisilta. Vuoden vaihteen jälkeen vesi-ja ympäristö-
hallitus lähettää vaadittavat lisätiedot tarkennettuinekorvausvaatimuksineenLon
tooseen.

Itämeren pahin tuho

Antonio Gramsci oli Itämeren öljytuhojen kärjessä kaksine katastrofeineen. Vuonna
1979 öljy uhkasi Saaristomerta. Nykyrahassa siitä tuli Suomelle yli 27 miljoonan
markan menot. Helmikuussa vuonna 1987 Porvoon edustan tuho maksoi 17 miljoo
naa markkaa,

Brasilialainen Lloyd Bage-alus aiheutti Suomelle vuonna 1980 noin 10 miljoo
nan markan kulut, kun aluksen bulb-keulasta lorahti öljyt Suomenlahteen. Meren
kurkussa vuonna 1984 karille ajanut Eira aiheutti Suomelle $ miljoonan markan
menot, Näistä kuluista saatiin keväällä takaisin noin 5 miljoonaa markkaa,

Yleensäkin merilaki rajoittaa öljytuhon vastuun jakamista. Varustamo ei joudu
maksamaanvahingosta aiheutuneitakokonaiskustannuksia, vaan osuudeksijää noin
puolet. Tätä laskentatapaa käytetään yleisesti merivahinkojen korvauksissa.
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1989 Valtakunnan vilkkain meriliikennealue turvatuksi:

Lounais-Suomeen
öIjyntorjuntaoranisaatio

Turunja Porin lääninhallitus asetti akisjätelain ja sen perusteella annettujen asetus
ten velvoittamana 7. tammikuuta 198$ työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin ase
tuksen (509/88) edellyttämänyhteistoimintasuunnitelman laatiminen. Ympäristö
ministeriöhän patisti runsas puoli vuotta sitten läänikohtaisten öljyntorjuntaorga
nisaatioiden luomiseen ja totesi mm. Turun ja Porin läänissä Saaristomerellä valta
kunnan vilkkaimmalla liikennealueella tällaisen torjuntaorganisaation olevan eri
tyisen tärkeä. Turun lääninhallituksen asettaman työryhmän ehdotus valmisttii 7.
maaliskuuta 1989 ja sen nimeksi annettiin “Alusöljyvahinkojentorjunnanyhteistoi
mintasuunnitelma Lounais-Suomessa”. Työryhmänjäseninä olivat toimineet:
- dipiomi-insinööri Raimo Hillberg, Turun vesi-ja ympäristöpiiri, työryhmänpu

heenjohtaj a,
- komentaja Visa Auvinen, Lounais-Suomen Sotilasläänin Esikunta, työryhmän

sihteeri,
- pelastustarkastaja Raimo Viinamtiki, Turun ja Porin lääninhallitus,
- apulaistarkastaja Bo Telenius, (edellisen varamiehenä),
- aluepalopäällikkö Pekka Willman, Turun palolaitos,
- aluepalopäällikkö Sixten Karlstedt, Paraisten palolaitos,
- vs. merenkuluntarkastaja Esa Saari, Turun merenkulkupiiri,
- komentajakapteeni Raimo Heimo, Saaristomeren merivartiosto,
- kapteeniluutnanttiMarkku Väisänen, Saaristomeren merivartiosto sekä
- kapteeniluutnantti Heikki Himanka (Väisäsen seuraajana).

Työryhmän kokouksiin oli osallistunut Suomen Punaisen Ristin edustajana val
miuspäällikkö Matti Kulmala sekäAhvenanmaan öljyntorjuntapäällikkö Göran Holin
berg.

Valmistunut suunnitelma kattaa Turun ja Porin läänin rannikkoalueet sekä
Ahvenanmaan maakunnan. Koska Ahvenanmaalle oli laadittu koko alueen käsittä
vä erillinen suunnitelma, on maakunnan öljyntorjunnan tilannetta ja järjestelyjä
käsitelty tässä suunnitelmassa vain rajoitetusti.

Henkilöstö ja kalusto

Öljyntorjuntatehtäviin saatavan henkilöstön määrää alueella oli pidettävä vähin
tään tyydyttävänä. Varsinaiset öljyntorjuntaviranomaiset pystyvät alle tunnissa
esimerkiksi Turun alueella kokoamaan torjuntatöihin 150-200 miestä, Rauman alu
eella 100-150 miestä. Silloin, kun öljyntorjuntatyö muodostuu pitkäaikaiseksi, on
esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin koordinoimilla vapaaehtoisjärjestöillä mahdol
lisuus koota 200-300 henkilöä öljyntorjuntaviranomaisten avuksi.

Öljyvahinkojen torjuntaan tarvittavaa kalustoa ja varusteita oli Turun ja Porin
läänin alueella määrällisesti riittävästi. Siten mm. edellä mainitut vapaaehtoiset
öljyntorjuntatöihin osallistuvat voidaan varustaa suojavaatetuksella ja tarvittavin
henkilökohtaisinkeruuvälinein.

Avomerivälineistöstö puute

Varsinaisiksi öljyntorjunta-aluksiksi rakennettua kalustoa oli Turunja Porin läänissä
ja Ahvenanmaalla tyydyttävästi. Pulmana oli, että vielä ei ollut ostettavissa sellaista
öljynkeräysvälineistöä,jotavoitaisiin käyttää avoimella merenselällä tuulen ollessa
yli 12 metriä sekunnissa.
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Työryhmän mielestä alusöljytorjunnanyhteistoimintasuunnitelmankattamallaalu- 989
eella olevan torjuntakaluston sijoitus ei täysin vastaa alusöljyvahinkojen todennä
köisiä riskialueita. Alueen päävaraston siirtyminen vuoden 1989 alussa Nauvon
Pärnäisiin, paransi valmiutta öljyvahinkojen torjuntaan keskisellä Saaristomerellä,
mutta Uudenkaupungin-Kustavin alueella kalustollinentorjuntavalmius oli yhä lii
anpieni. Siksi työryhmä esittää, että Kustavin Vuosnaisiin perustettaisiin uusi öljyn
torjuntakalustovarasto.

Ahvenanmaalla oli määrällisesti riittävästi öljyntoijuntapuomia. Suunnitelmas
sa työryhmä kuitenkin esittää, että alueelle tulisi saada lisää sellaista puomia, joka
soveltuu käyttöön avomerellä.

Riskialueet

Työryhmä oli kartoittanut Turun ja Porin läinin ja Ahvenanmaan ne alueet, missä
alusöljyvahingon todennäköisyys oli suurin. Nämä alueet sijoittuvat meriväylien
suilleja saariston kapeikkoihin. Laatimansa riskikartoituksenperusteella työryhmä
oli arvioinut edellä mainittujen torjuntakaluston varastojen sijaintia sekä rannikon
kuntien voimassa olevia riskiluokituksia.

Työryhmän suosituksesta Turun vesi-ja ympäristöpiiri oli jo ryhtynyt toimiin
Rauman, Uudenkaupungin, Kustavin, Taivassalon, Paraistenja Perniön kuntien alus
öljyvahinkojentoijunnanvarustetasonkohottamiseksi. Toimenpide ei merkitse kun
nille lisärasitusta,vaanpäinvastoinsuo niille entistä paremmatmahdollisuudet saada
öljynsuojarahastolta varoja tarpeellisiksi katsomiinsa kalustohankintoihin.

Toiminta öljyvahingon tapahduttua

Hälytysjärjestelmä Turun ja Porin läänin alueella alusöljyvahinkotapauksessa ra
kentuuSaaristomerenmerivartiostonmeripelastuskeskuksenympärille. Sinne koo
taan kaikki tiedot alueen alusöljyvahingoista ja se jakaa tiedot niitä tarvitseville.

Varsinaiset öljyntorjuntaviranomaiset, lähinnä kunnalliset palokunnat, ovat
vastuussa saaristossa tapahtuneiden öljyvahinkojentorjunnasta.Aluepalopäälliköt
kokoavat pienten kuntien voimat ja keskittävät ne torjuntatyöhön.

Avomerellä öljyn leviämisen rajoittaminen ja kerääminen käynnistetäänvarsi
naisilla öljynkeräilyaluksilla, joiden toimintaa johtaa aluksi vanhin paikalla oleva
päällikkö. Tarvittaessa torjuntatoimia johtamaan nimetään torjuntapäällikkö,jolle
annetaan riittävät toimintavaltuudet ja jolle alistetaan kaikki öljyvahingon torjun
taan keskitettävät voimat.

Suunnitelman ylläpito

Laaditun alusöljyntorjunnanyhteistoimintasuunnitelmanvastuullinenylläpitäjä on
Turun vesi-ja ympäristöpiiri.

Edellä esitelty alusöljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelma Lou
nais-Suomessa on lähetetty määräaikaan 1. maaliskuuta 1989 mennessä vesi- ja
ympäristöhallitukselle.Äsetuksenmukaan VYH hankkii suunnitelmaan tarvittavat
lausimnotja lähettää sen ympäristöministeriölle vahvistettavaksi liittäen suunni
telmaan oman lausuntonsa.

Huolimatta siitä, että suunnitelmaa ei vielä ole ylemmissä hallintoportaissa
hyväksytty, sen keskeisiä toimintamalleja ja järjestelyperiaatteita mahdollisissa eri
laisissa öljyvahinkotilanteissa noudatettaisiin jo nyt.

Ympariomineno
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1989 Keulakeraäjä
öljyntorjuntaviranomaisille

Vesi-ja ympäristöhallitus tilasi huhtikuun alussa MacGregor-Navire Oy:ltä Piikki
östä avovesioloihin soveltuvan öljynkeräilijän. Kerääjä kiinnitetään merenkulku
hallituksen väylänhoitoveneen keulaan. Laite maksaa noin 350.000 markkaa ja se
valmistuuheinäkuussa.

Öljynkeräys vedestä perustuu siihen, että veneen liikkuessa eteenpäin noin 1
solmunnopeudella veneen keulassa olevat ohjauspuomit kuorivatpinnalta öljyisen
veden, joka ohjautuu keulaan asennettuunharjamattokasettiin.

Harjamatosta altaan kautta säkkiin

Öljyinen vesi virtaa harjamattokasetin läpi. Harjasto erottaa vedestä öljynja nostaa
sen keräysaltaaseen. Öljy irrotetaanharjoista erityistenpuhdistajien avulla, jotka on
kiinteästi asennettu harjamattokasettiin. Keräysaltaasta öljy valuu keräyssäkkiin.
Täydet säkit voidaan joko säilyttää veneen kannella tai pudottaa mereen. Mereen
pudotetut säkit korjaa talteen erillinen keräilyvene.

Laitteisto on suunniteltu toimimaan noin 0,8 metrin aallokossa. Harjakasetin
keräilykapasiteetti ihanneolosuhteissa on 4 tonnia öljyä tunnissa yhtä harjaketjua
kohti, joten koko veneen teoreettinen keräyskykyneljällä harjakasetilla on 16 tonnia
tunnissa. Väylänhoitoveneet ovat noin 15 metriä pitkiä. Laitteen pyyhkäisyleveys
on noin 10 metriä.

Talvitorjunta taas puheenaiheeksi:

Suomi läbettää apua Alaskan
tuhoalueeHe

Suomi lähettää hätäapuaÄlaskan öljytuhojen torjuntaan. Torstaina illalla 6. huhti
kuuta saapui Helsinki-Vantaan lentokentälleYhdysvaltain ilmavoimienGalax-tyyp
pinen rahtikone,joka vei perjantaina aamulla Suomesta 600 metriä järeätä meripuo
mia. Suomen lisäksi puomiapua antoivat Ruotsi, Tanska, Norja ja Neuvostoliitto.

Vesi-ja ympäristöhallitus sai torstaina eurooppalaisten öljyntorjuntavälineiden
valmistajienkauttapyynnönpuomikalustonlainaamiseksipankkitakaustavastaan.
Suomen öljyntorjunnassa oli järeätä meripuomia noin 2 kilometriä. Siitä pidettiin
kotona varastossa vielä vajaa 1,5 kilometriä.

Vesi-ja ympäristöhallituksesta todettiin, ettei puomikalustontäydentämiseen
ollut tällä hetkellä varoja käytössä, vaikka tarve olisi suuri.Äntonio Gramscin tuhon
opit kaluston lisäämisestä oli unohdettu.

Kaksi metriä korkean suomalaispuominkellukkeet täytetäänpaineilmalla. Puo
mi toimii vielä 3 metrin aallokossa ja on vakaa tuulessa, jonka nopeus on 20 metriä
sekunnissa. Vain Suomen suurimmat torjunta-alukset Halli, Hylje ja Linja pystyvät
käyttämään näin järeää puomia.

Suomesta olisi ollut mahdollista lennättää Älaskaan myös kaksi Lohi-luokan
torjuntavenettä, mutta niitä ei pyydetty.
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Talvitorjunnan kehitys unohdettu 1989

Älaskan 37.000 tonnin öljytuho oli herättänyt myös Suomen öljyntorjunnankehittä

misestä vastaavat. Asiantuntijatkysyivät, missä viipyy talvioloissa toimivan torjun

ta-aluksen saaminen Itämerelle. Asiasta keskusteltiinAntonio Gramscin tuhon aika

na Suomenlahdella kolme vuotta sitten.
Wärtsilä rakensi Neuvostoliittoonjo murtajatyyppisen laivan, jonka keräilyky

ky oli $00 tonnia tunnissa. Wärtsilässä oli antarktinen tietoja taito. Ongelmana oli,

että tällaiselle supertorjujallepitäisi löytää sopivia töitä myös torjunnanulkopuolel

ta ja sen pitäisi olla nopeasti käytössä, kun apua tarvitaan.
Hylje ja Halli olivat merivoimien käytössä ja saatavissa nopeasti torjuntaan.

Hollmingin telakka oli ilmoittanut valmiutensa suunnitella ja rakentaa maailman

ensimmäisen, erityisesti talvitorjuntaan tarkoitetun aluksen. Prototyypin valmista

miseenja tutkimiseenpitäisi saada kymmenkunta miljoonaa markkaa.
Wärtsilä oli tutkinut jo vuosia yhdessä Neuvostoliiton viranomaisten kanssa

öljyn torjuntaa jäissä. Talvitorjuntaan erikoistuneen aluksen hinnaksi arvioitiin jo

350-400 miljoonaa markkaa eli puolet tavallisen matkustaja-autolautan hinnasta.

Telakoilla asiaa jenkkeihin

Talvitorjuntalaivan puute oli yleismaailmallinen pulma. Nyt, jos koskaan, pitäisi

Suomesta lähettääjäreän torjuntalaivan rakentamisen asiantuntijoita kauppaamaan

torjujaa jäävuorienvesille. Suomella itsellään oli edelleen myös kova puute öljyntor

juntalaivoista. Ensi kädessä kaivattiin kahta uutta alusta Itäiselle Suomenlahdelleja

Perämerelle. Lisäksi tarvitaan oma alus kemikaalien torjuntaan. Tämän tyyppisen

aluksen suunnittelua ja rakentamista pohti parhaillaan ministeriön asettama työ

ryhmä.
Suomen ensimmäisestä torjuntalaivaston emäaluksesta Hylkeestä tehdäänva

rustuksiltaan samanlainen kuin Hollmingin telakan rakentamasta Hallista, joka

valmistui muutama kuukausi myöhemmin, kun Gramscin öljytuho tapahtui.
Vesi- ja ympäristöhallituksesta kerrottiin, ettei Suomesta oltu pyydetty Alas

kaan tietotaito-apua eli öljyntorjunnan asiantuntijoita. Myöskään kemikaalien toi

mittamista ei oltu pyydetty. Tähän Suomella ei olisikaan ollut valmiuksia, koska

meidän vesillämme kemikalioiden käyttö öljyntorjunriassa oli kielletty Turvetta oli

si, mutta sen käyttö vaatii mahtavan keräilylaivaston. Turve on todettu lajissaan

tehokkaaksi öljynkerääjäksi.

Yhdysvaltain pahin katastrofi

Exxon Valdez ajoi Alaskan rannikolla karille kaksi viikkoa sitten. Öljykatastrofi oli

Yhdysvaltain pahin. 37.000 tonnin öljymäärä oli saastuttanut rannikkoa yli 1.600

neliökilometrinalalta. Maailmanpahin öljyonnettomuus oliÄmoco Cadizin tippoa

minen Bretagnen rannikolla vuonna 197$. Tankkerin koko 230.000 tonnin lasti pääsi

mereen ja turmeli 160 kilometriä Ranskan rannikkoa.
Antonio Gramscinkarilleajossa 3 vuotta sitten pääsi Suomenlahteen 570 tonnia

öljyä. Se levisi 2.500 neliökilometrin alalle.

Ympäromnerio
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1989 “Säiliölaiva Tebostar ei poikennut väylältä”

Paalleajon syy jäi vielä epäselväksi

Neuvostoliittolainen kalastusalus upposi keskiviikkona 5. syyskuuta heti puolenyön
jälkeen, kun suomalainen säiliölaiva Tebostar ja kalastusalus törmäsivät yhteen Itä
merellä. Vielä seuraavana päivänä aluksen koko 15 hengen miehistön pelättiin me
nehtyneen haverissa. Tankkeri Tebostarissa oli 17 hengen miehistö. Alus sai vain
vähäisiä vaurioita keulaan ja pääsi jo iltapäivällä jatkamaan keskeytynyttä mat
kaansa Kieliin.

TankkeriTebostarinomistavanSuomenPetrooliOy:n operatiivinen johtaja Veik
ko Hintsanen sanoi aluksen päällikön Kalevi Kähärän vahvistaman tiedon mukaan
Tebostarin olleen yhteenajon sattuessa Gotiannin ohittavilla normaaleilla kansain
välisen merialueen kaistoilla, joita väylämääräysten mukaan purjehditaan. Mikä
lopulta aiheutti suomalaistankkerin törmäyksen neuvostoliittolaisen kalastusaluk
sen Ladushkinin kanssa, se selviää aikaisintaan haverista annettavassa meriselityk
sessä.

Merenkulkuhallituksenmerenkulkuosastonpäällikkö, merenkulkuneuvos Heikki
Valkonen lähti keskiviikkona merenkulun ylitarkastajan Alpo Parrilan kanssa Kieliin.
Siellä he kuulustelevat Tebostarin miehistöä tapahtuneesta haverista. Suomessa oli
suuronnettomuuksien tutkintalautakunta valmiina ottamaan asian hoitoonsa.

Päällikkö ei kommentoi

Tebostarinpäällikkö kieltäytyi kommentoimasta törmäystä ja siihenjohtaneita syi
tä, ennen kuin hän oli antanut meriselityksen. Meriselitys oli mahdollista antaa jo
Ämsterdamissa, minne 5.700 tonnin öljylastissa ollut alus oli matkalla Haminasta.
Merenkulkuhallituksessa katsottiin kuitenkin, että meriselitys olisi annettava Hel
singissä, mikä oli aluksen omistajan kotipaikka.

Meriselityksenjälkeenmerenkulkuhallitusja tutkintalautakunta antavat asias
ta omat lausuntonsa. Merivahingot ovat aina vaikeita selvitettäviä. Nytkin oli have
riinjohtaneista syistä erilaisia käsityksiä Suomessa ja Ruotsissa.

Suomessa tiedettiin tähän mennessä tapahtumasta, että törmäys sattui puolen-
yön aikaan keskiviikon vastaisena yönä. Tankkeri lähetti hätäsanoman muutamia
minuutteja yli puolen yön. Tankkerinja kalastusaluksen reitit leikkasivat toisiaan
joitakin merimaileja etelään Gofiannista,

Ruotsalaisten kalastusalusten lisäksi alueella oli toistakymmentä neuvostoliit
tolaista troolaria. Merivoimienpelastuskalusto tuli helikoptereillanopeasti paikalle
ja lähistöllä olleet troolarit ja muut alukset avustivatpelastustöissä.

Törmöystroolari pimeänä?

Kaikilla aluksilla oli pimeässä valot päällä. Tankkeri oli ensin väistänyt toista troo
laria, kun se törmäsi vieressä olevaan neuvostotroolariin. Ruotsista kantautuneet
tiedot kertoivat, että tämä troolari olisi ollut ilman valoja. Kaikilla alueella liiken
nöivillä aluksilla, troolarit mukaan luettuina, oli tutkavarustus. Sää oli tapahtuma-
hetkellä hyvä ja veden lämpö toistakymmentä astetta.

Törmäyksen tapahduttua Tebostarilta laskettiin pelastuslautta vesille, mutta
meressä ei nähty ihmisiä. Troolarinradiosähköttäjäpelastettiintoiseenneuvostoliit
tolaiseen troolariin. Hän menehtyi kuitenkin myöhemmin.

Merenkulkuneuvos Heikki Valkonen sanoi, että Itämerellä oli erityisiä alueita,
joissa oli määrätty yksisuuntainen liikenne. Erityisiä tankkerien käyttöön varattuja
väyläkaistoja ei ollut. Vilkkaalla merialueella oli sattunut aika ajoin yhteentörmäyk
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siä, kun kalastusta harjoitetaan myös niillä alueilla, missä suuret alukset ajavat. 1 989
Näillä vesillä sattuu usein täpäriä tilanteita. Merikartan mukaan uppoamispaikalla
meren syvyys oli 40-50 metriä.

Operatiivinenjohtaja Veikko Hintsanen sanoi Tebostarin pysyneen Ruotsin ran
nikkovartioston määräyksestä paikalla etsinnän kilntopistealueenkeskuksena,jon
ka ympärillä pelastustyöt tehtiin. Iltapäivällä tankkeri pääsi kuitenkin jatkamaan
matkaa Kieliin, jonne sitä odotettiin heti torstaina aamulla.

Tankkerin pysäytys kestää

Tebostarin ja troolarin haverissa on muistettava, että ison laivan pysäyttäminen
vaaran uhatessa vaatii pitkän matkan. Aluksen pysäyttäminen riippuu ensisijaisesti
siitä, kuinka nopeasti saadaan koneen kulkusuunta käännetyksi.

Tebostar on 109 metriä pitkä. Se valmistui Helsingissä Valmetin telakalla vuon
na 1974. Sensuurin nopeus on 14,$ solmua. 12 lastisäiliön tilavuus on 7.554 neliötä.
Se oli täydessä 5.700 tonnin öljylastissa. Aluksen vauhdista törmäyshetkellä ei ollut
tietoa. Laivan pysäyttäminen olisi vienyt tässä tapauksessa ainakin liki puolen kilo
metrin matkan.

Nyt tapahtunut haveri oli yksi Itämeren pahimpia sotien jälkeen. Suomalaisa
lukselle sattunut pahin onnettomuus oli koksilaiva Malmin haaksirikko pohjoisella
Itämerellä 6. joulukuuta 1979. Laivan 2$ hengen miehistöstä hukkui 14. Rahtilaiva
Irma katosi Ahvenanmaan pohjoispuolella vuonna 196$ ja haverissa menehtyi 11
henkilöä. Ruoppaajan kaatuminen Pietarsaaren edustalla vuonna 1972 vaati 16 ih
misen hengen. Konttilaiva Karelian merihädässä Ruotsin rannikolla Gotska Sandön
luona menehtyi 6 henkeä.

Tebostarin pääNikkö: kalastuslaiva oli merikelvoton

“Neuvostoliittelaisalus syypaä
baverim”

Suomalaistankkerin Tebostarin päällikkö ja toinen perämies syyttivät 5. päivänä
lokakuuta kuukausi sitten tapahtuneesta yhteentörmäyksestä neuvostoliittolaisen
kalastusaluksenlaiminlyöntejä.

—Onnettomuuden on katsottavajohtuneen kalastusaluksenmerikelvottomuu
desta, eikä yhteentörmäyksestä, totesi turman suomalaisen osapuolen, säiliölaiva
Tebostarin päällikkö Kalevi Kähärä. Hän antoi keskiviikkona haverista meriselityk
sen Helsingin merioikeudessa, jossa olinjournalistina seuraamassa erikoislaatuisen
törmäyksen eri vaiheita.

Tebostar törmäsi neuvostoliittolaiseenkalastusalukseen Ladushkiniin Gotlan
nin eteläpuolella 5. päivänä syyskuuta puolen yön maissa. Turmassa kuoli 15 kalas
tajaa.

Tuhoutunut alus oli saattanut olla edellä ajaneen hinauksessa täysin pimeänä.
Neuvostoliitosta ei oltu vielä tähän saatu valaisua, koska suomalainen tutkijalauta
kunta ei ollut saanut lupaa kuulustella tuhoutuneen aluksen miehistöä.

Törmäyksen ainoa silminnäkijä oli tankkerin toinen perämiesJukka Paaso. Hän
oli tapahtumahetkellä yksin komentosillalla ja näki tutkassa valaistun aluksen, jota
hän rupesi väistämään. Törmäys tapahtui heti alusten sivuutettua toisensa.

Ympättämnenö ......... ......... .



1 989 Paaso sanoi, että tutkassa ei näkynyt toista kaikua, joka olisi ilmoittanut toisenkin
aluksen olevan tulossa. Silmillään hän havaitsi myös vain yhden aluksen, sen peräs
sä tulleen Ladushkinin oli täytynyt olla täysin pimeässä.

Hinausteoria mahdollinen

Oikeudessa pidettiin mahdollisena, että uponnut alus oli ollut edellä ajaneen hina
uksessa vian takia. Paaso totesi, ettei edellä ajanut varoittanut radiolla eikä valoilla,
että perässä uhkaa vaara. Kulkuväylällä ollut alus oli ollut pimeänä. Sekään ei an
tanut mitään varoitusta. Alus aiheutti törmäyksen, jota minä en voinut välttää.

Hinausmahdollisuus oli toistaiseksi arvoitus, koska edellä ajaneen neuvosto
altiksen Matrosovin selvitystä tapahtuneesta ei oltu saatu.

Valtioneuvoston asettaman tutkintalautakunnan puheenjohtaja, merenkulku
neuvos Heikki Valkoiien sanoi, että neuvostoviranomaisilta oli pyydetty lupa kuulus
tella Matrosovin miehistöä. Pyyntöön ei oltu vielä saatu vastausta.

Neuvostoliiton selvitykset olivat hitaita jo neuvostoaluksenja suomalaisen Sal
lan huhtikuussa 1985 Suomenlahdella sattuneen yhteentörmäyksen kuulusteluissa
km.

“Aluksen aukot peittämöttä”

Tebostarin päällikön Kähäränpäätelmä neuvostoaluksen nopeaan tuhoutumiseen
johtaneista syistä oli mielenkiintoinen. Hän katsoi, että voimakasta iskua ei törmä
yksessä ollut sattunut. Kalastusaluksenei olisi pitänyt törmäyksestä täyttyävedellä
ja upota. Myös miehistön olisi normaalioloissa pitänyt pelastua, sanoi Kähärä.

Tankkerin ympäriltä löydettiin neljä tyhjää pelastuslauttaa. Törmäyksenuskot
tim aiheutuneen siitä, että tankkeri ajoi poijuun. Karmea totuus selvisi vasta, kun
keulan sivulla havaittiinharmaa möykky, joka osoittautui kalastusaluksen keulaksi.
Sekin vajosi nopeasti.

Kähärän mielestä nopea uppoaminen ei ollut voinut johtua muusta kuin siitä,
että kalastusaluksen ovia, ikkuneita ja mahdollisia muita tuuletus- tai kulkuaukkoja
ei oltu pidetty suljettuina. Lastiluukku, jos se oli peitetty, ei ole ollut asianmukaisesti
kiinnitetty

Meriselitys meni nyt merenkulkuhallituksen tutkittavaksi. Sen lausunnon poh
jalta kaupunginviskaali harkitsee mahdollisia syytteitä. Tutkintalautakunta jättää
raporttinsavaltioneuvostolle.

Neuvostoliitosta saatava selvitys tuo mahdollisesti uutta mielenkiintoista nyt
auldjääneisiinkysymyksiin,mm. olivatkoneuvostoaluksethinaustoimissatörmäys
hetkellä,
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MasaYards WärtsiIäMeriteoIIisuuden jatkajaksi 989

iäänniurtorakentaininen Suomen
voimavara

Loppusyksystä Wärtsilä-meriteollisuuden rauniolle perustettiin kokonaan uusi te
lakkayritys Masa-Yards,joka sai nimensä ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi tulleen
Martin Saarikankaan mukaan. Hän toimi aikaisemmin Helsingin telakanjohtajanaja
oli perehtynyt erityisesti arktisen alueen laivanrakennukseen mm, Yhdysvalloissa
viettämiensä vuosien aikana. Nythän sai johdettavakseensekä Helsingin että Turun
telakat.

16. päivänä marraskuuta ilmestyi Turun uuden telakan ensimmäinen tiedotus-
lehti n:o 1 / 1989, jossa “Isoksi Masaksi” kutsuttu mies, Martin Saarikangas totesi
“telakan tulevaisuuden olevan vahvasti omissa käsissämme”.

Jäävahvistuksen merkitys kasvaa

Suomen jäänmurtajarakentamisen taito onja pysyy maassa, totesin heti juttuni en
simmäisessä lauseessa 14. päivänä joulukuuta, kun kävin haastattelemassa Turun
telakalla Martin Saarikangasta. Hän sanoi, että kun arktisia alueita ruvetaan uudel
leen arvostamaan, myös Suomenjäänmurtajien rakentamistietous on valttia. Saari-
kangas oli toiminutWärtsiläneri firmojen erikoistuntijanajäänmurtajakysymyksis
sä. Viimeksi hän toimi Wärtsilä Meriteollisuuden varatoimitusjohtajana toimipaik
kanaanYhdysvallat.

Suomen varustamopiireissä pidettiin erittäin tärkeänä Wärtsilän erikoisosaa
mista juuri jäänmurtajien ja nimenomaan jäävahvisteisten laivojen rakentajana.
Nimenomaan Pohjoismaiden vesillä tulee jäävahvistettujen laivojen liikenteessä olo
olemaan tulevaisuudessa erittäin tärkeä, Ajatellaan vain joitakin neuvostoliittolai
sia öljytankkereita, jotka eivät ole jäävahvistettuja tai kaksoispohjalla varustettuja.
Tästä oli esimerkkejä mm. Suomenlahdella tapahtuneesta tapaus Gramscin öljyva
hingosta.

Perjantaina mietintönsä jättävä työryhmä tullee esittämään juuri erikoisosaa
miseen suuren huomion. Siinä mainitaan nimenomaan Suomen jäänmurtajien ra
kentaminen, jota taitoa ei muilla laivanrakennustelakoilla ole.

Valtavat öljyvarat arktisilla vesillä

Toimitusjohtaja Saarikangas sanoi, että tällä hetkellä arktisten alueiden hyödyntä
minen oli aika lailla nollassa. Öljyn hinta oli kaikkialla maailmassa alhainen. Arkti
sula alueilla löytyy mittaamattomia öljyvarastoja, jotka ehkä tulevaisuudessa on
otettava käyttöön. Niiden hyödyntäminen edellyttää uivaa kalustoa. Saarikangas
näki, että ennenpitkää telakoilla on mahdollisuus hyödyntää tätä erikoisosaamista.
Wärtsilässä oli rakennettu yli 60 jäänmurtajaa. Siellä oli erikoisosaaminen hallin
nassa ja se oli koska tahansa käytettävissä.

Warc-tutkimuskeskus käyttöön

Wärtsilän arktisen tutkimuskeskuksen Warcin toiminta saatiin Saarikankaan mu
kaan pelastettua Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssissa. Wärtsilä menetti paljon
suunnitteluvoimiaanmm. Raumalle. Ne toimivat tällä hetkellä Rauma-Repolan sii
pien suojassa. Hän uskoi, että suunnitteluvoima on vastaisuudessakin käytettävissä
myös Masa-Yardsin hyväksi.

Ympär[ornLnIenö
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1 989 Suomessa oli katsottu, että kiinnostus laivanrakennuksen opintolinjoille mm, insi
nöörien koulutuksessa oli vähentynyt voimakkaasti. Saarikangas uskoi, että kiin
nostusta riittää. Esimerkiksi Ranskassa ei tänä vuonna ollut yhtään laivanrakennuk
sesta kiinnostunutta insinööriopiskelijaa. Japanissa heitä oli alle kymmenen. Suo
messa oli klinnostavuutta alalle, koska pätevä laivanrakennuslinja takaa työtä ja
erikoisosaamista monelle muullekin alalle.

Tapahtumiin saatiin uutta valoa

Tebostarin törniäyksen tutkijat
Moskovassa

Itämerellä syyskuussa sattuneen suomalaisen säiliölaivan Tebostarin ja neuvosto
liittolaisenkalastusaluksenLadushkinintörmäyksenselvitysraportti oli loppusuo
ralla. Tutkintalautakunnanpuheenjohtaja, merenkulkuneuvos Heikki Valkonen sanoi
28. päivänä joulukuuta, että suomalaiset tutkijat kävivät Moskovassa joulun alla.
Sieltä saatiin paljon lisäselvyyttä tapahtuneeseen onnettomuuteen.

Onnettomuus sattui kansainvälisellä väylällä 5. päivänä syyskuuta. Neuvosto
troolarin koko 15 hengen miehistö kuoli.

Valkonen sanoi, että tutkijat saivatneuvostoviranomaisilta Ladushkinin lähellä
olleen toisen neuvostotroolarinhenkilöiden kertomukset tapahtuneesta. Tutkinta
lautakunta oli aloittanut raportin kirjoittamisen. Toimikunnassa oli jo muodostunut
käsitys, mitä tuona kohtalokkaana yönä tapahtui. Toimikunta ei ota kantaa syylli
syyskysymykseen. Tehtävänanto edellytti vain tapahtuneiden asioiden selvittämis
tä. Ensimmäiset raportit valmistuvat tammi-helmikuussa. Ministeriö saa koko ra
portin käsiinsä maaliskuussa.

Suomalaistutkijatkävivät lokakuussa onnettomuuspaikalla Gotlannineteläpuo
lella. Hylky makaa 50 metrin syvyydessä. Se kuvattiin videolle vaurioiden selvittä
miseksi.

Tebostar oli tapahtuman sattuessa kansainvälisillä vesillä vahvistetun reittija
kojärjestelmän läheisyydessä. Kansainvälisten määräysten mukaan reittijakojärjes
telmien läheisyydessä ei saa estää reittijakoa käyttävien alusten liikkumista. Erityi
sesti ruotsalaisten kalastusalusten miehistöt syyttivät suomalaisalusta varomatto
muudesta, koska alueella yleensä liikkuu sekä päivällä että yöllä paljon kalastus
aluksia. Meriteiden sääntöjen mukaan kalastusalus ei saa estää sellaisen aluksen
kulkua, joka on harjoittamassa navigointia vahvistetulla ajoväylällä.

Tebostar oli antanut törmäyksestä jo meriselityksenHelsingin merioikeudessa.
Kun tutkintalautakunnan raportti valmistuu, merenkulkuhallitus tutkii, onko on
nettomuudesta nostettava syytteitä.
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Kovan onnen Eira4aiva vdjalastissa 1989

karille

Etelä-Suomen Laiva Oy:n kovia kokenut kuivarahtialus Eira karahti torstaina 28.

joulukuuta kello 19 karille Rauman edustalla Kylmäpihlajan luona. Eira aiheutti 31.

heinäkuuta 1984 Merenkurkussa suuren öljyonnettomuuden, kun se karilleajonyh

teydessä lorautti mereen Vaasan edustalle raskasta polttoöljyä yli 150 tonnia.

Eira oli torstaina matkalla Raumalta Naantaliin viljalastissa. Merellä vallitsi

sumuinen sää.Älus ilmoitti karilleajosta Turun meripelastuskeskukseen. Eira pääsi

omin konein irti karilta, mutta jäi ankkuriin odottamaan paikalle saapuvia apuvoi

mia. Meripelastuskeskuksesta kerrottiin, että paikalle kiirehti Rauman palokunta

mukanaan pumppujaja öljypuomeja. Myös merivartioston alus lähti kohti onnetto

muuspaikkaa. Meressä ei havaittu öljyvuotoja, vaikka alus oli saanut karilleajossa

vuotoja keulapiikkiinsä.
Myöhemmin illalla paikalle saapui sukeltajia, jotka tutkivat Eiran saamatvau

riot. Niiden perusteella päätetään jatkotoimista. Paikalle saapuvista aluksista las

kettiin mereen kuitenkin riittävästi öljypuomeja mahdollisen vuodon rajoittamisek

si. Alusta ei ennen aamun koittoa päästä siirtämään paikalta. Aluksen ympärille

jätettiin yöksi aluksia varmistamaan tilannetta.
Kuivarahtialus Eira oli rakennettu Ruotsin Uddevallan telakalla vuonna 1970.

Etelä-Suomen Laivan omistukseen se siirtyi vuonna 1982.

Yrnpannominieno
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1990 Suomi ja Neuvostoliitto sopivat
avunannosta

Helmikuun puolivälissä allekirjoitettiinHelsingissä Suomenja Neuvostoliitonväli
nen sopimus, jolla sovittiin yksityiskohtaisesti Itämerellä tapahtuvien öljy-ja kemi
kaalivahinkojen torjumisesta. Heti voimaan astuneen torjuntasuunnitelman alle-
kirjoittivat ylijohtaja Jarmo Ratia vesi- ja ympäristöministeriöstä sekä johtaja O.N.
Khalirnonov Neuvostoliiton merilaivastoministeriöstä. Vastaavanlainen sopimus
allekirjoitettiin jo lokakuussa 1989 maiden hallitusten välillä ja nyt tehty sopimus
perustui siihen.

Näihin torjuntasopimuksiin kummankinmaan puolelta ryhdyttiinneuvottele
maan nopeasti sen jälkeen, kun Antonio Gramsci karahti karille helmikuussa 1987ja
lorautti Porvoon edustalle lähes 600 tonnia öljyä mereen. Tapaus sattui talviseen
aikaan jajääsohjoon sekoittunutta öljyä ei silloisella kalustolla pystytty keräämään.
Tietojen vaihdossa tapahtuneesta oli silloin myös eräitä ongelmia.

Solmittu torjuntasuunnitelma antaa selvät ohjeet, miten ilmoitetaan onnetto
muudestaja vaihdetaanyleensäkin tietoja puolinja toisin eri tilanteista. Tarkoitus on
myös järjestää yhteisiä öljyntorjuntaharjoituksia. Ilmoitukset öljyvahinkotapauksis
ta menevät suoraan Suomenlahden merivartiostoon, joka tiedottaa niistä edelleen
nopeasti torjuntaviranomaisille.

Nyt ruvettiin myös ynnäämään kummankin maan torjuntakalustoa ja yllätyk
seksi havaittiin, että niissä puntit olivat tasan. Niin Suomella kuin Neuvostoliitolla-
km oli kolme avomeritorjuntaan hyvällä kelillä pystyvää torjunta-alusta ja sama
määrä rannikon läheisyydessä torjuntaan osallistuvaa pienempää alustyyppiä.
Kummallakin maalla oli pyrkimys lisätä torjuntakalustoa ja nimenomaanvahvem
paa, joka pystyisi tehokkaammin toimimaan avomerioloissa. Kemikaalivahinkojen
torjuntaan ei kummassakaan maassa ollut erikoisalusta. Siitä oli keskusteltu ainakin
Suomessa parin viimeisen vuoden aikana, mutta hanke oli aina vaan siirtynyt tarvit
tavien varojen takia,
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Merivartiolaivat sopivat myös palon- ja öljyntorjuntaan 1990

Rauma Yards tekee turvan Ruotsin
rannoille

Ruotsin ja Suomen pankkilakoista huolimatta saatiin viime tingassa onnenlantit

Ruotsin ulkovartiolaivan kölinlohkon pohjaan perjantaina 16. helmikuuta Rauma

Yardsin Uudenkaupungin telakalla. Telakalla valmistuu Ruotsin rannikkovartios

tolle tämän vuoden lopussa 56 metriä pitkä alus, jonka uppouma on $00 tonnia.

Vanhaa tapaa noudattaen onnenlantit kätkettiin vesipinnan alle köliin.

Telakka oli rakentanut jo Suomen rajavartiolaitokselle vuosina 1986-87 kaksi
vastaavanlaista alusta, vartiolaivat Tursaksen ja Uiskon. Ruotsalaiset kävivät tutus

tumassa niiden tehokkuuteen moneen otteeseen ja valitsivat tyypin myös omaan

käyttöönsä.

Suomi esitteli moninaiskäyttöä

Ruotsalaisten aluskin toimii merivartiotehtävissä ulkomerellä ympäri vuoden kai

kissa sääoloissa. Paitsi merivartioaluksena, vartiolaivaa voidaan käyttää myös pa

lontorjunta-, pelastus- ja jopa öljyntorjuntatehtävissä. Ruotsalaisille kerrottiin mm.

SuomenmerivartiolaitoksenvartiolaivojenTurvanjaUiskonerittäin suuresta avus

ta öljyntorjuntehtävissäjo Palvankarilleajon aikana sekä neuvostotankkeriAntonio

Gramscinlorauttamien öljylauttojen torjuntatehtävissä Utönja Kökarin saaristois

sa. Turva ja Uisko kuljettivat paikalle paitsi toijuntahenkilökuntaa mantereelta, myös

puomeja, turvetta ja muuta torjuntaväen tarvitsemaa kalustoa. Merivartiostonmie

het itse myös hoitivat mm. rantojen siivousta ja kerätyn öljyn poiskuljetusta, jossa

viikkojen aikana kertyi moninaisia edestakaisia matkoja.
Ruotsalaisille esiteltiin myös Turussa Suomen toista öljyntorjuntalaivaa Halua,

joka valmistui telakalta vuonna 1987, mutta se ei ehtinyt enää mukaan Suomenlah

den suureen öljykatastrofiin Porvoon edustalle. Ruotsalaiset olivat erittäin kiinnos

tuneita Hallista ja sen erilaisista mahdollisuuksista uusimpine laitteineen talvises

sakin öljyntorjunnassa. Jatkossa sitten nähdään, kiinnostaa ruotsalaisia myös suu

rempien öljyntoijunta-alusten rakennuttaminen Suomessa, koska heilläkin on pitkä

rarmikko Itämerellä, missäyksipohjaisetneuvostotankkeritliikennöivätöljylastissa

ja vaara on aina olemassa.

YrnDanstominsterio



1990 Nesteen kaksipohjainen Kiisla nosti kohun Yhdysvalloissa

Suomi vaatii Itameren tankkereiue
kaksoispobj ja

Vaatimukset öljyä, kemikaaleja ja muita vaarallisia aineita kuljettavien alusten kak
soispohjista voimistuivat maaliskuun puolivälissä Suomessa, Ainakin kolmen ka
tastrofinjälkeen oli myös Yhdysvallat valmistamassa kiristyksiä säiliölaivojenkak
soispohjan vaatimuksille. Nesteen kaksoispohjalla varustetun 4.600 tonnin tankke
rin Kiislan karilleajo Eriel-järvellä Yhdysvalloissa joulukuun lopussa 1988 sai aikaan
kovan kohunjenkidiehdistössä, koska painolastitanlddin tulipieniä painaumia, mutta
mitään öljysaastetta ei järveen tihkunut kaksoispohjan ansiosta.

Kaksi hinaajaa irrotti Kiislan karilta ja alus jatkoi omin konein Buffaloon, jonka
edustalla tämä järvikin oli. Kiislassa oli kaksoispohja ja kaksoislaidoitus. Yhdessä
käänjenkkitankkerissa ei tällaista tukevaa rakennetta edes tunnettu. Heti alkoikin
Yhdysvalloissa sanomalehdissä ja radioissa kova kohu, miten tankkereihin pitäisi
saada kaksoispohjat jenkeissäldn, kunAlaskassa tapahtunut suuronnettomuus aihe
utti valtavan öljytuhon.

Suomessa rekisteröidyssä Kiislassa oli suomalainen miehistö. Aluksen lastina oli
47.000 barrelia ksyleeniä ja tolueenia. Aineet pysyivät tankeissa, koska aluksen si
sempi runko kesti karilleajossa tulleen kolauksen.

Suomi teki IMO:IIe jo esityksen

Turussa pidettiin matkustaja-autolauttaWellamossa 20. päivänä maaliskuuta me
renkulun päivä, missä useiden esitelmien pohjalta tarkasteltiin merenkulun näky
miä ja turvallisuutta. Siellä todettiin, että Suomi oli jo toimittanut kansainväliselle
merenkulkujärjestöllelmolle esityksen, että Itämeren tyyppisilläherkillä merialueil
la rantavaltiot voisivat vaatia tankkereilta kaksoispohjia ja kaksoiskylkiä.

Itämeren tilannetta kiirehti neuvostoliittolaistankkerinAntonio Gramscinkak
si öljykatastrofia Itämerellä ja Suomenlahdella. Kiisla nosti vaatimukset Yhdysval
loissa nopeasti voimakkaammiksi kuin ennen. Tämä kohu herätti USA:n viranomai
set vaatimaan kaksoispohjia omilla merialueillaan liikennöiviin aluksiin. Alaskan
katastrofi olisi ehkä väitetty haverisäiliölaivan kaksoispohjan ansiosta.

Kaksoispohjan rakentaminen uuteen alukseen nostaa kustannuksia noin 10
prosentilla. Suomen kohdalla kaksoispohja pienentää öijysuojamaksunpuoleen. Myös
väylämaksujen alentaminen oli parhaillaan harkittavana.

Itämeren erikoisasemasta Suomelta myös esitys

Liikem-eministeriön apulaisosastopäällikkö Risto Paaerrnaa sanoi alustuksessaan, että
kaikessa taloudellisessa toiminnassa on tulevaisuudessa otettava entistä painok
kaammin huomioon ympäristön suojeluunliittyvät näkökohdat. Merenkulussa näin
oli menetelty jo pitkään. Kuitenkin oli nähtävissä, että myös merenkulun alueella
yleinen mielipide tulee vaatimaan entistä pidemmälle meneviä toimenpiteitä ympä
ristöriskien ennalta ehkäisemiseksi. Erityisen huomion kohteeksi tulevat meritse
tapahtuvat öljyn, kemikaalienja muiden vaarallisten aineiden kuljetukset.

Merenkulun kansainvälisyys aiheuttaa kuitenkin sen, että kansainvälisessä lii
kenteessä olevien alusten rakenteellisten vaatimusten tulee perustua ensisijaisesti
monenkeskisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Tässä mielessä Suomi oli toimittanut
kansainvälisen merenkulkujärjestönIMO:n meriympäristön suojelua käsittelevälle
komitealle (MEPC) esityksen, jonka mukaan Itämeren tyyppisillä herkillä merialu
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eilla rantavaltiot voisivat vaatia tankkereilta kaksoispohjia ja kaksoiskylkiä. Myös 1 990
Yhdysvaltojen taholta tultaneen esittämään tälle samalle komitealle vastaavantyyp
pisiä vaatimuksia.

Suomessa kaksoispohja alentaa jo öljysuojamaksua

Paaermaa sanoi Suomessa olevan muutoinkin lisääntyvää valmiutta ottaa ympäris
tönäkökohdathuomioon merenkulkuun lilttyvässä päätöksenteossa. Kaksoispohjan
omaavat alukset maksavat juuri hyväksytyn lainmuutoksenperusteella vain puolet
normaalin aluksen öljysuojamaksusta. Samoin Saimaan sisävesialueella oli jo tällä
hetkellä kaikilla öljysäiliöaluksillakäytännössä kaksoispohjavaatimus. Myös väylä
maksun osalta oli esitetty vastaavan tyyppistä porrastusta kaksoispohjan omaavien
alusten käytön lisäämiseksi.

Älustaja huomautti, että varmasti kaikki tässä merenkulun päivän tilaisuudes
sa ovat yksimielisiä siitä, että vesikuljetuksilla tulee olemaan tulevaisuudessakin
erittäin keskeinen merkitys tavarakaupan lastien kuljettamisessa. Merenkulussa
toimivien on kuitenkin syytä lukea tarkoin nähtävissä olevia muutosvaatimuksiaja
mieluummin ennakoida säännösasteelle mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa ase
tettavia vaatimuksia.

Monet laivanvarustajat, muiden mukana Suomen Neste, olivatkin pyrkineet
pääsemään asioiden edelle jahankkineet öljy-ja kemikaalikuljetuksiaan vartenkak
soispohja-aluksia. Tällainen kaukonäköisyys saattaa myös tuoda huomattavan talo
udellisenhyödynlisääntyvienkuljetustehtävien muodossa. Kestävän taloudellisen
kehityksen tukeminen on lopulta meidän kaikkien etu, sanoi Risto Paaermaa.

Neste sai Saimaalle työntöproomun bitumin kuljetukseen

Rauman telakaka myös arktisia
tankkereita

RaumalaisenHoilmingintelakantilauskantaansisältyimaaliskuun lopussa 1$ alus
ta. Ne työllistävät nykyisenhenkilöstön tämän vuoden loppuun. Perjantaina lasket
tiin vesille Neuvostoliittoon toimitettava hydrografinentutkimusalus. Se oli ensim
mäinen kolmen aluksen sarjasta.

Telakantilauskannassa oli Neuvostoliiton kolmen tutkimusaluksenlisäksimm.
kolme arktista tankkeria, neljä ohjusvenettä sekä miinalaiva Suomen merivoimille ja
Neste Oy:lle toimitettava työntöproomujärjestelmä ja raskas vartiolaiva rajavartio
laitokselle.

Neste sai 2. päivänä huhtikuuta telakalta toisen työntöproomunsa Itämeren
bitumituotteidenkuljetukseen. Työntöproomujärjestelmää telakka oli aikaisemmin
toteuttanut Rautaruukille. Nesteen proomu oli mitoitettu myös Saimaan kanavaan
sopivaksi. Proomun pituus on $2 metriä ja leveys 12,6 metriä.

Työntöproomujärjestelmässä hinaaja jättää määräsatamassaproomunja lähtee
hakemaan uutta proomua. Yhdistelmä on ideoitu telakanja Nesteen tuotekehityk
sen yhteistyön tuloksena. Se on lähinnä tarkoitettu bitumin kuljetukseenja onlajis
saan ainoalaatuinen kuljetusjärjestelmä.

Proomu onjärjestyksessä toinen Nesteelle toimitettu. Erikoisrakenteet sallivat
lastinpitämisen enimmillään 230 asteen lämpötilassa. Ensimmäinen proomu oli jo
puoli vuotta liikennöinyt Itämeren alueella.

Ympanömnisteno
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Ruotsin öljytuhoa torjutaan yhteisvoimin 1990

Halli SuOmesta apuun Itamerelle

Biekningen rarmikolla maanantaina sattuneen Ruotsin Itämerenpuolen suurimman
öljytuhon torjunta oli ensimmäinenItämeren ympäristövaifioidenvoimannäyte, mitä
yhteistyöllä saadaan aikaan. Neuvostotankkerin 1.000 tonnin öljyvuotoa torjutaan
Ruotsin omien alusten lisäksi nyt suomalaisen öljyntorjuntalaivan Hallin, neuvos
toliittolaisen Svetlomor 1:n ja tanskalaisen Gunnar Seidenbadenin voimin.

Jäteöljyksi ilmoitettu aine oli levinnyt 4 kilometriä pitkäksi ja 2 kilometriä leve
äksi lautaksi avomerellä 1$ kilometrin päässä rannikolta. Luoteistuuli oli illalla 5
metriä sekunnissa. Sään odotettiin jatkuvan torjunnan kannalta edullisena viisi
seuraavaa päivää. Tiistai-iltaan mennessä oli saatu talteen jo 170 tonnia öljyä.

Yhteistyösopimus näyttöasteella

Halli lähti Turusta Itämerelle tiistaina 15. toukokuuta aamuyöllä kello 3. Sen oletet
tiin olevan torjuntapaikalla keskiviikkona puolen päivän aikaan. Suomen vesi- ja
ympäristöhallitus tarjosi ruotsalaisille apua, jonka he hyväksyivät. Hallin päiväkus
tannukset ovat noin 25.000 markkaa. Kööpenhaminan ja Helsingin sopimusten
mukaisesti Suomella, Norjalla, Ruotsilla ja Tanskalla on yhteistyövelvoite. Tähän
liittyi Neuvostoliitto mukaan helmikuussa. Itämeren maat olivat aikaisemminpitä
neet yhteisharjoituksia, mutta nyt tuli eteen ensimmäinen tositilanne.

Tilanne oli parantunut sitten vuoden 1987 neuvostotankkerin Antonio Grams
cinöljytuhonSuomenlahdella. Silloin ei tieto vielä kulkenut. Nyt se pelaa. Kukin maa
tietää toistensa torjuntakalustonjaniidenkäyttömahdollisuudet. Viestintäja avun-
tarjous oli molemminpuolista. Surkein tilanne oli vuonna 1979 Itämeren suurimman
öljytahon yhteydessä. LatvialaisenVentspilsin edustallaAntonio Gramscista repesi
karilleajossa pohja. 6.000 tonnia raakaöljyä valui mereen. Tieto tapahtumasta saa
tiin suomalaislaivalta Pohjois-Itämereltä, kun öljy tuli jo hyvää vauhtia kohti Suo
men rannikkoa.

Ventspilsin jäijiltä Ahvenanmaan rannoilta kerättiin jäiden mentyä 650 tonnia
raakaöljyä 50 neliökilometrin ajelehtivasta lautasta. Suomen suurimmat öljytuhot
ovat Eiranjäljiltä Merenkurkussa noin 300 tonnia, Sotkan vuodostaAhvenanmerel
lä noin 340 tonnia ja viimeksi Suomenlahdella Antonio Gramscista vuonna 1987
levinneet 650 tonnia.

Halli tehokas vaikeissakin sääoloissa

Suomen tehokkain öljyntorjunta-alus Halli valmistui huhtikuussa 1987, mutta ei
ehtinyt kunnolla Suomenlahden öljyntorjuntaan vasta, kun kaikki oli jo ohi. 60 met
riä pitkä Halli pystyy toimimaan suotuisissa oloissa koko Itämeren alueella ja rajoi
tetustijääoloissakin. Se toimii aktiivisena öljynkeräysaluksenayhden metrin aallo
kossaja 10-20 sekuntimetrin tuulessa, joten olot Ruotsin rannikolla olivat nyt ihan
teelliset.

Halli oli ensimmäinen alus, missä olivat öljynohjauspuomit, joidenpituus on 30
metriä. Puomi ulottuu ohi keula-aallon. Puomit ohjaavat lori-haijankeräysjärjestel
mällä öljyn sivuluukuista keräilytankkeihin. Halli pystyy säiliöissään kuljettamaan
yhteensä 1.400 tonnia öljyä. Keräily voi tapahtua aina 3 metrin syvyisessä vedessä.
Halli on monitoimialus, joka toimii myös merivoimienhuolto-, emä-jajakelualukse
na. Erillisellä sopimuksella on taattu aluksen korkea hälytysvalmius ja käyttö öljyva
hinkojen torjuntaan. Hallin päällikkönä on kapteeniluutnantti Tor Holrnströrn.

Ymparmneno
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1 990 Neuvostotankkeri Volgoneft törmäsi länsisaksalaiseen rahtilaivaan Bettyyn. Ruot
sin viranomaiset epäilivät saksalaisaluksen kapteenin olleen törmäyshetkellä hu
malassa. Laivasta löytyi toinenkin humalainen. Kapteeni väitti juoneensa alkoholia
vasta törmäyksen jälkeen shokin lievittämiseksi. Sitä paitsi hän oli aamupäivällä
saanut kuulla isoveljensä kuolemasta.

Jatkossa Itämeren maiden tiiviitä torjuntaharjoituksia

Ruotsin öljytubon torjunta onnistui yli
odotusten

Vajaat kaksi viikkoa sitten Biekningen rannikolla Ruotsin Itämeren vesialueilla sat
tuneen tähän asti pahimman öljytuhon torjunta onnistui yli odotusten. Tuhannen
tonnin öljyvuodosta syntynyttä kahdeksan neliökilometrin öljylauttaa tuhoamaan
lähetettiin Turusta maan suurin torjuntalaiva Halli. Se oli palannut jo takaisin Pan
sioon.

Itämeren maiden kalusto esiintyi nyt ensimmäisen kerran yhteisesti tositilan
teessa. Ensi viikolla on Tanskan vesillä viimeinen yhteispohjoismainen öljyntorjun
taharjoitus. Syksyllä Puolan vesillä ovat harjoituksessa mukana kaikki Itämeren
ympäristömaat.

Vesi-ja ympäristöhallituksen ylitarkastaja Reino Sandelin kuvaili perjantaina 25.
toukokuuta Biekningen öljyntorjuntaa Itämeren maiden sopimusten mukaisenyh
teisen torjuntaorganisaation ja -kaluston hienoksi suoritukseksL Muutamassapäi
vässä ruotsalaisalusten avuksi kiirehtinyt suomalainen, tanskalainen ja neuvosto
liittolainen torjuntakalusto suoriutui tehtävästään Itämerellä hyvin.

Neuvostotankkeri törmäsi saksalaisalukseen 14. päivänä toukokuuta, Lähes
kaikki mereen valunut öljy saatiin kerätyksi laivakalustolla talteen eikä rantatuhoja
sattunut.

Suomenlahdella helmikuussa vuonna 1987 sattunut Suomen vesien pahinöljyt
uho, neuvostotankkerinÄntonio Gramscin karilleajo, vauhditti Itämeren maita so
pimaan tiukemmin sekä viestmnnästä että kalustosta, jota voidaan lähettää minne
tahansa Itämerellä, kunhan vahingosta saadaan nopeasti tieto. Kööpenhaminan ja
Helsingin sopimusten mukaisesti Suomella, Norjalla, Ruotsilla ja Tanskalla on yh
teistyövelvoite. Tähän sopimukseen liittyi Neuvostoliitto mukaan helmikuussa.

Suomen yrnparsto 680
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Torjuntaan yhä varauduttava 1990

Tankkerikielto ei poistanut riskeja
Saimaalta

Öljynkuljetus säiliölaivoilla Saimaallapäättyy eduskunnanpäätöksellä. Ei edes kak
soispohjalla varustettuja aluksia päästetä enää öljylastissa esimerkiksi Kuopioon.
Kuivalastilaivat ilman kaksoispohjaa saavat edelleen liikennöidä. Nekin aiheutta

vat ympäristöriskin, jos karilleajoja tapahtuu.
Poliittiset päätöksentekijät eivät halunneet lopullisesti “kuivata” Saimaan ka

navaa. Koti-ja ulkomaiset rahtialukset saavat edelleen liikennöidä, samoin neuvos
toliittolaiset puutavaraliikenteen alukset, jotka tekevät vuosittain satoja käyntejä.
Niissä saattaa olla jopa 100 tonnia raskasta polttoöljyä.

Maanteillä ja kiskoillakin öljyvaara

Suomenlahdella öljykatastrofin aiheuttanut neuvostoliittolainenÄntonio Gramsci

ei ollut kaksoispohjalla varustettu. Jos se olisi ollut, tuho olisi ollut ehkä vältettävissä
tai ainakin määrältään pienempi.

Eduskunnan päätös oli ns. alusjätelain kolmannessa käsittelyssä ristiriitainen
laki-ja talousvaliokunnanyksimieliseen kantaan. Valiokuntahan katsoi, että raskas
tapolttoöljyä voitaisiin tulevaisuudessa kuljettaa sisävesillä hyvissä oloissa, jos aluk

sessa olisi kaksoispohja. Eduskunta ei tätä hyväksynyt, vaan kielsi öljykuljetukset.
Nyt öljy kiertää Saimaan vesistön joko maanteitse tai kiskoilla. Katastrofin vaara
näilläkinväylillä on aina olemassa. Maantie-ja ldskokuljetusten odotetaan nostavan
merkittävästi kustannuksia.

Torjuntakaluston lisäykselle loppu

Vesi-ja ympäristöhallitukselle eduskunnan kanta toi selvyyden epävarmoihinkehit
tämistoimiin. Ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi 29. päivänä toukokuuta ympäristö-
hallinnon varautuneen Saimaankuljetuksissa tankkerienkinliikkumiseen. Kaupun
keja oli kehotettu hankkimaan lisää öljyntoijuntakalustoa, puomeja ym. Kmi nyt tuli
tankkerikielto, hankintoja ei enää kehoteta lisäämään.

Sandelin sanoi, että tankkeriliikenne olisi voinut viranomaistenpuolestajatkua,
kun torjuntakalustoa olisi lisätty. Ympäristöhallmnnossa oli jo pitkään oltu epätietoi
sia,jatkuuko liikenne nykyisellään vai ei. Ympäristöhallinto pelaa vastedes uusien
määräysten mukaan. Ympäristöhallintokin oli sitä mieltä, että vain kaksoispohjalla
varustetut öljytankkerit olisivat saaneet purjehtia Saimaalla.

Kaksoispohjalle kannatusta

Tankkerien kaksoispohjavaatimus oli saanut myötätuntoa Yhdysvalloissa, missä
vuokralla olleen Nesteen Kiisla-tankkeri näytti, että kaksoispohjalla vältytään karil
leajossa ilman öljyvuotoja. Jenldt olivat miettineet sen jälkeen, olisiko ehkä Älaskan
suurkatastrofi ollut vältettävissä, jos turmatankkerissa olisi ollut kaksoispohja.

Kaksoispohjavaatirnus nostaa laivan rakentamiskustannuksia ainakin 10 pro
sentilla. Varustamot joutuvat punnitsemaan kannattavuutta. Suomi ei pysty yksin
kansallisin toimin vaatimaan tänne tulevilta öljytankkereilta kaksoispohjaa. Suomi
on tehnyt merenkulun maailmanjärjestölle aloitteen tankkerien kaksoispohjasta.

Yrnparornnerio .



1990 Kaksi suurta öljyntorjuntalaivaa tarvitaan lisää:

Kotka ja Peräineri öljyntorjunnan
On9elmapaikat

Suomen rannikoille kaivataan vielä kahta suurta öljyntorjunta-alusta. Vesi-ja ym
päristöhallituksen ylitarkastaja Reino Sandelin sanoi 31. päivänä toukokuuta, että
Kotka-Haminanalue on vielä täysin suojaamaton sekä koko Perämeri Ouluun asti.
Näille vesille pitäisi välttämättä saada joko Linja- tai Oili-luokan alukset. Ensi vuo
denbudjettiin ei rahoja kuitenkaan enää saada uusien laivojen rakentamista varten.

Perämeren tilanne oli huolestuttava. Vaasassa oli yksi torjunta-alus, mutta sen
siirto vahingon tapahduttua ylös pohjoiseen on liian pitkän matkan takana ja apu
myöhästyy

Merivoimien käytössä oli nyt kaksi Halli-luokan isoa laivaa. Niitä ei tarvita
enää lisää. Nykyisetlaivattyydyttävätvalmiustilassa merivoimien tarpeet. Suomen
öljyntorjunnassa oli nyt edellä mainitutkaksi Halli-luokan laivaa, neljä Oili-luokan
alusta merenkulkuhallituksen väylänhoitoaluksina, lisäksi Kummeli ja Sektori sekä
viimeisin Vaasaan saatu. Kunnilla ja kaupungeilla oli omia torjunta-aluksia.

Puomikalustoa pyritään hiljalleen lisäämään. Erityisesti kaivattiinmeripuome
ja. Rannikkopuomeja oli 20 kilometriä, Ne olivat kuitenkin heikompia, eivätkä kestä
merenkäyntiä.

Vanha hyvä järjestelmä pitäisi palauttaa

Myrkkylastit valvontaan ltänierellä

Öljyä ja kemikaaleja kuljettavien alusten ilmoittautumisvelvollisuuden paluuta Itä
merelle toivotaan. Parin vuoden kokeilusta 1980-luvun alussa kertyi hyviä koke
muksia. Kokeilu loppui kuitenkin lähinnä Neuvostoliiton haluttomuuteen.

Vesi- jaympäristöhallituksenylitarkastaja Reino Sandelin oli 6. päivänä kesäkuu
ta huolestunutkemikaalikuljetusten lisääntymisestä Itämerellä. Hän sanoi, että vanha
hyvä järjestelmä pitäisi palauttaa. Vaarallisia lasteja kuljettavien alusten pitäisi
määrätyissä pisteissä Itämerellä ilmoittautua merikeskuksiin. Samalla ne kertoisi
vat lastinsa laadun ja saapumisajan määräsatamaan.

Iii ilmoittautumista vuodessa

Sandelinin mukaan suomalaiset viranomaiset olivat tyytyväisiä kokeiltuunjärjes
telmään, Ilmoittautuminen ei tuolloin ollut pakollista, ainoastaan suositeltavaa.
Tilasto vuosilta 1. kesäkuuta 1982 - 31. toukokuuta 1983 osoitti, että seurantaan
osallistui tuolloin 171 alusta. Niistä oli tankkereita 71 ja kaasulaivoja 30. Näiltä saa
tiin 361 reittisuunnitelmaa. Erityisesti kemikaalikuljetukset olivat lisääntyneet Itä
merellä. Samalla myös onnettomuusuhka oli kasvanut. Tuorein tapaus oli touko
kuussa neuvostotankkerinja saksalaislaivan törmäys.

Sijainninilmoitus toimisi samaan tapaan kuin lennonjohto. Tieto reiteistä ja
muutoksista kulkisi meriradionvälityksellä aluksiin,joiden sijaintipaikka olisi joka
hetki tiedossa. Vahingon sattuessa torjuntavalmius olisi paras mahdollinen.
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Käyttöön ensi vuoden alussa 1990

Jaakeula tehostaa öljyntorjuntaa

Talvinen öljyntorjunta merellä tehostuu, kun vesi-ja ympäristöhallitus saa ensi vuo
den 1991 alussa käyttöönsä erityisen jääkeulan. Tämä suomalaisen lori-järjestelmän
kehittelemäjääkeulahanke oli maksanutprojektina 5 miljoonaa markkaa. Ylitarkas
taja Reino Sandelin odotti kesäkuun ensimmäisellä viikolla jääkeulalta tähän asti
parempia tuloksia. Kahtena talvena jääkeulaa oli kokeiltu pienempänä prototyyppi
nä. Kokemukset olivat olleet rohkaisevia.

Neuvostoliittolaisen tankkerinÄntonio Gramscin öljytuho jäisellä Suomenlah
della helmikuussa 1987 kiirehti kehittämään talvioloihinsoveltuvaa öljynkerääjää.
Erityisen suuremman laivan rakentaminen oli jäänyt toistaiseksi haaveeksi. Tela
koilla oli sen suunnitteluun valmiuksia, mutta rahoitus puuttui.

Jääkeulan pystyy kuljettamaan vahinkopaikalle 2-3 rekka-autoa. Laite kootaan
satamassa, Nosturi siirtää sen mereen, missä se kiinnitetään pienemmän aluksen tai
proomun keulaan. Tarkoitukseen sopivat mm. merenkulkuhallituksensuuremmat
väyläalukset.

Vastaavia kokeiluja ei ole muualla maailmassa tehty, kuten ei yleensäkään tai
violojen öljyntorjunnan kehittämistä. Talviolojen öljyntorjunnan kehittäminen oli
vastaalkamassa. Jääkeula oli suomalainen ajatus. Jääkeulaa oli tarjottu jo ruotsalai
sille ja neuvostoliittolaisille, jotka olivat olleet kiinnostuneita siitä.

Suurlaivaliikenne herätti varautumaan havereihin

Hanko sai tehokkaan
öljyntorjuntaveneen

Joskus journalistille sattuu uutisvilinässä onkeen kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Näin
kävi Hangossa kesäkuun alussa. Pääuufisaiheena oli Railshipinjunalauttojenkuljet
tamat suuret tavaramäärät ja kaupungin sataman merkitys Suomeen suurlaivoilla
tuotettavista autoista, joissa Hangon sataman kautta kuljetetaannoin 70 prosenttia.

Samana päivänä oli oiva tilaisuus tutustua Hangon palolaitoksen muutama
päivä aikaisemminkäyttöönsä saamaanHangon Kone Oy:nvalmistamaan 15 met
riä pitkäänja 5,5 metriä leveään öljyntorjuntaveneeseen,jolla pystytään sekä nosta
maan öljy suoraan merestä että pumppaamaan se säkkeihin poiskuljetettavaksi.

Aluksessa on Lori-öljynkerääjä, jolla pystytään keräämään 24 kuutiota öljyä
tunnissa. Uutta järjestelmässä on vielä se, että öljy pystytään nostamaan suoraan
merestä. Fuomit ohjaavat öljyisen veden sivussa olevaan pumppulaitteistoon. Ka
navissa öljyniistetään harjaksista erilleen ja pumpataankeräilysäkkeihin. Muutve
neet korjaavat sitten kelluvat säkit veden pinnalta.

Hanko on yksi merkittävimmistä tuontisatamista, minne liikennöivät suuret
laivat. Hangon edustat ovat myös karikkoisia ja ihmetellä täytyy, että kaupunki on
tähän asti tullut toimeen vähemmän tehokkailla työveneillä ilman suurempaa öljyn
kerääjää. Uusi alus maksoi lähes 2,8 miljoonaa markkaa. Valtion öljysuojarahasto
maksoi aluksen kustannuksista 95 prosenttia.

Yrnpariöminerio



OOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1990 Nesteen tankkerin Kiislan kaksoispohja kiirehti lakia

Eusch byvaksyi lain USA:n
öljyvahin9oista

Yhdysvaltain presidentti George Busch hyväksyi 19. päivänä elokuuta vihdoin ja
viimeinjo pitkään lehdistössä ja radiossajulkituodun lakiasetuksen öljyvahingoista.
Median lähtökohtana jenkeissä oli Yhdysvalloissa vuokraifikenteessä olleen suoma
laisen öljy-yhtiön Nesteen tankkerin Kiislan loistava esimerkki. Hyväksytyssä laissa
määrättiin tarvittaessa puhdistustoimista, kunöljyonnettomuus sattuu. Nimenomai
nen vaatimus oli se, että kaikkia Yhdysvaltojen vesillä liikkuvia öljytankkereitavaa
dittiin vahvistamaan laivan runko kaksinkertaiseksi eli suomalaisittain sanottuna
kaksoispohjaiseksi.

Viime vuonna 1989 tapahtui Yhdysvaltojen historian pahin öljyonnettomuus,
joka kiirehtilain aikaan saamista. Silloin öljytankkeri ExxonValdez ajoi karille Alas-
kassa ja laski mereen noin 11 miljoonaa gallonaa öljyä.

Määräysten tiukentamista kiirehti myös osaltaan Kiislan karilleajo jenkkien
vesillä pianAlaskan suurtuhonjälkeen. Karilleajossa ei kaksoispohjan takia päässyt
vuotamaan aluksesta öljyä mereen. Tämä herätti Yhdysvaltojen viranomaiset huo
maamaan kaksoispohjanja -rungon arvon. Öljytankkerien korjaaminen uuden mää
räyksen mukaisiksi arvioitiin Yhdysvalloissa maksavan miljoonia dollareita jokais
ta laivaa kohden. Suomessa oli laskettu rakennettavan tankkerin tai muun aluksen
rakennuskustannusten maksavan kaksoispohjan takia 10 prosenttia enemmän kuin
yksinkertaisella pohjalla.
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Apua voi löytyä myös jäissä toimivaan öljyntorjuntalaivaan: 1990

Arktinen öljynporaus lisaa tieto-taitoa
Suomessa

Suomen öljyntorjuntaviranomaiset ovatjo pari vuotta olleet todella ihmeissään, mistä

löytyy suunnitteluapua talvisissa jääoloissa toimivan öljyntorjuntalaivan rakenta

miseen. Jos se löytyy, siitä saattaisi tulla jäänmurtajien ohella telakkateollisuudelle

myös vientimenestys. Tällaisia ajatuksia tuli mieleen, kunhaastattelinsyyskuun alussa

Masa-Yardsin toimitusjohtajaa Martin Saarikangasta.
Saarikangas totesi, että Wärtsilä-Meriteollisuudenkonkurssi ei vienytmennes

sään arktista tieto-taitoa Suomesta. Uusi telakkayhtiö otti hoiviinsa myös vanhan

arktisen keskuksen Warcin toiminnat. Nimi muutettiin Marciksi. Se tekee jatkuvasti

tutkimuksia, vaikka varsinainenperustutkimusvaihe saatiin valmiiksi.
Ärktinen tietämys saattaa Saarikankaan mukaan tulla hyvinkin taas ajankoh

taiseksi, kun öljyn pumppaaminen pohjoisilta alueilta tulee taloudellisesti kannat

tavaksi. Masa-Yardsilla oli edelleen Kanadan Vancouverissa 16 henkilön toimisto

suunnittelutyössä. Saarikangas oli 1980-luvulla itse jenkeissä kolme vuotta. Silloin

käytiin käsiksi vahvempien alusten markkinointiinja suunnitteluun.
Mitään ei kuitenkaan tapahdu nopeasti. Jos arktinen öljynporaus saa vauhtia,

kalustoa tarvitaan lisää. Silloin se tarjoaa Saarikankaan mukaan myös suomalaisille

mahdollisuuksia ainakin suunnittelussa ja tieto-taidossa. Kanadalaiset olivat perin

teisesti rakentaneet kalustonsa itse. Suomesta oli annettu suunnitteluapua.

6 7:s neuvostomurtaja rakenteille

Masa-Yardsin telakka ryhtyy rakentamaan Neuvostoliittoon 5.200 tonninjäänmur

tajaa,jonka koneteho onUrhon luokkaa eli noin 22.000 hevosvoimaa. Marcinkoelai

toksessa kehitetään myös tämän neuvostomurtajan runko. Laitoksessa on meneillä

muitakin ohjelmia Neuvostoliitolle ja muualle.
Neuvostoliittoonei ainakaannykynäkymillä enää rakenneta ydinmurtajia. Heillä

on rakenteilla kaksi ydinmurtajaa Leningradissa. Seuraavaan 5-vuotiskauteen ei

uusia sisälly. Toinen ydinmurtajista valmistui Helsingin telakalla. Siihen asennetaan

ydinkoneisto Leningradissa.
Masa-Yardsja sen edeltäjät edustavat vankkaa kokemustajäänmurtajien raken

tamisessa. Nyt rakenteille tuleva neuvostomurtaja onjärjestyksessä 67:s. Neuvosto

liittoon niitä on mennyt kaikkiaan yli 40.

Kaasutankkeritkin mahdollisia

Saarikangas arveli, että nesteytetty maakaasu tulee öljykahinoissa entistäkin suu

rempaan arvoon. Niiden kuljetukseen käytetään LNG-aluksia. Masa-Yards voisi
hyvinkin liittyä niitä rakentavien kerhoon. Ne ovat isoja laivoja ja vaativat korkea

laatuista työtä. Toivottavasti teemme lähiaikoina päätöksen, ryhdymmekö niitä

aktiivisesti tarjoamaan. Joitakin teknisiä ratkaisuja on ennen päätöstä vielä selvitet

tävä.
Maakaasutankkereita oli tähän mennessä rakennettu Japanissa, Yhdysvalloissa

ja muutamissa Euroopankin maissa. Ne ovat Saarikankaan mukaan suuria projek

teja, vaativat korkean laadun työtä alumiinihitsauksessa ja vastaavassa.
Tankit rakennetaan viiden sentin paksuisesta alumiinista. Japanilaiset olivat

kehittäneet LNG-alusten teknologiaa. Saarikangas uskoi, että Suomessa pystytään

samaanja vielä yhtä edulliseen hintatasoon, jos kilpailuun lähdetään.

Yrnpanstömineno



OOOO Se 5 se sees .eae OOOOCS OCOOOOO OOOOOOOØOOOOOO OO OOCO Se OOOOOOOO,S

1990 Ulkomaiset varustamot karhuvat Suomelta merivahingoista
18 miljoonaa

Suomi saamassa Gramsci-tuhosta 10
miljoonaa

Suomen merialueilla, erityisesti rannikoilla tapahtuvista merivahingoista on Suomi
sekä saajana että maksajana. Vuosi sitten Suomelta vaadittiin erilaisista vahingoista
yli 12 miljoonaa markkaa, Nyt syyskuun viimeisellä viikolla vahinkolasku oli nous
sutjo 18 miljoonaan markkaan ja lisää oli tulossa.

Pääsyy karhuamiseen oli, että Suomi oli laiminlyönyt mm. merimerkkienhuol
tamisen. Uutena kuviona oli tullut mukaan luotsin juopumus, josta kreikkalaisva
rustamo karhusi parhaillaan Suomen valtiolta 10 miljoonaa markkaa. Kreikkalais
alus karahti luotsin humalan vuoksi karille Kotkan edustalla.

Vaatimus 21 miljoonaa saatiin 10 miljoonaa

Suomi oli myös karhuamassa sekä oman maan että ulkomaisilta varustamoilta sa
manaikaisesti runsaita korvauksia lähinnä merimerkkien ruhjomisesta törmäyksis
sä. Merenkulkuhallitus oli valtion puolesta ajamassa näitä vaateita eri oikeusasteis
sa.

Merivahingoiksi laskettiin myös öljyvahingot, joista pahin tapahtui Suomen
lahdella kevättalvella 1987. Tämän korvauksen käsittely kuului kansainvälisille
foorumeille. Suomisai kesäkuussa tietää, että neuvostotankkerin Antonio Gramscin
öljytuhosta Suomelle maksetaan vahingonkorvausta lähes 10 miljoonaa markkaa.
Suomen korvausvaatimus oli yli 21 miljoonaa markkaa. Vesi- ja ympäristöhallitus
pääsi laivan omistaneen Latvia Shipping Companyn kanssa tiistaina 12. kesäkuuta
sopimukseenHelsingin raastuvanoikeudessa.

LatvialainenvarustamoperustiRiiankaupunginoikeuteenkansainvälisen yleis
sopimuksen mukaisen korvausrahaston,joka oli määrältään noin 2,4 miljoonaa rup
laa eli yli 16 miljoonaa markkaa. Rahastoa olivat jakamassa Suomen valtion lisäksi
Riianja Leningradin meripelastusorganisaatiotja Viron ympäristöministeriö.

Suomen hankkima torjuntakalusto pien ensi korvausta

Suomen valtiolle aiheutui karilleajosta kustannuksia yli 21 miljoonaa markkaa. Sa
maa summaa pyydettiin siis myös korvauksena. Suomen valtio sai Latvian Shipping
Companylta noin 1,2 miljoonaa rupiaa, joka maksettiin vesi- ja ympäristöhallituk
selle maksupäivän kurssin mukaan. Nyt tuo summa olisi vajaa 8 miljoonaa markkaa.
Loppusummasta puuttuvat rahat maksaa Lontoossa toimiva kansainvälinen öljy-
vahinkojen korvausrahasto. Myös muut öljykatastrofin osapuolet joutuivat tyyty
mään pienempiin korvauksiin. Suomen alkuperäinen vaatimus oli siis yli 21 miljoo
naa markkaa. Päätöksessä katsottiin Suomen kuitenkin hankkineen paljon torjunta
kalustoa, jota ei sittenjouduttukaankäyttämään torjuntatilanteessa, koska öljylau
tat häipyivät Suomenlahden eteläosiin ja haihtuivat. Kalusto jäi vastaisen varalle
käytettäväksi hyväkuntoisena.
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Utön öljy jo 20 saaren rannoilla 1990

SukeHusvene iitkbnaan Park Victoryn
öljyvaaraa

Kahden hengensukellusveneellä ruvetaan lokakuussa tutkimaanUtön edustalla jou
luaattona 1947 haaksirikkoutuneen amerikkalaisen rahtilaivan Park Victoryn hylyn

uumenissa vielä olevan $00 tonnin öljymäärän pysyvyyttä säiliöissä. Utöläiset olivat

pitäneet meren pohjassa makaavaa öljymäärää aikapommina, joka ennemmin tai

myöhemmin putkahtaa pinnalle ja aiheuttaa öljykatastrofin. Tätä saarelaiset mietti

vät ankarasti 11. päivänä lokakuuta.
Viikko sitten 6. päivänä lokakuuta tehty havainto parinkymmenenpikkusaaren

rantojen öljysaasteesta hätkähdytti. Epäilyn kohteena oli ja on edelleen Park Victory,

vaikka varmuus öljyn alkuperästä saadaan vasta viikon päästä. Vuoto voi olla peräi

sin myös ohiajaneen laivan öljypäästöistä, niitäkin kun vielä rannikoilla sattuu. Öl

jyisten rantojenpuhdistus oli aloitettu mm, varusmiesvoimin. Se vienee hyvällä sääl

lä viikon verran.
Jos vuoto on peräisin Park Victorystä, ympäristöministeriö ryhtyy nopeasti te

hokkaisiintutkimuksiinja etsimään sopivia torjuntakeinoja. Ympäristöministeriöstä

kerrottiin, että Park Victoryn tutkiminen saattaa siirtyä kevääseen, koska sukellus

laitteen kuljettamiseen tulevan miehistön koulutus oli kesken. Norjalaisilla oli jo
käytössäjumbopumppuuponneidenlaivojenöljysäiliöidentyhjentämiseksi.Senkäy

töstä Park Victoryn tapauksessa ei oltu tehty päätöstä. Pienoissukellusvene Kuutissa

on laite, jolla pystytään mittamaan hylkyjen teräslevyjen paksuus ja ennakoimaan

vuotokohdat.

Victoryn tarkka seuranta päällä

Tiedotussihteeri TirnoAsanti vesi-ja ympäristöhallituksesta sanoi, että sukeltajat tut

kivat viimeksi syksyllä Victoryn hylkyä. Hän oli silloin torjunta-alus Hallissa, kun

pojat kävivät hylyssä. Öljyä siellä oli melkein kiinteässä olomuodossa, eikä se sieltä

mihinkään lähde. Silloin ei havaittu vuotoja. Hylky on yksi maamme urheilusukelta

jien eniten harrastamista harjoitusmaaleista. Hylky onjatkuvan valvonnan alaisena.

Sen tarkka sijainti oli tiedossa. Merivartiosto ja muu aluskalusto katsoo aina paikan

ohittaessaanvallitsevan tilanteen. Tieto Park Victoryn mahdollisestavuodosta tulee

heti.
Vesi-ja ympäristöhallitus hankki huhtikuussa käyttöönsä suomalaisen Sub Ma

rinen valmistaman yhden miljoonan maksaneen sukelluslaitteen, jolla pystytään

menemään aina $0 metriin saakka. Laitteeseen mahtuu ohjaaja ja yksi matkustaja. Se
hankittiin nimenomaan maamme rannikoille uponneidenlaivahylkyjen öljyvahin

kovaaran tutkimiseksi sekä vedenalaisenympäristön tilan selvittämiseen.

Sukelluslaitteenkuljettamiseen tarvittavan miehistönkoulutus kestää määrätyt

tunnit. Koulutus saataneenpäätökseen syksyllä. Talven läheisyysja myrskytsiirtäne

väthylkytutkimukset kevääseen.
ParkVictoryn perä on 55 metrissä ja keula 10 metrissä, joten tutldminenpienois

sukellusveneelläkäypäinsä. Videokamerallaja näyttölaitteellavarustettua sukellus

laitetta operoidaanmerivoimienhallinnassa olevasta öljyntorjunta-alus Hallista käsin.

Utönmerialueella onlaivahylkyjentodellinenhautausmaa. Sinne onvuosikym

menien aikana uponnut liki 90 alusta siviileistä sota-aluksiin saakka. Maamme ran

nikoilla olevat hylyt, joissa oletetaan olevanjonkinasteinen öljyvaara ympäristölle,

oli kartoitettu. Pienoissukellusveneellä on tarkoitus tutkia niiden kunto tapaus ta

paukselta.
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1990 Tebostarin törmays ktp:n tutkittavaksi

Itämerellä runsas vuosi sitten sattuneen suomalaisen säiliölaivan Tebostarin ja neu
vostoliittolaisen kalastusaluksen Ladushkinin törmäys joutuu keskusrikospoliisin
tutkittavaksi, Törmäyksessä menehtyi neuvostotroolarin 15 hengen miehistö.

Helsingin ensimmäinen kaupunginviskaali Jorma Uski oli saanut merenkulku
hallituksen lausunnon törmäystä selvitelleentutkijalautakunnan tuloksista. Loppu-
lausunnossa katsottiin, että Tebostarinvahtipäällikkö oli laiminlyönyt tähystyksen.
Uski oli lausunnon perusteella kehottanut 29. päivänä lokakuuta keskusrikospoliisia
tekemään vielä lisätutkimuksia, ennen kuin hän tekee päätöksen mahdollisen syyt-
teen nostamisesta. Lisätutkimukset vievät aikaa, koska laivamiehistöä oli pestien
takia vaikea tavoittaa.

Törmäyshetkellä yöllä 5. syyskuuta Tebostar oli kansainvälisillä vesillä. Alus
törmäsi troolarin peräosaan. Suomalaistutkijat kävivät lokakuussa 1989 onnetto
muuspaikalla Gotlannin eteläpuolella. Hylky makaa 50 metrin syvyydessä. Se ku
vattiinvideolle vaurioiden selvittämiseksi.

Kvaernerin mukaantulo Norjasta tuo tieto#aitoa Suomeen

Masa-Yards öljy- ja kaasulaivojen
rakentajaksi

Masa-Yardsin toimitusjohtaja Martin Saarikangas sanoi 9. päivänä marraskuuta
nrnjalaisen Kvaernerin mukaantulon yhtiöön parantavan ratkaisevasti tulevaisuu
den näkymiä. Masa-Yardsilla on Turussa yksi maailman ainoita telakoita, joissa
kyetään rakentamaan tulevaisuuden suuria öljy-ja kaasutankkereita. Suomeen tu
lee nyt tieto-taitoa, jota ei aikaisemmin ole ollut.

Kvaerner on johtava offshore-rakenteiden suunnittelija ja rakentaja sekä maa
ilmanjohtava kaasulaivojen suunnittelija. Yli 80 prosenttia maailman LNG-kaasu
tankkereista on rakennettu Kvaernerin lisensseillä. Kvaerner oli ollut mukana ra
kentamassa kaikki Norjan Pohj anmeren öljyn ja kaasun porauskentät.

Saarikangas korosti, että Kvaernerin mukaan tulo Masa-Yardsiin antaa oleelli
sesti paremmat edellytykset kehittää yritystä ja siten turvata tulevaa työllisyyttä.
Masa-Yardsin korkeatekninen osaaminen ja modernit tuotantolaitokset olivat rat
kaiseva tekijä Kvaernerinpäätökselle ostaa myynnissä ollut osakekanta.

Kvaerner ei ole tuntematon Suomessa.Aikaisemmin se oli ollut jo yhteistyössä
sekä Neste Oy:n kanssa Iglopool-varustamon kautta että Oy Ählströmin kanssa
Kamyr-yhtiön kautta. Kvaerner oli näin Suomen suurin teollisuuden yhteistyöpart
neri Norjassa.
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Sää ja vuorokaudenaikojen sääntely myös esiNe 1990

Riskialukset saatava
rannikkotutkaseurantaan

Öljy-ja kemikaalitankkerien sekä muiden riskialusten seurantajärjestelmää kehite
tään. Merenkulkuviranomaiset pohtivat tiiviisti myös yleisen meriturvallisuuden
parantamista ja pelastustoimien käynnistämisen tehokkuutta tämän vuoden aikana
sattuneiden suuronnettomuuksien seurauksena. Saaristossa ja rannikoilla liikkuu
vuosittainnoin 3,6 miljoonaa tonnia vaarallisia kemikaaleja säiliöaluskuljetuksissa.

Ympäristöministeriön ylitarkastaja Olli Pahkala kertoi 11. päivänä joulukuuta,
että ministeriö oli esittänyt merenkulkuhallitukselle erityisesti sään ja vuorokau
denaikojen mukaista sääntelyä saaristo-ja rannikkoliikenteessä. Tarkoituksena on,
että rannikkotutkaverkostonavulla kehitetään esimerkiksi säiliöalusten kulun seu
rantaa. Tärkeää onvarottaa riskialuksia vastaan tulevasta tai risteävästäliikentees
tä. Nämä ehdotukset olivat saamassa vastakaikua.

Vanhat suositukset oli osinjo saavutettu. Ne asetettiin neuvostoliittolaisensäi
liöaluksenÄntonio Gramscin öljytuhonjälkeen Suomenlahdella. Mm. luotsit olivat
jo käyneet koulutettavina simulaattoreissa,

Kymmenkunta vuotta sitten kokeiltiin Itämeren alueella hyvin tuloksin riski
alusten ilmoittautumisvelvollisuuttamääräpaikoissa. Järjestelmän edelleen kehit
täminen kaatui kuitenkin Neuvostoliiton haluttomuuteen. Nyt vastaavaa hanketta
ollaan viranomaisten piirissä uudelleen virittämässä käyntiin.

Satamiin tulosta jo ilmoitettava

Pahkala sanoi, että lennonjohtojärjestelmäävastaavasta meriliikenteen ohjauksesta
ollaan kahta mieltä. Äluksilla onjo nyt ilmoittautumisvelvollisuus satamiin tulos
taan. Periaatteessa pitäisi olla tiedossa, kun riskilaiva lähestyy Suomen aluevesiäja
mitä lastia siinä on. Kysymys onkin enemmän hallinnon sisäisen tiedonkulun kehit
tämisestä kuin tiukasta järjestelmästä.

Hälytysjärjestelmät olivat kehittyneet Gramscin öljytuhon jälkeenvuonna 1987.
Silloin esimerkiksi öljyntorjuntaviranomaistenvaruilla olossa oli aukko viikonlop
puisin, jolloin onnettomuudetyleensä sattuvat. Nyt tämäkinpuute oli korjattu. Ylin
valvoja saa meripelastuskeskuksista heti hälytyksen.

Ymanstominsteno
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1990 Suomen esitykset huomioitu

Tankkeredle kaksoispobja
kansainväksesti

Öljy-ja muiden riskialusten kaksoispohjia vaaditaan ripeästi kansainvälisesti, Suo
menöljynkuljetuslaivasto oli ensimmäisenämaailmassa täydellisesti kaksoispohjil
laja osin kaksoiskyljilläkinvarustettuna.

Suomenlahden viimeisin, neuvostoliittolaisen tankkerin aiheuttama öljykatast
rofi vuonna 1987 viritti uudelleen vaatimukset kaksoispohjista riskialuksille. Suomi
oli tiukasti ajamassa tätä hanketta kansainvälisiin järjestöihin. Karilleajoissa meren
saastumista voidaan tehokkaimmin rajata kaksoispohjilla. Kansainvälistenkaksois
pohjavaatimusten odotetaan olevan lopullisesti valmiita parin vuoden päästä.

Yhdysvalloissa 15 vuoden tavoite

Lontoossa oli pidetty kansainvälisen merenkulkujärjestön Imo:n meriympäristön
suojelukomitean kokous, jossa valmisteltiinuusia säännöksiä. Ympäristöministeri
önylitarkastaja OlliPahkala kertoi 15. päivänä joulukuuta, että Yhdysvaltain kansal
liset säännökset olivat vauhdittaneet kaksoispohjavaatimuksia. Siellä määrättiin jo
viime kesänä, että Yhdysvaltoihin suuntautuvissa öljynkuljetuksissa siirrytään kak
soispohjiln 15 vuoden kuluessa.

Yhdysvalloissa vuokra-ajossa olevan suomalaisen öljytankkerin Kiislan karille-
ajo vuodenvaihteessa 1989 antoi jenkeille sysäyksen kaksoispohjavaatimuksista.
Kiislan karilleajo-tapauksessa ei öljyä valunut mereen. Yhdysvaltainviranomaiset
havaitsivat, että Älaskan suurkatastrofi olisi ehkä voitu välttää, jos alus olisi ollut
kaksoispohjalla varustettu.

Kansallinen päätös ei riitä

Suomessa harkittiin Antonio Gramscin tuhon jälkeen omien kansallisten säännös
ten tiukentamista niin, että tänne tulevilta öljytankkereilta vaadittaisiin kaksois
pohjat. Olli Pahkala sanoi, että kansalliset päätökset ovat kuitenkin heikoilla, kun
pitäisi säännöstellä kansainvälistä liikennettä. Suomen tilanne oli jo sikäli hyvä, että

öljyn rannikkoliikennettä hoitivatNesteen kaksoispohjalla varustetut tankkerit.
NeuvostoliittolainenAntonio Gramsci oli edelleen liikenteessä. Se ei kuitenkaan

kulje rannikkoliikenteessä, vaan tuo lastin suoraan Itämereltä Sköldvikiin. Vastaa
valla matkalla vuonna 1987 se karahti kuitenkin erittäin kehnossa säässä karille.
Kaksoispohjavaatimuksetkoskevatkinnytulkomaistakalustoa. Laivan rakentamis
kustannuksissa pohjan vahvistus nostaa hintaa noin 10 prosentilla.

Suomen ympanoto 680
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Näyttö olla turvallisuuden edeNäkävijä maailmassa 1990

Neste tilaa 700 mmk:n tankkerit Masa
Yardsilta

Neste ilmoitti 20. päivänäjoulukuuta tilanneensa Masa-Yardsin Turun uudelta tela

kalta kaksi 91.000 tonnin erikoissäiliöalusta lisääntyneisiin raakaöljykuljetuksiin

Pohjanmereltä. Kaupan arvo on 700 miljoonaa markkaa. Uuden sukupolven alus-

tyyppiä oli kehitelty pitkään Nesteen varustamon ja telakan yhteistyönä. Laivat

rakennetaan kaksoisrungolla ja -pohjalla, sanoi Nesteen toimialajohtaja Veli-Matti
Ropponen. Ne valmistuvat vuosina 1992 ja 1993.240 metrinpituisten alusten työllis

tävä vaikutus on 2.400 miestyövuotta. Turun uuden telakan tilauskanta oli nyt noin

4,2 miljardia markkaa.
Alukset edustavatuudentyyppistä säiliölaiva-ajattelua tarkoituksena parantaa

Suomen lipun kilpailukykyä kansainvälisillä merenkulkumarkkinoilla. Suunnitte

lun lähtökohtana oli ollutnykyaikaisen tekniikanja pienen miehityksen avulla pääs

tä kilpailukykyisiinkäyttökustannuksiin.
Suunnittelussa oli huomioitu nykyiset ja lähiaikoina voimaan astuvat turvalli

suusmääräyksetjaympäristönäkökohdat.Aluksessa on mm. Nesteenjo 1970-luvun

alussa omaksuman käytännön mukaisetkaksoisrunkoja kaksoispohja. Neste halusi

tulevaisuudessakinolla öljyakuljetusten turvallisuudessa maailman edelläkävijä ja

siksi projektia kutsutaankin Futuraksi. Nesteelle tilauksen teki välttämättömäksi

yhtiön lisääntyneet raakaöljykuljetukset Pohjanmereltä.
Kaupan arvo on noin 700 miljoonaa markkaa. Alukset voitiin tilata kotimaasta

lyhyestä toimitusajasta johtuen ja siksi, että rahoitusjärjestelyissä oli voitu osittain

käyttää voimassa olevaa päätöstä valtion korkotukilainoista.
Alusten suurin pituus on 240 metriä, leveys 40 metriä, sivukorkeus 19,5 metriä,

suunnittelusyväys 14 metriä, kuollutpaino/kantavuus 91.100 tonnia, nopeus 14

solmuaja koneteho 2 x 5.400 kw.

Ympanstorninistenö
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1990 300 tonnin lastista osa jo kaupungin rannoilla

Puskuproomu laskee polttoöljya
Han9ossa

Pelastusmiehistö aikoi yrittää sunnuntaina 30. päivänä joulukuuta aamuyöllä aivan
Hangon kaupungin edustalla uutta rynnäkköä ylösalaisin makaavaan Finnpusku
proomuun. Lauantaina iltapäivällä työt keskeytyivät 25 metriin sekunnissa nous
seeseen myrskyyn, joka nosti aallon korkeuden 3-4 metriin. Kello 23.15 myrskyvai-
meni puuskissajo 18,6 metriin. Jos tuuli heikkenee yön aikana 10-13 metriin, sukel
lukset alkavat heti. Sunnuntaina sukeltajien määrä nousee 20:een.

Finnpuskun 300 tonnin polttoöljylastista osa oli jo ajautunutkaupungin rannoil
le, Vuoto jatkui. Laivan ympärille suunniteltu öljypuomitus ei auta kovassa myrs
kyssä. Aluksessa oletettiin olevan kahdeksan henkilöä menehtyneinä. Kaksi miestä
pelastui pohjan kautta jo torstaina.

Oljyntorjujia saapuu lisää

Aluksessa oli arvioitu olevan noin 300 tonnia öljyä. Sitä oli jo päässyt vuotamaan
vain kahden kilometrin päässä oleville rannoille. Öljyntoijunnasta huolehtivat sekä
Hangon että Paraisten torjuntajoukot. Sunnuntaina paikalle odotettiin kahta öljyn
torjunta-alusta. Puomitustakin oli harkittu, mutta kovassa aallokossa eivät meri
puomitkaan aluksen ympärillä kykene estämään öljyn leviämistä.

Suomen ympansio 680
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1991 Tuulen kääntyminen vei öljylautat avomerelle päin

Öljykatastrofi Uhkasi SeIkmeren
rannikoita

Öljykatastrofi uhkasi Selkämeren rantoja, kun rahtilaiva Äntares karahti perjantai
aamuna 10. tammikuuta karille Rauman syväväylällä. Luoteistuuli kääntyi illalla
hiljalleen idän puolelle ja aluksesta mereen päässyt 7 kilometriä pitkä ja 500 metriä
leveä öljylautta ajautui vielä illan kuluessa avomerellepäin. Päivän mittaan 16 metriä
sekunnissa puhaltanut luoteistuuli muutti suuntaa itäänja heikkeni illalla jo 6 met
riin sekunnissa. Kello 20 mennessä öljylautta ei ollut koskettanut yhteenkään ran
taan Raumanja Uudenkaupungin saaristossa.

Finncarries-varustamon 150 metriä pitkä 20.000 bruttorekisteritonninÄntares
ajoi karille aamulla kello 6.30 Rauman syväväylällä 10 kilometriä kaupungin sata
masta Rihtniemenja Santakarin välisellä alueella. Kovassa tuulessa se oli ilmeisesti
ajautunut ruoppausreunaan imuilmiönja virtauksen myötä.

Aluksen irrottamiseenpäätettiin ryhtyä heti aamulla, jolloin myös öljyntorjun
ta merellä pääsee vauhtiin, kun öljyntorjunnan emäalus Halli saapui jo puolen yön
aikaan paikalle Hangosta.

Kaksoispohja pelasti konehuoneen

Antares jäi kiinni keskilaivasta. Kaksoispohjalla varustetun laivan konehuone sääs
tyi veden tulosta, vaikka alus oli saanutkinvuotoja eri puolille. Aluksen kyljestä alkoi
vuotaa öljyä mereen. 2-3 metrin korkuinen aallokko esti täysin öljyntorjunnan, mut
ta sitä ei ollut saatavissakaan keskellä yötä. Karilleajopaikka oli suunnilleen sama,
mihin rahtilaiva Karelia karahti joulukuussa. Antares oli melkein tyhjä lastista. Sen
piti tulla Rauman satamaan lastaamaan,

Äntares oli rakennettu vuonna 1988 Puolassa, Se kuului Finniines Groupin ryh
mään Finncarries-varustamonsa kautta, kuten Hangon edustalla olevat FG-Ship
pingin Fmnnpuskun yhdistelmäkin. Myös Utössä samana päivänä 27. joulukuuta
karille ajanut saksalaisalus Transgermania kuului F-Groupin ryhmään.

Äntareksessa oli kolmessa tankissa 36 tonnia raskasta öljyä ja 50 tonnia kevyttä
polttoöljyä, joka eihaihdu meressä. Öljy uhkasi ensin Rihtniemen kärkeä, mutta si
vuutti sen ja lähti kohti Pyhämaata, josta se oli kello 205-6 kilometrin päässä. Tuulen
vaimennuttua saatiin aluksen ympärille illalla öljypuomit ja vuoto laivasta oli myös
tyrehtynyt.

Koko Etelä-Suomen torjuntalaivasto Raumalle

Uudenkaupungin palopäällikkö PaavoArvo sanoi tuulen kääntyvänhitaasti luotees
ta itään päin. Se tietäisi öljylautan kulkua kohti avomerta, jolloin Pyhämaan kärjen
rannat säästyisivät öljysaasteelta.

Pyhämaassa oli koottu jo 20 miehen osasto öljyntorjuntaan. Turun vartiolentu
een Super Puma-helikopteri toi Hangosta öljyntorjunnan emäaluksen Hallin super
pumput, jos niitä olisi tarvittu veden poistamiseen laivasta.

Antaresissa oli tapahtumahetkellä 20 henkilöä, joista 4 matkustajaa ja muut
miehistöön kuuluvia. Helikopteri kuljetti päivällä matkustajat turvaan mantereelle.
Miehistö jäi laivaantukahduttamaan öljyvuotoja. Alus oli tiukasti karilla. Sen irrot
tamiseen ryhdytään aamulla, kun paikalle on saatu järeämpää vetokalustoa.

Raumalle koottiin heti aamusta alkaen koko Etelä-Suomen saatavilla oleva öl
jyntorjuntalaivasto. Uudestakaupungista lähti paikalle öljyntorjunta-alus Oili 2,li-

Suomen ympäristo 6B0
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säksi sinne kiirehtivät Rauman ja Porin torjuntaveneet. Öljyntorjunnan emäalus 199 1
Halli oli Hangossa,jossa se oli toissapäivänä varmistamassa puskuproomun siirtoa.
Halua odotettiin Raumalle vasta puolenyönjälkeen.

Rauman ja Porin satamaväylät jäävät ilman apua

Öljyntorjunnassa paha aukko
SeIkniereH

Selkämeri oli musta aukko länsirannikon öljyntorjunnassa. Tämä koettiin taas ker
ranÄntareksen öljykatastrofissa. Turun ja Vaasan välillä ei ollut tehokasta öljyntor
junta-alusta lähtövalmiina. Rauman ja Porin vilkkaat satamaväylät olivat etäällä
olevan avun varassa: Turussa öljyntorjuiman emäalus Halli, Vaasassa uusin 35-
metrinen öljyntorjunta-alus Linja, Uudessakaupungissa 24-metrinen Oili 2.

Välipaikoissa oli vain kuntienhankkimia 14-15 metrisiä torjuntaveneitä. Nyt oli
torjunta-alus Halli määrättävä Hangon Finnpuskun ympäriltä nopeasti Raumalle,
jonne se saapui vasta illansuussa, kun öljy oli jo vuotanut kohti Uudenkaupungin
saaristoa.

Karilleajossa tarvitaan tehokkaita pumppuja aluksen vesivuotojen kurissa pitä
miseen. Nyt superpumput olivat vain Hallissa. Paikallisilla palokunnilla oli omat.
Superpumppu tarvitaan myös joko Poriin tai Raumalle. Superpumput, jotka pelas
tivat 27. päivänä joulukuuta Utön edustalla Transgermanian, tuotiin nyt Raumalle
kuorma-autokuljetuksena, koska Halli saapui vasta illalla paikalle.

Selkämerelle ei parannusta tulossa

Tiedotussihteeri TirnoAsantivesi-jaympäristöhallituksesta sanoi, ettei Selkämerelle
ollut parannusta tulossa. Kalustohankinnoista ei ollut suunnitelmia. Varoja uusiin
aluksiinei oltu myönnetty. Kolmestatoista öljyntorjunta-aluksesta ja -veneestä Maa
rianhaminassa oli 33-mefrmnen öljyntorjunta-alus Sektori. Maakuntahallitus oli hank
kimassa toista omaa alusta.

Selkämerelle kaivattaisiinnimenomaanainakin 35-metristä torjunta-alusta joko
Raumalle tai Poriin. Aluksen pitäisi olla aktiivinen öljynkerääjäns. Lori-järjestelmi
neen. Lisäksi se olisi varustettava puomivarastolla, ketunhännällä ja öljymatoilla.
Tällaisen aluksen hinta olisi noin 20 miljoonaa markkaa.

Raumanja Porin kaupunkien olisi syytä ryhtyä nytnopeisiin toimiin, että valtio
antaa varoja tehokkaan torjunta-aluksenhankintaan. Antonio Gramscinkatastrofin
jälkeen Suomenlahdella vuonna 1987 saatiin kaupunkientorjuntavalmius nostetuk
si. Länsirarinikollase oli jäänyt olemattomaksi, vaikka öljykuljetukset kulkivatjuuri
rannikkoväyliä pitkin.

Suomessa torjuntavalmiudessa 17 alusta

Suomen öljyntorjuntavalmiudessa oli nyt kaikkiaan l7erikokoista alusta. Niistä viisi
oli merivoimien käytössä ja miehittämiä: 60-ja 50-metriset Halli ja Hylje, 10-metri-
nen Kuutti sekä 10-metriset Haili Ija Haili II.

Merenkulkuhallituksenkäytössä ja miehittäminä oli Saimaalla 2$ metrin Kum
meli, Vaasassa 35 metrin Linja, Maarianhaminassa 33 metrin Sektori, Helsingissä 24
metrin Oili 1, Uudessakaupungissa Oili 2, Maarianhaminassa Oili 3, Kasldsissa Oili
4. Lisäksi oli liki 20 kappaletta 10-14 metrin öljyntorjunta-ja viittaveneitä eri luot
sipiirien käytössä. Ne oli varustettu keulaportilla ja pienellä nosturilla.

YmDanominerIo



1991 Kolmessa tapauksessa öljykatastrofln vaara

Anares nejäs baveri kaliden viikon
aikana

Antaresin haveri perjantaina Rauman edustalla oli Saaristomeren merivartioston
alueella neljäs kahden viikon aikana. Journalistina jouduin seuraamaan tarkkaan
kaikkien näiden haverien etenemistä, pelastustöitä ja öljyntorjuntatoimia. Kaikissa
neljässä viimeisessä haverissa olivat tapahtuma-aikana keliolot merellä erittäin keh
not. Myrsky ulvoi merellä 20-25 metrin vauhdilla sekunnissa.

Saksalainen Transgermania karahti karille 27. päivänä joulukuuta Utön edus
talla. Alus oli uppoamaisillaan. Öljyntorjunta-alus Hallin superpumpuilla ja Super
Puma-helikopterin tuomilla pumpputäydeniiyksillä pystyttiin veden sisääntulopi
tämään kurissa. Alus hinattiin Turkuun, missä se korjattiin.

Samana päivänä kello 12-13 keikahti Finn+ Baltic-proomuyhdistelmä ylösalai
sin Hangon edustalla. Kaksi miehistön jäsentä pelastui kuin ihmeen kautta. Kaksi
uhria oli löytynyt hylyn uumenista. Kateissa oli vielä kuusi uhria. Alus hinattiin
tuulensuojaan 5 kilometrin päähän keskiviikkona. Paikalle odotettiin seuraavalla
viikolla nostokalustoa Itämeren pelastuspalveluyrityksiltä. Öljyntorjuntaa hoitivat
Hangon ja Paraisten torjuntayksiköt venekalustoillaanja puomeilla.

Tämän viikon tiistaina suomalaistroolari joutui merihätään konevian vuoksi
Itämerellä. Super Puman tuomilla pumpuilla ja muiden alusten avustuksella veden
tulo alukseen voitiinpitää kurissa. Keskiviikkona alus saapui omin konein Rauman
satamaan.

Hangon haverista suurwtkimus

Hangon Finn+Baltic -puskuproomuyhdistelmän keikahtamiseen johtaneita syitä
ruvetaan tarkkaan tutkimaan, Selvittelyn arvioitiin kestävän ainakin puoli vuotta.
Puskuproomusta rakennetaan pienoismalli laboratorio-oloissa tehtävää tutkintaa
varten, Valtioneuvosto asetti onnettomuuden selvittämiseksi tutkintalautakunnan.
Sen puheenjohtajaksinimitettiin suuronnettomuuksien suunnittelukunnanpuheen
johtaja, varatuomari KariLehtola. Hänenlisäkseen lautakuntaannimeifiinsuurijoukko
asiantuntijajäseniä, mm. öljyvahinkoasiantuntijana toimii ylitarkastaja Ulla Kaari-
kivi-Laine ympäristöministeriöstä.

Finnpusku-yhdistelmä siirrettiin 9. päivänä tammikuuta viime hetkellä suojai
seenpaikkaanitäsatamanedustalle.Aamupäivällä oli vielä hyvä sää, illansuussajo
raju lumimyrsky, jossa tuulen voimakkuus oli 15-18 metriä sekunnissa.

Siirto kesti vain kaksi tuntia. Kahdella Nesteen hinaajalla ja öljyntorjunta-alus
Hallin varmistaessa siirto sujui ongelmitta 5 kilometrin matkan länteen päin itäsa
taman kohdalla olevien Ryssönja Måskärinluotojen väliin.
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“Lentäv” tankintybjentäj 1991

kebiteltavänä

Merionrtettomuuteen joutuneen ja vettä sisään vuotavan laivan avuksi oli tulossa
tehokas öljynpoistaja. Vesi-ja ympäristöhallitus ilmoitti tammikuussa tilanneensa
suomalaisyhtiöltä öljytankkien tyhjentämiseen liittyvän konsultti-ja suunnittelu-
työn. Sen oli oltava valmis tämänvuoden toukokuussa. Tällainen laite olisi tarvittu
jo 27. päivänä joulukuuta Utön luona karille ajaneen rahtilaiva Transgermanianja
nyt Raumalla karille kalahtaneenAnteresin öljytankkien tyhjentämiseen.

Konsulttityön tarkoitus on etsiä imutekniikan soveltamiseksi sopivaa laitetta
alusten öljytankkientyhjentämiseen. Työn tuloksena toivottiin aineistoa,jonka avul
la voidaan rakentaa sellainen imupää, joka voidaan viedä haverialukselle ja laskea
öljytankkeihin esimerkiksi säiliön ilmanottoaukon kautta.

Öljyn vesihöyrylämmitys mukana

Laitteen ominaisuuksiin oli kuuluttava mahdollisuus jojäykistyneen öljynlämmit
tämiseen. Öljy oli oltava kevennettävissä kuuman vesihöyryn avulla. Se oli voitava
siirtää toisesta aluksesta toisen aluksen tankkeihin lämmitettävää letkua myöten.

Laitteen käyttötapaa ei oltu vielä lopullisesti päätetty. Kun haveri sattuu, mi
nuutitkin ovat kallista aikaa. Laite olisi saatava kaikkiin torjunta-aluksiin, joissa on
riittävästi tankkikapasiteettia öljyn vastaanottamiseksi.

TutkavalvOnta havaitsee ilmasta
piissivesipäästöt

Lentovalvonnassa tarvittava kaukohavaitsemislaite tulee avuksi öljyvahinkojen
havaitsemiseen. Tämäntapainen laite oli jo käytössä tutkajärjestelmänä Ruotsin
partioivissavaakatasokoneissa. Se pohjautuu israelilaiseen armeijatekniikkaan,jol
la pystytään mihin vuorokauden aikaan tahansa tekemään havaintoja mahdollises
ta öljypäästöstä.

Suomessa ei tällaista ole aikaisemmin ollut. Oli kyetty vain päiväsaikaan val
vontalennoilla havaitsemaan meressä oleva öljyvana silmämääräisesti. Myös muut
öljypäästöt pystytään laitteella seuraamaan tehokkaasti ilmasta.

Vesi-ja ympäristöministeriöstä kerrottiin, että juuri nyt laivojen pilssivesipääs
töt olivat Suomessa rasitteena. Viimeksi tällainen sattui viime vuoden lopulla Utön
edustalla, kun ohi ajanut laiva oli laskenut pilssivetensä. Saaste ajautui öljypitoisena
Korppoonrannoille.Äluksi tätä öljyvanaa luultiin Utön edustalla uponneenjenkki
laivan Park Victoryn tankeista irronneiksipäästöiksi, jotka olivatjatkuvassa tarkas
sa seurannassa.

Ruotsin lentovalvonta oli päässyt helposti käsiksi pilssivesipäästöjen toteami
seen, koska tutkajärjestelmä huomaa myös yöllä tapahtuneet päästöt. Valvontako
neet liikkuivat jatkuvasti ilmassa rajavalvontatehtävissä laitteen kanssa. Pilssive
den päästäjä onnistutaan saamaan usein tuoreeltaan kiinni.

Ymparomneno



OOOOOOOOO OOOOOOOO OlO OOOOOOOOO OOOOOOO OOIOOOOO OOOOOOOO OOO OlO OOO 0

1991 Tuuli vei öljyn rannikolta avomerelle päin

Antareksen katastrofi oli Antonio
Gramscin toisto

Rahtilaiva Antares saatiin irti karilta Rauman syväväylän reunasta lauantaina 12.
tammikuuta kello 19.12. Kahdeksan aluksen saattamana haverilaiva saapui 10 ki
lometrin matkan Rauman satamaan kello 21.30. Antareksesta pääsi perjantaina
karilleajossa vuotamaan öljyä mereen muutama kymmenen tonnia. Aluksi pelättiin
Rihtniemenja Pyhämaan rantojen saastuvan, mutta toisin kävi, Pisimmillään 7 ki
lometrinpituinenja 500 metrin levyinen öljyvana koki saman kohtalon kuin Suomen
kaksi aikaisempaa neuvostoliittolaisen säiliölaivan aiheuttamaa suurta öljytuhoa
vuosina 1979 ja 1987. Rannikolle päin puhaltanut tuuli kääntyikin kriittisimmässä
vaiheessa avomerelle ja vei öljysaasteet pois osan haihtuessa.

Äntareksen öljy kulki aluksi luoteistuulella kohti rannikkoa. Illalla tuuli kääntyi
kuitenkin puhaltamaan idästä ja alkoi kuljettaa vielä silloin yhtenäistä öljylauttaa
avomerelle päin. Itätuuli puhalsi koko yön ja vielä lauantainakin.

Osa haihtui, osa välivedessä

Uudenkaupunginpalopäällikkö Paavo Arvo kertoi lauantai-iltapäivän lentotiedus
telussahavaitun, että yhtenäinen öljylautta oli hajonnut pirstaleiksi. Lautanjäänteet
kulkivat edelleen kohti avomerta. Kevyt öljy oli jo haihtunut, raskas öljy painunut
kokkareina osin väliveteen.

Vaikka tuuli kääntyisikinvuorokauden aikana taas rannikolle päin, palopäällik
kö arveli, ettei öljylautan jäänteistä ollut enää vaaraa rannikolle. Isommat palat
painuvat ajan mukana pohjaan päin. Aamupäivällä kymmenkunta öljyntorjunta
alusta yritti tavoittaa öljylauttaa. Torjunta lopetettiin, kun lautta oli hajonnut.

Gramscin öljyt naapurin rantaan

Antareksen tapauksessa toistuivatAntonio Gramscintuulitemput. Vuonna 197950
neliökilomefrmnlaajuinen öljylautta Pohjois-Itämerellä uhkasi Saaristomerta. Viime
tingassa etelätuuli vaihtui itätuuleksi ja lautta ajautui suurimmaksi osaksi Tukhol
man saaristoon, vain pieni osa jäi Ahvenanmaan ulkosaariin.

Vuonna 1987 samainenGramscilorautti 500 tonnia öljyä Suomenlahteen ja uhkasi
saastuttaa Porvoon ja Helsingin saariston. Jäiden seassa öljy makasi pitkään. Kun
sitä piti ruveta vastavalmistuneella öljyntorjunnan emäalus Hallilla korjaamaan
merestä, havaittiin, että eteläinen tuuli oli muuttunut pohjoistuuleksi ja vei lautan
Suomenlahden etelärantoihin.
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Öljyntorjuntalaivaston rakentamista vauhditettava 1991

Suomessa nyt vankka öljyalusten tieto-
taito

Masa-Yardsin öljy-ja maakaasulaivojensekä arkfisten alueiden ftmtemus ja sitä kautta

saatu rakennustaito mahdollistaa myös Suomen harkitsemaan öljyntrnjuntalaivo

jen rakentamisen nopeuttamista. Jo pitkään on nähty. että nimenomaan talvitorjun

taan tarvittavien öljyntorjunta-alusten kehittäminen ja niiden rakentaminen on ol

lut liian hidasta. Suomesta on tässä suhteessa puuttunut tietoa ja taitoa, mutta nyt

sitä on tarjolla.
Persianlahden sodan päättyminen loi uutta uskoa myös Suomen laivanraken

nusteollisuuteen. Masa-Yardsin toimitusjohtajaMartin Saarikangas sanoi helmikuun

lopussa Persianlahden kriisin osoittaneen, että maailma ei saa olla liian riippuvai

nen yhdestä öljylähteestä, Lähi-idän öljystä.
Öljyä ja maakaasua etsitään aktiivisesti muualta. Se puolestaan tietää Suomen

kintelakoille uusia lupaavia näkymiä mm. erikoisosaamista vaativienkaasunkulje

tuslaivojen rakentamisessa. Ärktisten alueiden kaasulöydösten tutkimiseen ja raa
ka-aineen kuljetukseen tarvitaan mittava kalusto. Siihen oli nyt erinomainen mah

dollisuus norjalais-suomalaisella yhteistyöllä. Toistakymmentä vuotta sitten Pernon

telakka teki norjalaisille jo seitsemän kaasutankkeria. Suomalais-norjalaisena yh

teistyönä keskitytään lähitulevaisuudessa mm. lähes kaksi miljardia maksavan ark

tisenmerialueen öljyaluksen suunnitteluun.

Uusia monitoimiveneitä ja puomikalustoa

Antareksen öljyhaveri kiirehti
torjuntakalustoa

Rahtilaiva Äntareksen tammikuinen uhkaava öljyhaveri Selkämerellä sai vauhtia

uuden torjuntavenekaluston ja puomivälineistön hankintaan niin saaristossa kuin

UudessakaupungissajaRaumallakin.
Uudistuksen puhti alkoi, kun Turunmaan saariston pelastusvalmius koheni

Nauvoon tulevan Uudenkaupungin Työveneen rakentaman uuden 1,5 miljoonaa

markkaa maksavan öljyntorjunta-aluksen myötä. E-luokan 13 metriä pitkä vene

kykenee kaikenlaiseen meripelastukseen, ihmishenkienpelastamiseen, tulipalojen

sammutukseen, keräämäänöljyä ja operoimaannopeastijopa alleyhdenmetrisessä

vedessä. Nauvolle uusi torjuntavene oli suuri asia, kulkeehan kunnan 1.100 neliöki

lomefrmn vesialueen läpi mm. vilkas öljylaivaliikenne Naantaliin. Nauvossa on noin

40 ympäri vuoden asuttua saarta, kesämökkisaaria useita satoja. Älukseen saatiin

avustusta öljysuojelurahastosta.
Aluksen öljynkeräyslaitteistonimuteho on4O kuutiota tunnissa. Vesitykki syök

see 3.600 litraa minuutissa. Voimanlähteenä on 196 kilowatinvesisuihkudiesel,joka

antaa 1$ solmun nopeuden. Varustuksiin kuuluu myös öljypuomia, jota voidaan

nopeasti viedä haveripaikalle.Älus voi käyttää merenkulkuhallituksenja ympäris

töpiirin Nauvon Pärnäisten yhteisvarastoa. Alus sopii myös sairaankuljetukseen,

kun siinä on kaksi paaripaikkaa.
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1991 Selkömerelle alusvahvistusta

Äntareksen haverin keskuspaikalla Uudessakaupungissa ja Raumalla saatiin tam
mikuunjälkeenvauhtia kalustotäydennyksiin,kun Turun vesi-ja ympäristöpiiripani
rattaisiin vauhtia. Molemmat kaupungit nostettiin torjuntavalmiudessa korkeim
paan valmiusluokkaan eli kolmanteen luokkaan. Molempiin kaupunkeihin oli lu
vattujo avomerelle soveltuvaa öljypuomia. Äntareksen ympärille puomit oli tuota
va Raumalle Porista. Äluskalustoon saadaan valtiolta 60-95 prosenttia kustannuk
sista. Valtio korvaa 100-prosenttisesti puomi- ja varsinaisen torjuntakaluston han
kinnat.

Uusikaupunki saa vielä kesäksi käyttöön uuden 15 metriä pitkän ja 5 metriä
leveänE-luokanöljyntoijunta-aluksen,jonka uppouma on 15,3 tonnia. Tämäkinvene
on Uudenkaupungin Työveneen valmistama ja hinta runsas 2 miljoonaa markkaa.
Kaupungin nykyinen alle 10-metrinen Uisko-tyypin alus ei enää riitä tehokkaaseen
torjuntatyöhön, vaikka sen varusftiksiin kuuluujonkinverran öljyntorjuntapuomia.
Uuteen alukseen rakennetaan myös vajaat puoli miljoonaa markkaa maksava öljyn
keräilylaitteisto. Aluksen torjuntaosuuden rahoituksesta vastaa 80-prosenttisesti
öljysuojarahasto.

Nesteen viimeiset kaksoispohjattomat
myyty

Neste Oy:n viestintäosasto ilmoitti 14. päivänä toukokuuta, että yhtiön Itämeren
liikenteeseen räätälintyönä vuonna 1969 rakennetutsäiliöaluksetPurhaja Vinha oli
myyty ulkomaisille ostajille. Ne olivat Nesteen laivaston viimeiset yksirunkoiset
alukset, Kantavuudeltaan ne olivat 25.935 kuollutpainotonnia. Henkilökunta siir
tyy Nesteen muihin laivoihin. Purhaja Vinha tekivät Nesteen lipun alla pitkän päi
vätyön. Kumpikin kuljettivat lähes 50 miljoonaa tonnia neuvostoliittolaista raaka-
öljyä Ventspilsistä Porvooseenja Naantaliin.

Nesteen varustamo uudistaa nyt säiliölaivojaan raakaöljyn hankintatilanteen
ja ympäristövaatimustenmukaisesfiPohjanmeren liikenteeseenparemmin soveitri
vaksi. Helmikuussa 1990 tilattiin korealaiselta Deawoon telakalta 145.000 kuollut
painotonnin säiliöalus,joka valmistuu tämän vuoden lopulla. Joulukuussa 1990 ti
lattiin kaksi 91.000 kuollutpainotonnin säiliöalusta Masa-Yards Oy:ltä. Ne valmistu
vat elokuussa 1992 ja helmikuussa 1993.

Viime vuonna kolme uutta alusta

Viime vuoden aikana Nesteshipin tonnisto kasvoi kolmella aluksella, mikä lisäsi
palvelukykyä merkittävästi. Huhtikuussa otettiin vastaan uudisrakennus Bitpro II
(4.088 kuollutpainotonnia) sekä ostettiin vuonna 1980 rakennettu kemikaalien kul
jettamiseen soveltuva Suula (6.679 kuollutpainotonnia). Kesällä ostettiin vuonna
1988 rakennettu Tempera (83.600 kuollutpainotonnia),joka soveltuu paitsi raakaöl
jyn myös öljytuotteidenja kemikaalien kuljetukseen. Nesteen varustamoon kuuluu
nyt 20 alusta kantavuudeltaan yhteensä 366.700 kuollutpainotonnia.
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Muutaman sekunnin tulisoihdussa menehtyi 139 ihmistä 1991

Italian tankkeriturma tuhosi
matkustajalaivan

Journalistinajouduinseuraamaan tarkasti Pohjois-Italiassa Livermon sataman edus
talla 9. päivänä huhtikuuta sattunutta uskomatonta matkustajalaivan ja tankkerin
täystuhoa, jonka aiheutti törmäyksessä tankkerin räjähdyksestä mereen valunut
öljy. Säiliölaivan koko miehistö pelastui, mutta matkustaja-alakselta vain yksi ihmi

nen, messipoika.
Laivojen törmäystä seurasi ankara räjähdys. Matkustajalaivan ympäröivät lie

kit. Turma oli niin pian ohitse, ettei matkustajalautan henkilökunnalla ollut aikaa
pistää hälytystä päälle. Liekkimuurit tekivät matkustajalaivan ihmisten pelastami
sen mahdottomaksi. Tapaus sattui tuntia ennen keskiyötä.

Tästä tapauksesta Suomessakin otettiin oppia ja ojennusta turvallisuusvaati
musten Idristämisessä. Samanlainen katastrofi saattaa tapahtua Itämerellä ja Suo
menlahdella, missä matkustajalaiva ja öljytankkeritliikennöivät. Tuolloin 1991 lii
kenne oli tosin vielä rauhallista, verrattuna vuoden 2003 liikenteeseen, kun Koivis
tonja Pietarin satamista ajavat tankkerit vaikeissa jääoloissa ja kesäkelilläkin usko

mattoman tiheillä vuoroilla samaan aikaan, kun Suomenlahdenylittävät Helsingin-
Tallinnan väliä porhaltavat matkustaja-alukset jopa 30-40 vuorolla päivässä.

Jalkapallo kiinnosti komentosillalla

Vuosi sitten 7. huhtikuuta 1990 tapahtui Oslovuonossa pohjoismaiden vesien tuhoi
sin matkustajalaivapalo. Scandinavian Starin 495 henkilöstä menehtyi 15$. Italian
palomeriturma oli täystuho: matkustajalautan 140 henkilöstä pelastui vain mereen
hypännyt messipoika. Täydellisempää katastrofia tuskin voi sattua.

Radion mukaan pelastunut messipoika kertoi osan miehistöstä seuranneen tör
mäyshetkellä televisiosta Italian mestaruussarjan ratkaisuottelua Juventus-Inter.
Uskomatonta. Sankka sumu, 4-5 metrin näkyvyys. Komentosillalla oli varmasti tieto
redillä olevasta tankkerista. Oliko tutka rikki vai eikö kukaan seurannut sitä? Missä
oli silmämääräinenulkotähystys? Miksi oli täysi vauhtipäällä, kun oltiin vielä sata
man lähellä? Joku kuitenkin ohjasi laivaa, kun sitä yritettiin irrottaa tankkerista -

tosin liian myöhään. Laivaan roiskui polttoainetta tankkerista: räjähdys ja muuta
massa sekunnissa tulisoihtu.

Järjetön tilanne kaikenkaikkiaan. Uskomatonta merimiestaitoa. Scandinavian
Starin katastrofista kuri varmaan tieto myös Italian merenkulkijoille. Näinhän se
suurikin onnettomuus unohdetaan pian. Kunnes seuraava taas tulee.

Oslovuono herätti turvallisuusajatteluun

Oslovuonontuho käynnisti ensin pohjoismaissa ennennäkemättömänturvallisuus-
kampanjan. Se herätti myös kansainvälisenmerenkalkujärjestönftrvamiehet. Scan
dinavianStarissa oli kaikki pielessä: miehistö, pelasftikseen kouluttamatonta,pelas
tus-ja sammutuskalusto heikko, rakenteellinen turva alapuolella arvostelun.

Itämeren piirissä ajavien suomalaistenja ruotsalaisten matkustajalaivojentur
va tarkastettiin. Kaikki oli niin kunnossa kuin ennalta ehkäisevästi voi olla: miehis
tön säännöllinenpelastuskoulutus, pelastuskalustoviimeisenpäälle, vainhienosää
töä tarvitaan. Matkustajaluettelot olivat tulossa. Suomen-Ruotsin liikenteen laivois
sa oli matkustajille hätätapauksia vartenjo itsevalaisevat nuoliopastimet, jos pime
ys yllättää ym.
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1 99 1 Ja turvan lisäämistä jatketaan. Pariisissa oli maaliskuun puolivälissä 14 Länsi-Eu
roopan maan ministerikokous meriturvallisuuden merkeissä. Merenkulkuhallituk
sen merenkulkuosaston päällikkö, merenkulkuneuvos Heikki Valkonen palasi eilen
Oslosta, missä oli kaksipäiväinen pohjoismainen meriturvallisuuskonferenssi. Esil
lä olivat mm. laivapalot. Parin viikon päästä Suomessa keskustellaan omasta turval
lisuusohjelmasta. Se on osoitus vain siitä, että konsulitvalvovat. Matkustajalaivava
rustamotja virkamiehet olivat samassa veneessä.

Äutolautta Mariellan konehuoneen palo 1.400 matkustajan laivassa elokuussa
Suomenlahdella oli ensimmäinen Suomen-Ruotsin reiteillä merellä syttynyt. Oslo-
vuonon tuhoisan turman jälkeen Mariellan palo osoitti, että sen miehistö oli hyvin
koulutettu. Sammutus tapahtui oppien mukaan.

Italian täystuho oli toisto kuukausi sitten Tanskan salmessa suomalaisen roro
alus Bore Britannian ja tanskalaisen matkustaja-autolautta Dronning Margarethe
11:n kesken. Autolautta törmäsi hernerokkasumussa oikealta tulleeseen suomalais
laivaan. Äutolautassa syttyi palo, jonka miehistö onnistui sammuttaa. Laivalla oli
1.500 matkustajaa. Yksi miehistönjäsen putosi aluksesta ja hukkui. Meriteiden sään
töjen mukaan suomalaislaivalla oikealta tulevana oli etuajo-oikeus. Tanskalaisella
olisi ollut väistämisvelvollisuus. Oikeusistuin ratkaisee asian.

Pelastautumiskoulutuskeskus Suomeen

Tuhoisat merionnettomuudet, viimeksi Italiassa tapahtunut matkustajalaivan ka
tastrofaalinen tulipalo, olivat kiirehtineet valtakunnallista pelastautumiskoulutuk
sen keskusta Upinniemeen. Suunnittelulupa oli jäissä vielä viime vuoden syksyllä,
kunnes merivoimien esikunnan huolesftmut kirje muutti ministeriön virkamiesten
mielen, Hanke palautettiin toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Suunnittelun jatka
miseen oli jo varoja, vain lupa puuttui.

Opetushallituksen merenkulun opetuksesta vastaava opetusneuvos Kari Lehto-
salo sanoi 15. päivänä huhtikuuta, että jo loppusuoralla ollut suunnittelu oli vast
ikään aloitettu uudelleen. Syksyllä pitäisi suunnitelman olla valmis. Rakenrtushanke
maksaa noin 20 miljoonaa markkaa.

Merenkulkuhallitus ja merivoimat olivat varpaisillaan suurtuhojen takia. Vi
ranomaiset, merivoimat, merivartiosto, vapaaehtoinen meripelastus ja varustamot
olivat kaikki valmiit varustautumaan pahimman varalta.

Oppeja ei vaanvoida antaa yksinomaan laivalla. Koulutukseen tarvitaan keski
tetty keskus, missä laivaa voidaan mm. kallistaa äärirajoille harjoituksissa. Savusu
keltajille rakennetaan erityinen savusukellustunneli, jossa voidaan tehdä vaikeim
piakin temppuja. Savusukeltajilla on keskeinen rooli, kun savun täyttämässä mat
kustajalaivassa opastetaan ihmisiä turvaan. Pelastautumiskoulutuksen keskushan
ketta ruvettiin ajamaan jo vuonna 1987.
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Puutteita maailmanlaajuisessa täytäntöönpanossa 1991

Kaksoispobjavaatimus puhuti
Yhdysvalloissa

Suomen varustamoyhdistyksenmerenkulun päivillä Helsingissä keskusteltiin tou
kokuun puolivälissä myös alusten aiheuttaman saastumisen ehkäisemisestä ja säi

liölaivojen kaksoispohjan ja -rungon vaikutuksesta haverissa meren saastumisen
vähentymisenä mahdollisessa öljyvuotovahingossa. Seurasin mielenkiinnolla tätä
selontekoa, koska tuoreessa muistissa oli vielä jenkeissä vuokralla olleen suomalais
tankkerinKiislan opetus täydessä lastissa karilleajon tapahduttua, että kaksoispohja
esti nesteen vuotamisen mereen. Tapaus sattui vielä siihen aikaan, kun Älaskassa
sattui Yhdysvaltojen pahin öljykatastrofi. Juuri Kiislan tapaus nosti Yhdysvaltojen
mediassa kovan kohun kaksoispohjanja -rungon vaatimuksista pakollisiksi Yhdys
valtain liikenteessä.

Johtaja K. Voskresensky IMO:sta sanoi valtakunnallisen tiedeakatemian (Natio

nal Äcademy of Sciences, NÄS) helmikuussa julkaiseman raportin mukaan maail
man menin laivaliikenteen seurauksena päässeen öljyn määrän vähentyneen 60

prosenttia vuoden 1981 jälkeen.
Raportissa sanottiin, että jos kaikki maailmanlaivastot noudattaisivat kansain

välistä yleissopimusta alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä
(the International Convention for the Perevention ofPollutionfrom Ships, MARPOL

73/78), öljyä pääsisi menin vieläkin vähemmän. Tällä hetkellä sopimusta ei täysin
noudatettu seuraavista syistä:
- asianmukaistenvastaanottolaitteistojen puute
- puutteita sopimuksen maailmanlaajuisessa täytäntöönpanossa
- alusten miehistöjä ei aina ole koulutettu MÄRPOL 73/78:n asettamien vaati

musten mukaisesti.

Vaihtoehtoisia ideoita Japanista ja Ruotsista

Kuluvanvuosikymmenen alussa Yhdysvalloissa kiisteltiin siitä, tulisiko Yhdysval
tojen satamiin saapuvissa tankkialuksissa olla kaksoisrunko. Ajatuksena oli, että
törmäyksen sattuessa ja karilleajossa suurimmat vauriot kohdistuisivat ulkorun
koonja sisärunko säilyisi vaffingoittumattomana. Ajatuksenvastustajatpuolestaan
totesivat, että kaksoisrungon rakentaminen lisäisi miljoonan tynnyrin (noin 150.000
tonnin) tankkialuksen rakennuskustannuksia noin 12 prosenttia ja samalla myös
alustenkuormauskykyvähenisi.

Kaksoisrunkotankkerit tullaan ottamaan tulevina vuosina asteittain käyttöön
amerikkalaisissa satamissa. IMO:ssa keskusteltiinparhaillaan vaihtoehtoisista ide
oista karilleajon tai yhteentörmäyksen seurauksena mereen pääsevän öljymäärän

vähentämiseksi. Mm. esillä oli ehdotus japanilaisten tankkerista, jossa kansi oli kes
kikorkeudellaja ruotsalaistenehdotus “alipainemenetelmästä”.

IMO:n kokouksen vuonna 1989 hyväksymällä päätöksellä sovittiin, että IMO:n
menen suojelukomiteanvaltuudet tulisi laajentaa kattamaan laivojen aiheuttaman
ilmansaastumisen. Täten hallituksia kehotettiin rajoittamaan halonin käyttöä palo
jen sammutukseen, koska sen oli todettu vahingoittavanmaapallon otsonikerrosta.

Menen suojelukomitea havaitsi kolme pääasiallista ongelma-aluetta:
- otsonikerroksen tuhoaminen freonilla (CFC) ja halonilla
- rikin oksideja (SOx) ja typen oksideja (NOx) sisältävienpakokaasujen aiheutta

mat ongelmat.
- alusten polttoaineiden sisältämien aineiden aiheuttama saastuminen.
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1991 Keskitys Itämeren ja Pohjanmeren alueelle

Neste ja HoHmin9
kemikaalitankkeripooliin

Nesteen tiedotuksen mukaan Neste Shipping ja Hollming Shipping allekirjoittivat
25. päivänä kesäkuuta sopimuksen erikoiskemikaalitankkereita hoitavan yhteistyö-
yrityksen muodostamiseksi. Sen nimeksi tuli Crystal Pool. Toimintansa se aloittaa
tammikuun alussa 1992, Pooli toimii erikoiskemikaalitankkereita markkinoivana
yhteenliittymänä. Neste oli myös osakkaana kahdessa muussa poolissa, oslolaisessa
kaasukuljetuksiinerikoisftmeessa Igloo Poolissa ja tukholmalaisessa Nest-Nord Tan
kers-raakaöljypoolissa.

Ympäristöministeriö oli jo 1980-luvun lopulla ollut huolestunut mereenjoutu
vista kemikaaleista haverin sattuessa ja ehdottanut nopeasti suunniteltavaksi eri
tyisen kemikaalikatastrofeja torjumaan kykenevän aluksen rakentamista. Nesteen
ja Hoilmingin poolilla on nyt käytössä erikoisasiantuntemus alalta ja sen suhteen
voidaan asiantuntemuksessa olla varmalla pohjalla ja saada sieltä myös apu, kun
kemikaalitorjunta-alusta ruvetaan tosissaanhankkimaan. Merellä kun liikkuu myös
ulkomaisten yhtiöiden kemikaalitankkereita, joidenvarustamoiden asiantuntemus
saattaa olla kehno, kuten on todettujo öljyliikenteessäkin. Nyt on kuitenkin saatavis
sa sitten kotimaista tietoutta Itämeren suojelemiseksi kemikaalikatastrofeilta.

Nesteen ja Holiminginpooli operoi kemikaalitankkereita,joiden koko on 5.000-
10.000 kuollutpainotonnia. Aluksilla on IMO Il-luokitus, korkein jääluokitus sekä
kaksoisrunko.

Viisi alusta

Neste sijoittaa pooliin kemikaalitankkerinsa Viklanja Suulan ja Hollming Boelwef
tissä Belgiassa rakenteilla olevat kolme 8.000 kuollutpainotonnin alusta, jotka toimi
tetaan vuoden 1993 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Poolin tarkoitus on laajentaa
toimistoaan aikarahdatuilla aluksilla. Poolin toimisto tulee Nesteen tiloihin Espoos
sa.

Uusi yhteisyritys keskittyy Itämeren ja Pohjanmeren alueelle, missä alusten
tekniset ja ympäristön suojeluominaisuudet voidaan täysimääräisesti hyödyntää.
Pooli tulee myymään palvelujaan öljy-ja kemikaaliteollisuuden yrityksille. Se tulee
myös pitämäänhuoltaNesteen tekemistä kuljetussopimuksistaja huolehtimaanmyös
Nesteen omista kemikaalikuljetuksista.
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Kaksoispohjat ja Iaidat pakollisiksi vuonna 1994? 1991

Tankkerien öljyvahinkOjen ubka
merilla pienenee

Kaksoispohjallaja kaksoislaidoilla varustetut säiliöalukset tulevat syrjäyttämään
perinteiset öljynkuljetusalukset, sillä kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n
meriympäristön suojelukomitean kokouksessa Lontoossa heinäkuussa päätettiin
luopua yksinkertaiselle nmgolla varustetuista säiliöaluksista.

Yli-insinööri Aapo Latvalahti ja kansainvälisten asiain sihteeri Jukka Häkäniies
merenkulkulaitoksesta kertoivat 11. päivänä heinäkuuta, että lopullisesti asiasta
päätettäneen ensi vuoden 1992 maaliskuussa. Päätös tulee voimaan todennäköisesti
vuonna 1994, mutta sen arvioitiin vaikuttavan tilattavien uusien alusten teknisiin
ratkaisuihin välittömästi. Tavoitteena oli myös, että vanhat laivat korjataan uusien
sääntöjen mukaisiksi tai niiden käyttöaika rajataan.

Vuoden 1987 katastrofi kiirehti

IMO:n meriympäristön suojelukomitean alustava päätös toteuttaa ne tavoitteet,
joihin Suomen merenkulku-jaympäristöviranomaiset olivat kansainvälisissä yhte
yksissä pyrkineet vuonna 1987 Porvoon edustalla sattuneen neuvostoliittolaisen
Antonio Gramscin säiliöalusonnettomuudenjälkeen.

Eräät Suomen lipun alla purjehtivat säiliöalukset jajo tilauksessa olevat alukset
täyttävät uusien sääntöjen vaatimukset. Suomalaistenvarustamojenyleisesti käyt
tämätja Itämerellä ympäristöystävällisiksi arvioidut kaksoispohjasäiliöaluksetei
vät kuitenkaan täytä kaikkia uusien sääntöjen vaatimuksia.

Nesteellä jo 14 kaksfrunkoalusta

IMO:n sääntöluonnoksen mukaisia kaksirunkoisia laivoja, joissa on siis sekä kaksois
pohja että kaksoislaita on arvioitu olevan vain 5-10 prosenttia maailmalla liiken
nöivistä tankkialuksista. Neste Oy lähti vahvistamaan säiliölaivakantaansa vah
vemmaksi, kun se tilasi Valmetin telakalta Helsingistä jo vuonna 1972 ensimmäisen
kaksoisrunkoisen tankkialuksensa m/t Kiislan. Nesteen laivastossa oli nyt jo 14 öl
jynkuljetusalusta,joissa kymmenessä oli kaksoisnmko ja neljässä kaksoispohja. Nes
teellä on fflauksessa kolme uuttakaksoisrunkoisiksi rakennettavaa alusta, kaksi Masa
Yardsilta Turussa ja yksi Koreassa.

Ympäromnstero



1991 Grönlanti pelkäsi öljykatastrofia

JiävuOri upotti suomalaisen
Finnpolariksen

Suomalainen etelämantereen tutkimuksiinkin useita kertoja osallistunut Bahaman
lipun alla Cayman-saarilla kotipaikkaa pitävä, mutta FCRS-Shippinginomistukses
sa oleva ja suomalaisenvarustamon FG-Shippingin hoidossa oleva rahtilaiva Finn
polaris upposi maanantaina 12. elokuuta törmättyään sunnuntaina jäävuoreen
Grönlanninlänsirannikolla.

Grönlannin viranomaiset olivathuolissaan Finnpolariksen synnyttämästä saas
tumisvaarasta. Laivan varastoihin mahtuu raskasta polttoöljyä yhteensä 500 kuu
tiota.

Aluksen 18-henkinen miehistö ja yksi matkustaja pelastautuivat kallistuvasta
aluksesta pelastuslauttojen avulla. Uupunut miehistö poimittiin merestä kuuden
tunnin ajelehtimisenjälkeen tanskalaiseen säiliöalukseen. Miehistöäjayhtämatkus
tajaa odotettiin torstaiksi Helsinkiin.

FG-Shippingin tiedottaja Satu Valkamo kertoi tiistaina, ettei varustamoon ollut
kantautunut tietoa, oliko 400 metrin syvyyteen uponneesta aluksesta valunut öljyä
mereen. Aluksessa oli haverin sattuessa 500 tonnia raskasta polttoöljyä.

Seurasinjournalistina tarkasti Finnpolariksenhaverivaiheita, olihan Finnpola
ris tiettävästi ensimmäinen suomalaisalus,joka oli uponnutjäävuorikenttään. Alus
oli onnettomuuden sattuessa sinkkirikastemalmilastissa matkalla Nanisiviokista,
arktisesta Kanadasta Louisianaan Yhdysvaltoihin. Grönlannin reittejä käyttivät
suomalaisaluksetkin, mm. Finnpolar-tyypinlaivat. Myös Nesteen tankkeritliiken
nöivät siellä usein erilaisissa öljynkuljetuksissa kolmansien maiden laskuun.

Täyskatastrofi vain 10 metrin päässä

Objauskyvyön ankkeri oli törmää
Wellamoon

Silja Linen matkustaja-autolautta Wellamo oli vähällä törmätä ohjauskyvyttömäksi
tulleeseen säiliölaivaan Tukholman saaristossa tiistaina 13. elokuuta aamupäivällä.
Wellamo ohitti tankkerin vain noin 10 metrinpäästä. Jyrkkä käännös pelasti yhteen
törmäykseltä. Wellamossa oli tuhatkunta matkustajaa.

Turkuun lähtenyt Wellamo ehti ajaa kapeassa saaristossa vain puoli tuntia, kun
vaaratilanne tuli eteen. Tankkeri ehti ilmoittaa radiolla Wellamolle, että aluksen
ohjaus oli joutunut epäkuntoon. Isolla laivalla oli oma hidastusmatkansa, mutta
nopea valmius komentosillalla pelasti täpärästi kohtalokkailta seurauksilta,

Tällaiset läheltä piti -tapaukset ovat erittäin harvinaisia. Ruotsinlautoille oli
tapahtunut karilleajoja, rantaan pukkaamisia ja laituriin törmäilyjä, mutta näin
vakavaa selvitettyä uhkatilannetta ei muisteta. Huviveneilijät olivat toisinaanhar
rastaneet ehdin alta pois -leikkiä, mutta tästäkin oltiin luopumassa. Matkustajalau
tanja huviveneentörmäyksiä oli sattunutTurunkin vilkkaassa kapeassa saaristossa.

Suomen ympäristo 6B0
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Botnia.4lmatar pahin törmöys 1968 1991

Pahin haveri Suomen-Ruotsinmatkustaja-autolautoille 30 vuoden aikana tapahtui
2$. marraskuuta 196$, kun Turun linjan ruotsinlaivat Botnia ja Ilmatar törmäsivät
yhteen Ahvenanmaan saaristossa Långnäsin eteläpuolella. Turmassa kuoli kuusi
matkustajaa ja kymmeniä loukkaantui.

Lilkennepäällikkö HeflrtkHell?llan kertoi, että Wellamo saapui Maarianhaminan
kautta Turkuun illalla normaaliin aikaan. Hän piti vastaavaa vaaratilannetta erit

täin harvinaisena. Pelastuminen oli hänen mukaansa osoitus Wellamon päällystön

hyvästä merimiestaidosta.
Wellamon kapteeni Christer Rehnberg sanoi matkustaj alautan joutuneen teke

mään jyrkän käännöksen, jotta se välttyi törmäämästä tankkeriin. Aluksen tuhat-
kunta matkustajaa käyttäytyivät kapteenin mukaan rauhallisesti koko ajan. Hän
kertoi, ettei ollut koskaan aikaisemmin joutunut näin täpärään tilanteeseen. Hän
kiitti sattumaa, että jyrkkä väistöliike jouduttiin tekemään alueella, missä oli riittä

vän suuri liikkumatila.
Viime vuoden lopun ja tämän vuoden aikaiset meriturmat ulkomailla olivat

herättäneet viranomaiset vaatimaan tiukempia koulutus- ja valmiusvaatimuksia
mm. matkustaja-autolautoilta. Merenkulkuhallituksella oli viimeisteltävinä tiuken
netut toimintaohjeet niin itse laivoille kuin myös maissa olevan varustamon vas

tuullisille henkilöille.

Kohtauspaikka tiedettiin tarkalleen

Myöhemmin tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että Wellamonja ohjauskyvyttömän
tankkerinkohtaamispaikka tiedettiin tarkalleen. Wellamo joutui 20.000 tonninpoit
toöljylastissa olleensäiliölaivan kanssa törmäyskurssille puoli tuntia Tukholmasta
lähdön jälkeen. Kohtaamispaikka ja -aika tiedettiin tarkoin jo lähtiessä.

Ennen kuin sivuutuksen piti tapahtua, tankkeri sai ruorivian ja ilmoitti siitä
Wellamon päällikölle. Wellamo veti nopeasti kaartaen sivuun. Paikalla oli onneksi
tilaa väistöliikkeeseen. Alukset olivat lähimmilläänvain 10-15 metrin päässä. Tank
ken saatiin pysähtymään 40 metrin päässä rannasta.

Nesteen supertankkerit koekaniineina

Tukholman saaristossa oli käytössä luotsiasemienverkko,johon laivojen oli ilmoit
tauduttava määrätyissä pisteissä. Sieltä tieto kulki edelleen, Vastaavaa järjestelmää
kokeiltiin, kun Nesteen supertankkerit tulivat Itämerelle. Muutamanvuodenkokei
lu ei iskenyt tulta. Suomalaiset, mm. Nesteen tankkerit, ilmoittivat Itämeren eri pis
teissä sijaintinsa ja nopeutensa. Kokeilu kaatui, kun venäläiset eivät järjestelmään
osallistuneet.

Ympatstominsteno
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1991 Hanketta ei vielä osattu yhdistää talviseen öljyntorjuntaan

Suomelle tulee ensimmäinen
monitoimimurtaja

Tiistaina 10. syyskuuta oli Raumalla erikoislaatuinenjuhlapäivä kansainvälisenkin
mittapuun mukaan. Merenkulkulaitoksenpääjohtaja Kyösti Vesterinen vieraili Rau
ma Yardsin telakalla vietetyssä maailman ensimmäisen Diamond Cruisen varusta
mon tilaaman 130 metriä pitkän kaksirunkoristeilijän mastonnostojuhlassa.

Tiedustelin mastonnostojuhlienjälkeen pääjohtaja Vesteriseltä telakalla raken
nettavasta merenkulkulaitoksen tilaamasta maailman ensimmäisestä monitoimi
jäänmurtajasta,joka valmistuu vuoden 1993 lopulla. Hän sanoi, että tilaus oli enää
loppusilausta vaille. Vielä vahvistamattomaan tilaukseen sisältyy toisenkin moni
toimimurtajan tilausvaraus. Hän totesi sen hinnaksi tulevan korkeintaan 580 mil
joonaa markkaa.

Ei vielä puhetta öljynkeräysmurtajasta

Kun nyt 12 vuotta myöhemmin muistelee tuota Rauman monitoimimurtajasta teke
määni haastattelua, oli vahinko, ettei sitä osattu viranomaisten puolelta yhdistää
silloin jääoloihinkin öljyntorjuntalaivaksi soveltuvan monitoimijäänmurtajan va
lintaan. Vasta vuonna 2003 saatu maan uusi hallitus antoi rahat ensimmäiseen öl
jyntorjuntalaivaksi soveltuvaan monitoimimurtajaan, mihin Suomen telakkateolli
suus on varmasti valmis tieto-taidoiltaankin.

Pääjohtaja Vesterinen sanoi, ettei monitoimimurtajaa makuuteta kesäksi laitu
riin viettämään lomaa. Hän sanoi, että kesäksi se menee töihin Norjan offshore
toimintaan Pohjanmerelle tai peräti arktisille alueille. Norjalainen Ugland Offshore
oli osallistunut murtajatyypin kehittämiseen.

Vesterinen totesi monien maiden olevan kiinnostunut monitoimimurtajasta.
Neuvostoliiton kanssa jo neuvoteltiin, mutta hanke kaatui rahoitukseen. Norjalaiset
olivat valmiit ottamaan toisenkin monitoimimurtajan kesätöihin. Monet muutkin
maat olivat kyselylistalla. Toisen murtajan rakentamisen ajankohta oli kuitenkin
vielä auki.

Toisenmonitoimijäänmurtajan rakentaminenSuomeen ei nyt ollut pääjohtajan
mielestä välttämätöntä. Kotivesillä tultaisiin kyllä toimeen käytössä olevalla kalus
tolla. Tähtäimessä oli kuitenkin Tarmo-luokanvuosina 1963-70 rakennettujen mur
tajien korvaaminen taloudellisemmilla ratkaisuilla, mutta siitä tehdään päätökset
myöhemmin.
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Pelastautumiskeskus viivästynyt uhkaavasti 99

Simulaattoria tarvitaan
öljyaluskoulutukseen

Viimeisen vuoden aikana tapahtuneet tuhoisat merionnettomuudet olivat kiirehti
neetvaltakunnallisenpelastautumiskoulutuskeskuksenrakentamista Upinniemeen.
Nyt keskus oli kuitenkin jälleen vastatuulessa. Opetushallituksen merenkulunope
tuksesta vastaava opetusneuvos Kari Lehtosalo sanoi 27. päivänä lokakuuta, että
palokoulutuskeskuksenperuskorjausta ja laajentamista palo-ja pelastautumiskes
kukseksi oli jälleen kerran siirretty. Vilvästys uhkaa heikentää kansainvälisestikin
korkeatasoista pelastautumiskouluhistammejameriturvallisuutta. Uusimmansuun
nitelman mukaan vuonna 1996 alkaisi suunnittelu. Opettamaan päästäisiin ehkä

vuonna 1999. Hankkeen kustannukset ovat liki 20 miljoonaa markkaa.

Öljypuomin laskuakin harjoiteltava

Kari Lehtosalo korosti, että koulutuksen tehostaminen on tärkeää myös ympäristön
suojelun kannalta. Nyt ei voida harjoitella esimerkiksi öljypuomienlaskemista. Säi
liöaluskoulutukseen olisi saatava myös oma simulaattorinsa. Ärka saaristomme,
matalat vedet ja melkein mittaamaton rantaviiva eivät kestä kemikaali- tai öljyva
hinkoa.

Lehtosalo sanoi, että koulutukseen pitäisi satsata entistä enemmän. Suomalais
ten on pystyttävä korvaamaan omalla osaamisellaan ulkomaalaistenkoulutuksessa
olevat puutteet. Tämä vaatii tehokasta koulutuskiertoa.

Ympnstomnisterio



1991 ETA-maiden luotseja ei Suomessa tarvita

Luotsaus pidettava suomalaisten
käsissä

Itämerellä UtönkarikoissajaSuomenlahdella onjo karvaita kokemuksia öljykatastro
feista, kun ulkomainen tankkeri on yrittänyt väenväkisin ilman luotsia tulla vaikea
kulkuiseen saaristoomme täydessä polttoainelastissa.

28. päivänä lokakuuta merenkulkuneuvos Lennart Hageistam merenkulkuhalli
tuksesta vieraili Turussa, missä yliopiston merenkulkualankoulutuskeskuksessa al
koi varsinainen luotsikoulutus Suomessa. Hageistam korosti, että luotsaustoimin
nan on pysyttävä suomalaisten ammattimiesten käsissä jo yksin turvallisuuden
kannalta.

Meillä on sokkeloinen saaristo ja erittäin vaikeat talviolostihteet. Siinä tarvitaan
Hageistamin mukaan vedet tuntevaa suomalaista luotsia, Eta saattaa tuoda Suo
meenkinluotseja sopimusmaista, kuten oli jo käynyt Ruotsissa ja Norjassa.

Tämän takia Suomessa on mietittävä, miten koulutus tulevaisuudessa järjeste
tään. Voidaanko merikapteenin koulutuksesta peruskoulutuksena luopua ja voiko
esimerkiksi puolustusvoimissa koulutuksen saanut hakeutua luotsiksi. Yksi vaihto
ehto on myös erityisen luotsikouftm perustaminen. Nyt ei kaikkiin kysymyksiin löy
dy vielä vastausta.

Merenkulkualankoulutuskeskuksen johtaja Juhani Vainio sanoi, että tähän asti
luotsit olivat saaneet oppinsa oppipoikana ja kisällinäluotsiasemilla. Työharjoittelu
ja vanhempien luotsien opastus ovat olleet koulutuksen runkona.

Lennart Hagelstam korostikin Turussa aloitetun koulutuksen tarpeellisuutta.
Merialueillamme on 21 luotsiasemaa, sisävesillä 8. Opetuksen taso on ollut vaihte
levaa. Nyt halutaan tarjota keskitettyä koulutusta sekä teoriassa että käytännössä.
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1992 Kemikaalitankkeri omana kehitystyönä Suomessa liian kallis

HoIImin panostaa nyt
VatUStalflOtoiflhifltaan

Hoilmingin telakka Raumalla tuli tunnetuksi Suomen isojen öljyntoijuntalaivojen
rakentajana. Lisätilauksia ei tullut ja oli luotava katse muuhun merelliseen toimin
taan telakkateollisuuden rinnalla. Hallituksenpuheenjohtaja, vuorineuvos Reino Salo
sanoi lauantaina 19. tammikuuta Raumalla järjestämässään esittelyssä, että Hoil
ming Oy keskittyynyt laivanrakennuksen ohella yhä voimakkaammin kansainväli
siin toimintoihin, Yhtiö on 39 prosentilla mukana kuitenkin myös kuluvan vuoden
alussa raumalaistelakoista syntyneessä Finnyards Oy:ssä.

Hollming oli tilannut kahdeksan uudisrakermusta. Näistä kolme oli jo liiken
teessä. Loput otetaan vastaan ensi vuoden puoliväliin mennessä. Hollming oli en
simmäinen suomalainen telakkayhtiö, joka oli keskittynyt myös oman tonriiston
hankkimiseen. Lauantaina esiteltiin uusin hollmingilainen, roro-alus Ähtela, joka
valmistui joulukuussa Norjassa ja liikenrtöi metsäteollisuustuotteiden kanssa Ke
min-Oulun-Lyypekinvälillä,

Kemikaalitankkeri ei kiinnostanut ulkomaita

Vuorineuvos Salo sanoi Hoilmingin tehneen muutama vuosi sittenpaljon suunnitte
lutyötä kehittääkseenhyvän kemikaalitankkialuksen. Sitä tarjottiinniin itään kuin
länteenkin ostettavaksi. Suomen kustannustaso ja lainoitusmahdollisuudet eivät
saaneet kuitenkaan ketään kiinnostumaan asiasta.

Salo sanoi, että kun oli tiedossa, että eurooppalaiset telakat pystyvät antamaan
meitä edullisempia tarjouksia, laitoimme projektimme tarjouskilpailuun Euroopan
telakoille. Yhtiö sai hämmästyttävän edullisia rakentamis- ja rahoitustarjouksia.
Mutta kun oli näkyvissä, että ostajan edut eivät enää tulevaisuudessa olleet lisään
tymässä, vaan vähenemässä, päätti Hollming itse tehdä kolmen aluksen tilauksen
beigialaiselta Boelwerfin telakalta.

Varustamotoimintaa varten oli perustettu Hollming Oy Shipping. Alukset sijoi
tetaan ulkomaistenja kotimaisten varustamojen käyttöön. Yhtiö oli keskittynytkol
meen alustyyppiin, roro-aluksiin, jäähdytysaluksiinja kemikaalitankkereihin.
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Nesteen ensimmäinen Futura luovutettiin 1992

Masa-Yards odottaa Iisaä
tankkeritdauksia

Pohjanmeren öljykentät lisääntyvät. Yhä suurempien säiliölaivojen tarve kasvaa.
Toimitusjohtaja Martin Saarikangas odotti 5. päivänä helmikuuta Kvaerner Masa
Yards Oy:lle vuosikymmenen puolenvälin jälkeen uusia tilauksia öljykuljetusten
heiluriliikenteeseensuunnitelluista tehokkaistalaivajäteistä. Etelän öljykentätehty
vätjo tällä vuosikymmenellä. Etsinnät uusien öljykenttien hankkimiseksi siirtyvät
yhä enemmän Pohjanmerelle ja vieläkin pohjoisemmaksi. Silloin tarvitaan vahvoja
kaksoispohjanja -laidat omaavia tankkereita öljykatastrofien välttämiseksi.

Keskiviikkona Neste Oy:lle luovutettu tankkeri oli ensimmäisen uuden sukupolven
aluksista. Futuraksi nimetty tankkeri pystyy tuomaan Suomeen Tanskan salmien
läpi täyden 70.000-80.000 tonnin lastin.

Nesteen varustamonja Masa-Yardsinyhteistyössä suunnittelemanraakaöljy-ja
tuotetankkerin suunnittelussa oli huomioitu jo voimassa olevat ja lähitulevaisuu
dessa voimaan astuvat turvallisuus- ja ympäristönsuojelusäännöt. Ratkaisultaan
alus edustaa kansainvälisesti tankkilaivojen uusinta teknistä kehitystä

Öljy putkessa suoraan meren alta

Nesteen varustamon toimialajohtajan i mukaan Pohjanmeren tuotanto edellyttää
tämän kokoisen raakaöljymäärän lastaamisesta yhdellä kertaa. Nesteen 48.000 ton
nin vetoiset tankkerit eivät tähän liikenteeseen sovi.

Juuri Pohjanmeren erikoistarpeita varten Neste tilasi ensimmäisen tankkerinsa
Masa-Yardsilta. 800 miljoonan markan tilauspotin toinen puoli, Futura II valmistuu
etuajassa tammikuussa 1993. Alus laskettiin vesille perjantaina 31. heinäkuuta. Nyt
luovutettu tankkeri valmistui myös kaksi viikkoa ennen määräaikaaja aloittaa en
simmäisenlastauksenjo neljän päivän päästä.

Futura kakkonen varustetaan ensimmäisestä aluksesta poiketen keulalastaus
ja paikannuslaitteistolla, joka mahdollistaa raakaöljyn lastauksen suoraan Pohjan-
meren öljykentiltä. Toimitus edustaa uutta aluevaltausta sekä varustamon toimin
nassa että Kvaerner Masa-Yardsin tuotevalikoimassa. Öljy voidaan siirtää suoraan
meren alta putkea pitkin alukseen. Sitä varten keulaan rakennetaan oma hallinto-ja
ohjauslaitteisto komentosillan tapaan. Keulapotkurit pitävät tankkerin suunnassa,
peräpotkuritpaikallaan.

Saarikangas toivoi telakkayhtiönsä yhdessäÄsea BrownBoverinABB:n kanssa
suunnitteleman uuden ajan peräsinpotkurin nopeaan käyttöön ottoon. Siinä on säh
kömoottorillakorvatftipotkuriakseli. Yhdessä motissa kyetäänpotkuria kääntämään
halutulla tavalla.

Ventspilsistä tuonti romahtaa

Futuran suurinpituus on 241 metriä, leveys 40 metriä, syväys 14,5 metriä, koneteho
10.860 kW, nopeus 14,4 solmua, asuintilat 1$ henkilölle.

Ropposen mukaanvenäläisöljyn tuonti Itämeren Ventspilsistä oli vähentynyt jo
yksin uusien rilddmääräysten takia. Suomeen tuodusta 10 miljoonasta tonnistaVent
spilsistä tuli vuonna 1990 noin 8,5 miljoonaa ja Pohjanmereltä 1,5 miljoonaa. Määrä
oli laskenut nyt Ventspilsistä korkeintaan 2 miljoonaan tonniin. Nesteellä on23 omaa
tankkeria ja 13 aikarahdattua alusta.
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1992 Merenkulun turvallisuus vaarantuu:

Surnnikin mabdollistaa ETA4uotsit

Suomen merialueen sokkeloinen saaristo ja talviolosuhteet edellyttävät suomalaista
luotsia komentosillalle, Merenkulun turvallisuudesta vastaavat viranomaiset oli
vathuolestuneetluotsienkoulutuksesta. Palveluksessa oli nyt runsaat 300 luotsia. 10
vuoden kuluessa yli 100 luotsia siirtyy eläkkeelle. Jatko on turvattava.

Vuodenalussa voimaanastunut suomalainen alusrekisteri toi vaaratekijän, joka
voi mahdollistaa vierasmaalaisen luotsien tulemisen Suomen luotsiasemille. Näin
oli käynyt jo Ruotsissa ja Norjassa. Opetusneuvos Kari Lehtosalo sanoi 7. päivänä
helmikuuta, että muutamanvuoden päästä nähdään, riittääkö luotsikoulutukseen
hakijoita. Varustamotliputtavat aluksia ulos. Kolmansien maiden liikenteessä oli jo
suomalaisia laivoja, joissa vain päällystö oli enää suomalainen. Tämä ei innosta
päällystökoulutukseen. Tulevaisuus näyttää epävarmalta.

Turussa alkoi jo lokakuussa kokeilu, jossa 5-10 luotsia otetaan kerralla 1$ opin
toviikon koulutukseen. Koulutettavatovat juuri luotsiksi nimitettyjä.

Maarianbaminaan uusi orjuntaaIus
Svartan

Maarianhamina sai perjantaina 2$. helmikuuta satamaansa Suomen uudenaikai
simman öljyntorjunta-aluksen, joka kastettiin ml. Svärtaniksi. Alus käyttää öljyntor
junnassa pitkälle kehitettyä tekniikkaa. Se pystyy keräämään merestä öljysaastetta
70 tormin tuntivauhdilla. Alus maksoi 7 miljoonaa markkaa. Kustannuksista vasta
sivat valtion öljyntorjuntarahasto sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus yhdessä.

Aluksen kotisatamana pysyy Maarianhamina. Sen toiminta-alue on kuitenkin
erittäin laaja, kun se kykenee operoimaan koko pohjoisella Itämerellä. Se joutuu
näyttämään ketteryytensä ja toimintatapansa kesällä Raumalla, missä Suomen ja
Ruotsin öljyntorjuntalaivastot pitävät yhteisharjoituksen.

Naantali sai Birittansa
keulapotkuriHa

Naantalin satamassa vietettiin 20. päivänä toukokuuta juhlahetkeä, kun Nesteen
jalostamonemäkaupungissa kastettiin kaupungin palolaitoksen uusi 17-metrinen,
itsenäisesti öljyä keräävä torjunta-alus luostariperinteen mukaisesti Birgitaksi. Aluk
sen hinnaksi tuli 2,3 miljoonaa markkaa, mistä öljysuojarahasto maksoi 95 prosent
tiaja kaupunki loput.

Birgitan tapaisia sisaraluksia oli mm. Uudessakaupungissa, Paraisilla ja Han
gossa. Uusinta uutta siinä on kahden vesisuihkutyöntölaitteistonja keulapotkurin
yhdistelmä. Kun keruualuksen sivuillelevitetäänns.laitakerääjät,keulapotkuripi
tää suunnan oikeana ilman isojen tehojen käyttöä.

Naantalin palolaitos käänsi vahvasti kättä päättäjien kanssa Birgitan saamisek
si, Nesteenjalostamon öljyliikenne oli nyt rankasti muuttunut, kun suuremmat Fu
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turat hoitavat öljynkuljetuksen Pohjanmereltä suoraan Naantaliin. Tahdottiin var- 1992
mentaa öljyntorjuntatilanne, koska alukset liikkuvat niin monenlaisessa säässä ja
Naantaliin suuntautuvalla reitillä on muutenkin vilkas laivaliikenne. Samalla käy
tiin neuvotteluja palolaitoksen vanhan paloveneen sijoittamisesta pysyvästi öljyn
jalostamon satamaan.

Myös Birgitta pystyy toimimaan tehokkaasti palonsammutuslaivana, vaikka
sen päätehtävä on öljyvahinkojen torjunta ja öljysaasteenkeräys. Alus pystyy puh
distamaan nopeasti 15 metrin leveydeltä aluetta. Saaste pakkautuu automaattisesti
1.000 litran suursäkkeffiin. Ne jätetään kellumaan veden pinnalle, mistä toiset aluk
set korjaavat ne pois.

7 torjuntaaIusta öIjy ja lannoitesaastetta torjumassa

Kreikkalaisalus kaHiOn yli
Ahvenanmerellä

Lähes 200-metrinen kreikkalainen kuivalastialus Pamisos ajoi kallion yli Ähvenan
merellä 23.000 tonnin apulantalastin kanssa ja jäi keulastaan roikkumaan 9 metrin
matalikolle keskiviikkona 23. heinäkuuta. Laivan irrottaminen oli kova urakka.
Ruumassa oli 50-60 kilon säkkejä peräti 436.000 kappaletta. Alus lähti keskiviikkona
Uudenkaupungin Kemiran tehtailta kohti Nigeriaa.

Haveri sattui kello 1$ jälkeen Getan pohjoispuolella kansainvälisillä vesillä. 10
metrin syvyydessä uiva alus eksyi väylän sivuun 9 metrin matalikon kohdalla. Aluk
sessa ei tapahtumahetkellä ollut luotsia. Vauhti oli niin kova, ettei alus pysähtynyt
kään keulan kiinniottoon. Alus jatkoi matkaansa kallion yli, jolloin keula pääsi roik

kumaan kuin tyhjän päälle.

Torjuntalaivasto varmistamassa

Alus istui ahteristaan tukevasti karilla. Öljyvuotoja ei vielä havaittu. Tilannetta tuli
varmistamaan paikalle 7 öljyntorjunta-alusta, merivartioston vartiolaiva Kajava
sekä pelastusyhtiöAlfons Håkansinhinaaja.

Ainakin keulan vasemmalla puolella oli iso repeämä ja kuivalastitankeissakin
suuria vaurioita keulasta konehuoneeseensaakka. Vauriot olivat painolastitankeis
saeikä öljyä päässyt toistaiseksi vuotamaan mereen. Öljyntorjuntakalustolla pysty
tään alus ympäröimään tehokkaasti meripuomein vuotovaaran torjumiseksi.

OIjy pumpataan pois ennen irrotusta

23.000 tonnin apulantalastin siirto oli yksi työläimmistä, mitä Saaristomerellä kos
kaan oli tehty Lastin tyhjentämistä varten tilattiin proomu Espa, jota odotettiin
paikalla sunnuntaina. Öljy pumpataan aluksesta kuitenkin pois ensin,jotta irrotta
misen yhteydessä vältyttäisiin öljyvahingoilta tai ne jäisivät ainakin mahdollisim
man pieniksi. Perjantaina aloitettiin aluksen öljynpumppaaminen toiseen alukseen.
Öljyä oli laivassa 500 tonnia.

Pelastusyhtiön operatiivinenjohtaja Pentti Kervinen seurasi lauantaina haveri
aluksen öljynpoistoa. Iltaan mennessä siitä oli saatu puretuksi vasta noin puolet.
Vaikka myös öljytankeissa oli vuotoja, veden paine esti öljyn virtaamisen mereen.
Vuotoja vastaan alus oli ympäröity meripuomein.
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1992 Lähes puolen vuoden urakka — siirtolaiva vasta jouluksi
Turkuun

Vaikein lastinsiirto miesmuistiin
Suomen meriHa

Pamisos-laivanlastinsiirrosta muodostui vaikein, mitä itse yli neljä vuosikymmentä
kestäneen aktiivisen journalistiurani aikana olen kokenut. Asiantuntijat merenku
lun piirissä arvioivat, ettei näin vaikeaa japitkäälastinsiirtoaole miesmuistiinkoet
tu ainakaan Saaristomerellä. Urakka kesti lähes puoli vuotta.

9. päivänä joulukuuta todettiin, että pian 5 kuukautta 400.000 laimoitesäkin
kanssaÄiristolla ankkurissa ollut kreikkalaisalus Pamisos siirretään Turun satama
laituriin vielä ennen joulua. Lastin silrtämisen arvioitiin kestävän ainakin seitse
mättä viikkoa. Pamisos irtosi Ahvenanmerellä vasta lastin keventämisellä ja alus
jätettiin ankkuriin Turun edustalla Airiston selälle.

Pamisoksenvarustamoaedustavan Oy Wikesfrom & Krogiuksentoimitusjohta
ja Torbjörn Wikeströrn sanoi, että Kreikasta oli nyt saatu vastaava alus Evmar, joka
saapuu viimeistään 2$. päivänä joulukuuta, kun se oli käynyt ensin purkamassa
lastinsa Puolassa.

Lastinsiirto on yhtä hankala kuin lastaus Uudessakaupungissa. Kemiran huip
pulaitteinkinlastaus eteni vain 60.000 säkinpäivävauhtia. Turussa 50 kilon säkit on
ensin niputettava käsin ja nostettava suurimmalla nosturilla laivasta toiseen. Pa
misos siirtynee jo jouluksi omin konein satamaan.

Pamisoksenlastinsiirtoaviivytti rahoittajan etsiminen. Nigerian valtiolla ei ollut
varaa 20 miljoonan markan lastin ostoon. Avuksi tuli sveitsiläinen Nutrion-yhtiö
välikätenä. Nigeria maksaa laskut öljyllä,ja näin arvokas lasti selvisi takavarikolta.
Nutrion oli sitoutunut vakuuttamaan uudelleen lastattavan lastin länsimaisessa
yhtiössä.

Jos ei Nutrion olisi tullut apuun, Suomen valtio olisi ryhtynytpakkotoimiinlas
tin purkamiseksi, koska sen pelättiin talvella olevan vaarana vesiympäristölle.

5 kuukautta Turun edustalla Airistolla ankkuroituna ollut Pamisos siirrettiin
kolmen hinaajan saattamana Turun satamaan keskiviikkona 30. joulukuuta iltapäi
vällä. Hinaus kesti kolmisen tuntia.

Satamamestari Kari Koski kertoi, että alus ympäröitiin öljypuomein. Perjantaina
odotetaan toista kreikkalaisalusta sen viereen. Lastin purkamiseen päästään maa
nantaina. Työhön tarvitaan toistasataa miestä. Siirto aluksesta toiseen saattaa hy
vinkin kestää toista kuukautta, Sateen sattuessa siirto on keskeytettävä. Säkit ovat
vedenpitäviä, mutta itse lannoite saattaa muuttua muusiksi, jolloin siirtoa ei voida
tehdä.
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IMO:n tekemä kaksOisrunkopäätös 1992

1991 piti

KansainvälisenmerenkulkujärjestönlMO:nmeriympäristönsuojelukomiteanaika
taulu vuosi sitten, että kaksoispohjat ja -laidat tulevat pakollisiksi, piti myös tämän
vuoden heinäkuussa pidetyssä kokouksessa. Sen mukaan yksinkertaisella rungolla
varustetut perinteiset öljynkuljetusalukset syrjäytyvät lähes kokonaanvuoteen 2010
mennessä.

Uusien määräysten mukaan kaksoispohja on pakollinen laivoissa, joiden kuol
lutpaino on 600-5.000 tonnia. Jos kuollutpaino ylittää 5.000 tonnia, vaaditaan lisäksi

kaksoislaidat. Säädökset koskevat laivoj a, jotka tilataan 6. heinäkuuta 1993 jälkeen

tai joiden köli lasketaan 6. tammikuuta 1994 jälkeen.
Yli 5 vuotta vanhoilta aluksilta vaaditaan viranomaisten käyttöön tiedot run

gonkatsastuksen tuloksista. Jos rakennussopimus on tehty ennen 1. kesäkuuta 1979
tai köli laskettu ennen 1. tammikuuta 1980, on alukset muutettava tai poistettava
käytöstä 25 vuoden kuluttua luovuttamisesta. Maailman supertankkereista suurin
osa on rakennettu vuosina 1972-76, joten niillä on aikaa vielä vuosisadan vaihteen
molemminpuolin. Telakkateollisuus uskookinjo, että tämänvuosikymmenen lopul
la tulee suuria määriä tilauksia, kun vanhat alukset poistuvat käytöstä.

Merivartioston komentajalta kritiikkiä

Öljyntorjunta kaipaa uutta
tarkastelua

Suomen öljyntorjunnan valmiutta kokeiltiin viimeksi 5 vuotta sitten, kun silloinen
neuvostotankkeriAntonia Cramsci karahti karille ja saastutti koko talveksi Suomen
lahden. Tämän merialueen merivartioston komentajana 4 vuotta toiminutkommo
don Seppo Kanerva kaipasi öljyntorjunnan johtoon uutta tarkastelua.

Öljyntorjunta oli nyt annettu sellaiselle organisaatiolle, jolla ei ollut toimintare
sursseja. Torjunnan johto pitäisi olla esimerkiksi puolustusvoimilla tai menivartios
tolla,joilla oli hälytys-ja toimintavalmius vuorokaudet ympäri. Nykyinen torjunta
kalusto olisi siirrettävä näiden viranomaisten alaisuuteen.

Palokunnilla on öljyntorjuntakalustoa ja käyttövalmius, mutta se on asia erik
seen. Ympäristöministeriön alaisuudessanykyiset öljyntorjuntalaivatjavenekalus
to ovat merivoimien tai luotsien käytössä ja satamissa. Niiden miehitys tapahtuu
hälytyksen tultua eikä tehokkuus ole aina paras mahdollinen.

Kanerva katsoi, että nykyisessä järjestelmässä ympäristöministeriön hallussa
oleva monilukuinen laivasto lähtee luonnollisesti liikkeelle, kun hälytys tulee.Äluk
set ovat kuitenkin onnettomuuspaikalla vasta toisena tai kolmantena päivänä. Hä
nen mielestään öljyntorjunnan johto oli nyt väänissä käsissä, organisaatiossa, joka
hattu kädessä kyselee muilta viranomaisilta, saadaanko teidän laivoja käyttöön.
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Suomen kemiknlftorjunta
vartiolaiva rakenteille

Saaristomeri saa Nauvoon
ilmoittautumiskeskuksen
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1993 Tankkerien kunnon valvontaa kiristetään

Suomi tutkii sailiölaivojen
reittisuunnittelua

Suomen merenkulkuhallitus tutki tammikuussa, voidaanko säiliölaivojen reiffisuun
nittelua tehostaa ja lisätä vähimmäisvarustusta mm. navigaatiopuolella. Sillä var
mistettaisiin, ettei tankkereita ajeta maailman vaikeimpiin paikkoihin.

Shetlandin öljykatastrofi herätti kansainvälisen merenkulun turvallisuudesta
vastaavat järjestöt ja viranomaiset jälleen kerran tarkistamaan määräyksiä. Viimek
si tähän klirehti säiliöalus Exxon Valdezin karilleajoÄlaskassavuonna 1989 ja Oslo-
vuonon matkustajalaivan katastrofaalinen tulipalo vuonna 1990.

Shetlandin katastrofitankkerin ikä oli 17 vuotta. Maailman merillä liikkuu noin
3.000 tankkeria, joiden keski-ikä on yli 10 vuotta. Valtaosa niistä on yksirunkoisia ja
-pohjaisia, kuten Shetlandin onnettomuuslaiva. Suomenkin vesillä liikkuu paljon
ilman kaksoispohjaa olevia tankkereita,

Vahvistus nostaa hintaa 10-15 %

Neste on maailmassa eturivin tankkerifirma, jonka 21 oman aluksen laivaston 1$
aluksella on kaksoisrunko ja kolmella kaksoispohja. Lähipäivinä Neste saa lisää
Kvaerner Masa-Yardsin Turun telakalta uuden Futura kakkosen, huippumodernin
säiliöaluksen Pohjanmeren öljykenttien liikenteeseen.

Nesteen varustamon johtaja Veli-Matti Ropponen sanoi Nesteellä olevan lisäksi
yli 10 aikarahdattua tankkeria maailman merillä. Uuden 100.000-150.000 tonnin
tankkerin hinta Suomen rahassa on noin 350 miljoonaa markkaa. Kaksoisrunko
nostaa laivan hintaa koosta riippuen 10-15 prosenttia.

Merenkulkuhallitaksenmerenkulkuosaston päällikkö, merenkulkuneuvos Heikki
Valkonen oli istunut kansainvälisen merenkulkujärjestön Imon kokouksissa sorvaa
massa kovempia määräyksiä. Jo nyt oli olemassa sovittu järjestelmä, jolla nuo van
hat yksipohjaiset tankkerit poistetaan liikenteestä.

Ne alukset, jotka tulivat ennen Marpolinyleissopimusta vuonna 1973 liikentee
seen, on poistettava kulusta 25 vuodenjälkeen luovutusvuodesta. Jos ne muuttavat
kylkitankkinsa painolastitankeiksi eli kuljettavatvain keskitankeissa öljyä, jatkoai
kaa tulee 5 vuotta. Oli hyvin epätodennäköistä, että varustamot haluaisivatjatkoai
kaa.

Ensimmäiset pois jo vuonna 1992

Vuonna 1973 luovutettu tankkeri on loppuun ajettu 25 vuodenjälkeen eli jo vuonna
199$. Jatkoaika suo mahdollisuudenvuoteen 2002 asti. Shetlandin katastrofi tuskin
nopeasti tuo muutoksia kansainvälisesti.Jonykyiset tiukat määräykset ja aikataulut
syntyivät Valkosen mukaan kovan prässin tuloksena.

Shetlandin tapaus voi poikia esiin kuitenkin muita keinoja, mm. reittisuunnit
telun tarkistamisen ja vähimmäisvarustuksen lisäämisen, Suomi tutkii nyt näitä
kysymyksiä ja pyrkii viemään tulokset läpi kansainvälisesti, Suuronnettomuudet
herättävät aina reaktioita, jotka korostavat turvallisuuden lisäämisen tarvetta.

Tarkastuksiin suurennuslasi

Kvaerner Masa-Yardsin markkinointipäällikkö Mikko Nimi arvioi, että kahden vii
kon aikana tapahtuneet öljyhaverit muokkaavat viranomaisten suhtautumista säi
liölaivoihin. Muutosprosessi saattaa jopa nopeutua.

Suomen ympanoto 680



O O O O O O OØOOOOOO e e O O O O O OO O O OG G G O O O OOOGO O O O OO OGO O O OlOOOOOOO

Vanhaa, kelvotonta kalustoa saadaan pois vain sillä, että viranomaiset ryhtyvät 1 993
suurennuslasilla katsomaan alusten kuntoa, mm. luokituslaitokset on saatava mu
kaan. Viranomaistarkkailu eri puolilla maailmaa on saatava tasaveroiseksi, ettei
jossakin säiliölaivojen katsastusta katsota sormien läpi.

Suomen vesien pahimmat uhkat olivat neuvostoliittolaisenAntonio Gramscin
karilleajotja öljyvuodotvuonna 1979 pohjoisella Itämerellä ja vuonna l987Suomen-
lahdella.

Nesteen kaksoispohjalla ja -laidoituksella varustettu tankkeri Kiisla aukaisi
amerikkalaisten silmät kolme vuotta sitten, kun se ajoi karille Erie-järvellä ja selvisi
pienin koihuin. 47.000 barrelin lasti ei vuotanut, koska sisempi nmko kesti kolaukset.
Älaskan suuronnettomuus oli vielä tuoreena muistissa. Elokuussa 1990 presidentti
Bush vahvisti lain,jonka mukaan kaikkien Yhdysvaltain vesillä liikkuvien öljytank
kenen on vahvistettava runko kaksinkertaiseksi.

Pahimpia öljyonnettomuuksia vuosina 1976-92

Edellä kuvattujen kaksoispohja- ja laidoitusvaatimusten perään on hyvä kerrata
vuodesta 1976 lähtien tapahtuneita suurimpiaja seurauksiltaan tu}ioisimpia öljyka
tastrofeja, jotka osaltaan jo näyttävät, että nopeisiin, entistä tiukempiinturvaraken
teiden muutoksiin oli todella aihetta.
O Vuoden 1976 toukokuussa säiliöalus Urquiola karahti karille lähellä Espanjan

La Conmaa. 100.000 tonnia raakaöljyä levisi mereen ja saastutti rannikkoa.
O Vuoden 198$ toukokuussa tapahtui Neuvostoliitossa Laatokan rannoille suur

tuhoja, kun säiliölaiva ja toinen alus törmäsivät yhteen, jolloin säiliölaivasta
irtosi suuri öljylautta Laatokan rannoille.

O Vuoden 1989 maaliskuussa sattui sitten jo aikaisemmin esittämissänijutuissa
usein mainittu Alaskan suurtuho tankkeri Exxon Valdezin karahtaessa karille
aivan rannikon läheisyydessä. Mereenjoutui 40.000 tonnia öljyä, joka levisi 260
neliökilometrin öljylautaksi ja aiheutti suurtuhojaAlaskanyhdellä tärkeimmäl
lä kalastusvyöhykkeellä.

O Vuoden 1991 tammikuussa Persianlahden sodan aiheuttama öljylautta levisi ja
tuhosi suuren osan naapurimaan Kuwaitin rannikkoa,

O Saman vuoden 1991 syyskuussa koettiin Välimerellä, miten jo edellisvuonna
uponneesta säiliöaluksesta irronnut öljy voi levitä sisämeressä varsin laajalle
alalle. Epäilty öljysaaste uskottiin olevan peräisin vuodelta 1990,jolloin säiliö
alus Haven upposi Italian rannikolla. Öljylautta ajelehti sitten sisämerellä ja
aiheutti suuria saastetuhoja sekä Italian että Ranskalle kuuluvan Korsikan ran
nikkoalueilla.

O Vuosi 1992 päättyi sitten suurtuhoon Espanjassa, kun kreikkalainen säiliöalus
Aegean Sea ajoi myrskyssä karille La Corunan lähellä. Karilleajo oli niinvoima
kas, että tankkeri katkesi kahtia ja syttyi lopulta vielä tuleen. Mereen pääsi va
lumaan 80.000 tonnia öljyä.
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1993 Pakkasen pelättiin saastuttavan lastin ja Airiston selän

Pamisoksen lastin purku kestää
1,5 kuukautta

Ähvenanmerellä 23. heinäkuuta karilleajaneenkreikkalaislaiva Pamisoksen 400.000
lannoitesäkin siirtäminen toiseen laivaan päästiin vihdoin aloittamaan maanantai
na4. tammikuuta Turun satamassa, Työn arvioitiin kestävän helmikuun puoliväliin.
Sateen sattuessa purku on keskeytettävä. Lastin siirto on suurimpia operaatioita,
mitä Turun satamassa on tehty.

Pamisos lasteineen edustaa monia kansallisuuksia. Varustamon huolitsijanedus
taja, toimitusjohtaja Torbjörn Wikeströn; sanoi purkamiseen osallistuvan ahtausliike
Ericksonilta satakunta miestä kahdessa vuorossa. Maanantai oli haijoittelupäivä,
jolloin tutkittiin oikeat menetelmät.

Jos talvi olisi tulipalopakkasilla yllättänyt, olisivat vesivahingotvoineet kastaa
lastin, joka olisi sitten yhtenä muusina valunut Äiriston vesiin ja saastuttanut ne.
Kun lasti on siirretty toiseen kreikkalaislaivaan, hinataanhaverialus Turun korjaus
telakalle. Lopullinen korjaus tehdäänjoko Turussa, Hollannissa, Saksassa tai Virossa.
Redillä olo Airistolla kesti tasan 5 kuukautta, kun varustamo ja lastin omistaja rii
tauttivatiastin siirron Turun merioikeudessa. Mekiari vaati aluksenja lastin takaya
rikointia 25 miljoonan saatavien varmistamiseksi. Panamalainen varustamo voitti
jutun ja sai luvan myydä osan lastista, jotta lastinpurkuja siirto saadaanmaksetuksi.

Vuosipäiväjuhla kului Aurajoessa

Pamisoksessa vietettiin perjantaina 19. päivänä heinäkuuta vuosijuhlaa TurunÄu
rajoessa. Alushan “hyppäsi” heinäkuussa 1992 23.000 tonnin apulantalastin kanssa
Selkämerellä vedenalaisen kallion yli ja töksäytti itsensä toiseen 30 metrin päässä
olevaan kallioon.

Nyt laiva nuokkui korjaustelakan laiturissa. Pahoin murskaantunuttapohjaa ei
korjata, koska maksaja puuttuu. Rahakiista on sitkeimpiä, mitä Turun varveilla on
koskaan sattunut. Erilaisista kuluista oltiin kuitenkin vielä eri mieltä. Kuluja on
yhteensä noin 10 miljoonaa markkaa. 180-metrisen Pamisoksen kyljet olivat ruos
teen peitossa, ulkopohja muusina, mutta sisäpohja piti. Laivalla oli enää romutusar
yo.

Miehistö oppi jo hyvin suomea!

Huolintayhtiön toimitusjohtaja Torbjörn Wikeström arvioi tilanteen selviävän pa
rissa viikossa. Kun varustamo saa rahansa, alus on vakuutusyhtiön. Se voi viedä
laivan romutettavaksi Intiaan tai Pakistaniin, mutta hinaus maksaa. Huolintaliike
ja pelastusyhtiö olivat jo saaneet omat kulunsa. Aluksen makuuttaminenlaiturissa
maksaa joka päivä vakuutusyhtiölle. Kun laivalla on 200-300 vakuuttajaa, yhteis
ymmärrykseenpääseminen vaatii aikaa, Laivassa oli haverin tapahtuessa 20 miestä,
mutta nyt enää viisi. Aika kului pasianssia pelatenja ruokaa kokaten. Miehetpuhui
vat suomeakin jo sujuvasti, kim vuosi oli seurusteltu suomalaisten kanssa.

Kuukauden hinausmatkalle Kreikkaan

Pamisos-laivan kohtalo Turussa sinetöitiin 10. päivänä elokuuta. Alus oli päätetty
hinata Kreikkaan. Kuukauden kestävä hinaus alkoi keskiviikkoaamuna Turunedus
taltaÄiristonselältä. Pamisos viedään joko romutettavaksi Kreikkaan tai myytäväk
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si siellä romutusarvosta jollekin laivanvarustajalle. Hinausnopeus on 6 solmua eli 11 1 993
kilometriä tunnissa.

Hollantilaisen yrityksen vuokraama hinaaja Berktit vetää 140 metriä pitkää

laivaa. Hinaus on sikäli erikoinen, että laivan potkuri ja peräsin oli hitsattu toimin

takyvyttömäksi ja laiva oli miehittämätönja ohjauskelvoton.

Utöstä läpiajo varmistetaan

Pamisoksen hinaus Suomen lännenportinUtön karikkoistenväylien läpi Itämerelle

varmistetaan. Utöön asti kulkua varmistaa turkulaishinaaja Iso-Pukki. Ennen hi

nauksen alkua kello $ Siljanja Vikingin Tukholmasta saapuvatmatkustaja-autolau

tat onpäästettävä satamaan. Väylät kun ovat liian kapeita sivuutuksiin, kunjoudu

taanohjailemaanpitkäähinausletkaa mutkissa. Hinaus on oltava poisÄiristonvesiltä

kello 10 mennessä, jolloin satamaan saapuneet ruotsinlaivat lähtevät uudelleen

matkaan. Myös muu laivaliikenne väylässä hiljenee hinauksen ajaksi.

Hinausreitti aina uhkapeliä

Hinausreitti kulkee Itämereltä Tanskan salmien halki, Englannin kanaalin kautta ja

rannikkoa pitkin Gibraltarin salmesta Välimerelle. Vaarana on, että hinausvaijerit

irtoavat tai katkeavat myrskyssä ja hinattava joutuu tuuliajolle.

Suurin jäävahvistettu luokka koko maailmassa

Neste sai Pohjanmerelle toisen
erikoistankkerin

Neste sai torstaina 14. tammikuuta Kvaerner Masa-Yardsin Turun telakalta erikois

tankkialuksen Naturan, joka oli elokuussa luovutetun 95.000 kuollutpainotonnin

Futuran sisaralus. Tilausten yhteisarvo oli 750 miljoonaa markkaa.
Nesteen toimialajohtaja Veli-Matti Ropponen sanoi, ettei maailmassa löydy tois

ta kaksoisrunkoista, suurimpaanjäävahvistettuunluokkaan rakennettua alusta,jolla

pystytään myös talvella kuljettamaan öljyä. Nesteen laivastossa oli nyt 22 omaa ja 13

aikarahdattua tankkeria. Uusia laivatilauksia ei ollut tulossa. Vuosi sitten Neste sai

Koreasta suurimman 142.000 kuollutpainotonnin tankkerinsa Masteran.
Nytvalmistunut Natura oli ensimmäinen Suomessa rakennettu tankkeri poiju

lastausta varten ja myös ainoa tämän tyypin tankkeri Nesteen laivastossa. Se oli

rakennettu erityisesti raakaöljykuljetuksiin Pohjanmeren öljykentiltä Suomeen. Keu

lassa on lastauslaitteisto, jolla pystytään ottamaan öljy suoraan meressä olevista

putkista. Aluksen ohjailu tapahtuu keulasta, jolloin perä- ja sivupotkurit pitävät

aluksen lastauksen ajan paikallaan. Suomeen vuosittain tuotavasta 10 miljoonasta

tonnista tulee Venäjän Itämeren satamasta Ventspilsistä enää vajaat 1 miljoonaa

tonnia.
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1993 Suomalaistankkerien miehistö
maailman huipulta

Shetlandin rannikon öljykatastrofi herätti keskustelun säiliölaivojen miehistön
ammattitaidosta. Väitettiin, että mm, filippiiniläisistä koostuva miehistö, päällystö
mukaanlukien, ei olisi ollut ajan tasalla mm. reittivalinnoissa ja aluksen turvallisen
kulun ylläpitämisessä. Koulutus ei olisi vastannut kansainvälisiä vaatimuksia.

Suomalainen säiliöalusmiehistö on kansainvälisesti huippuluokkaa. Merenku
lun opetuksestavastaava opetusneuvos KariLehtosalo puhui 16. päivänä tammikuu
ta hyvästä pohjoismaisesta tasosta, joka muihin maihin verratftma oli korkea.

Suomessa kaikki merimiehet perehtyvätjoyleisjaksosta lähtien myös säiliöalus
turvallisuuteen. Nimenomaan tankkerien lastauksesta vastaava miehistö ja päällys
tö saavat erikoiskoulutuksen,joka täyttää tiukatvaatimukset. Kaikki säiliöaluksille
menevät merimiehet täydentävät taitojaan erikoiskursseilla, joita järjestetään mm.
Kotkassa, mutta myös Raumalla ja Maarianhaminassa.

Kansainväliset vaatimukset edellyttävät tankkerikoulutusta. Eri asia on, ote
taanko tankkereihin aina koulutettua miehistöä. Valinta on päällikön vastuulla.

Vierastyövoimaa halutaan Suomeenkin

Suomen kauppalaivastossa oli herännyt vaatimus muuttaa vuoden voimassa olleen
alusrekisterin miehityssääntöjä ja laivan henkilökunnan pätevyyttä. Rinnakkaisre
kisterimallia haluttiin kehittää Norjan suuntaan. Se mahdollistaisi ulkomaisen työ
voiman palkkaamisen myös käytännössä, sillä kansainvälisillä markkinoilla suoma
laisvarustamojenpitäisi voida toimia samoilla kilpailuehdoilla kuin muidenkin.

Suomessa varustamot ja merenkulkujärjestöt olivat sopineet, että laivoihin ei
oteta vierastyövoimaa,joka polkisi suomalaista palkkatasoa. Eräät varustajat olivat
viitanneet Baltiasta saatavaan halpatyövoimaan, joka on tullakseen, haluammepa
sitä tai emme.

Paineet suomalaisvarustamojen korkeiden kustannusten alentamiseen olivat
lisääntyneetja vierastyövoima auttaisi siinä. Pestattavan väen pätevyydestä vastaa
kuitenkin aina laivan päällikkö, ei yksin varustamo maissa.
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Suomesta vietiin yöllä 500 metriä letkua Tallinnaan 1993

Virolaistankkerin öljyt pumpataan
rantaan

Viron rannikolla sattui viikonvaihteessa 17. päivänä tammikuuta erikoinen karille-

ajo, joka kaikeksi onneksi tapahtui niin lähellä rantaa, että aluksesta voitiin öljy

pumpata rantaan 200 metrin päähän karilleajopaikasta.
Parinkymmenen vuoden ikäisenyksipohjaisen 60 metriä pitkän tankkerin Kih

nun syväys oli 4,7 metriä. Tankkeri yritti koukata tiukasti Koplinniemen ympäri

satamaan, kun se karahti kivelle joko tuulen painamana tai ohjausvirheen takia,

Virolaishinaaja yritti vetovaijerilla pitää Kihnun oikeassa asennossa, että se ei myrs
kyssä hakkautuisi kiviä vasten.

Turun Super Puma päivysti Helsingissä

Yhdeksän henkinen miehistö oli edelleen tankkerissa. Jos tilanne pahenisi ja miehistö
olisi saatava turvaan, Turun vartiolentueen meripelastushelikopteri Super Puma

päivysti Malmin kentällä Helsingissä valmiina siirtoon. 18. päivänä sunnuntaina
päätettiin, että Kihnun öljy pumpataan tiistaina maihin. Kihnun avuksi hälytetyllä
suomalaisella öljyntorjunta-alus Hallilla oli 100 metriä letkua ja Suomesta kuljete

taan yön aikana letkua lisää 500 metriä.
Tankkerista oli vuotanut mereen 30 tonnia kevyttä polttoöljyä, josta osa oli jo

haihtunut. Öljy oli tankkerin omaa polttoainetta. Yhdeksässä tankissa oli 1.000 ton
nia raskasta polttoöljyä. Näissä tankeissaei oltu havaittu vuotoja. Yhteinen öljymää
rä nousi 1.300 tonniin,

Suomesta Halli yöllä apuun

Kihnu ajoi karille lauantaina. Tieto Suomeen välitettiin illalla. Vesi-ja ympäristöhal

litus sai avustuspyynnön sunnuntaina. Halli lähti apuun Turusta heti puolenyön

aikaan ja oli perillä maanantai-iltana.
Lisää suomalaista torjuntavoimaa oli myös valmiustilassa, torjunta-alus Hylje

Upirmiemessä, Oili 1 Helsingissä, Oili2 Turussa jaOili 3 Maarianhaminassa. Virolai
silla itsellään ei ollut lainkaan torjuntakalustoa. Itämeren sopimuksen mukaisesti

Suomi lähettää apua, kun sitä pyydetään.
Viron rannikolla oli koko viikonvaihteen ollut tuulen nopeus 25-30 metriä se

kunnissa, puuskissa ylikin. Tuulen suunta oli maanantaina lounaasta. Tiistaiksi en
nustettiin Itämerelle edelleen lounaistuulta, jolloin on vaarana, että jos Kihnusta

alkaisi vuotaa öljyä runsaasti, ajautuisi se Suomen rannikolle.
Suomen rannat olivat jo kaksi kertaa pelastLmeet öljykatastrofilta edullisen tuu

len suunnan takia. Saaristomeren edustalla velluva Viron rannikolta neuvostoliitto

laisesta tankkerista Antonio Gramscista tullut 50 neliökilometrin öljylautta kääntyi
vuonna 1979 Utön edustalta tuulen viemänä länteenAhvenanmaata hipoenTukhol

man saaristoon.
Toisen kerran oli Suomella onnea vuonna 1987, kun samainen Gramsci karahti

karille Porvoon edustalle ja veteen pääsi 570 tonnia öljyä. Pohjoistuulella liikkeelle
lähteneet jäät veivät öljyn Suomenlahden etelärannalle.

mpanöminieno



1993 Super Puma siirsi letkut mantereelta laivaan

Öljyn pumppaus Kilinusta mantereeHe
aloitettiin

Kihnun lastin siirto mantereen säiliöihin aloitettiin tiistaina alkuillasta. Jos yllättä
viä ongelmia ei tule, pumppaus saadaan päätökseen mahdollisesti jo keskiviikkona,
kerrottiin vesi-ja ympäristöhallituksesta.

Viroon avuksi pyydetyn öljyntorjunta-alus Hallin 100 metrin ja Suomesta yön
aikana tuotu 500 metrin letkuerä kiinnitettiin iltapäivällä karilla tukevasti olevan
Kihnunja sataman öljysäiliöiden väliin 200 metrin matkalle. Turun vartiolentueen
Super Puma-helikopteri siirsi letkut mantereelta laivaan.

Torjunta-apu testi Suomen tehokkuudelle

Suoraa siirtoa laivasta mantereelle kokeiltiinnyt ensimmäisen kerranhaverinyhte
ydessä Itämeren alueella. Operaatiota johti paikalla Suomen puolelta vesi-ja ympä
ristöhallituksen öljyntorjuntajohtaja Kalervo Jolnta ja torjuntapäällikkönä oli Hallin
eläkkeellä oleva kippari TorHolmström. Torjunta-alus Oili ykköstä odotettiin Helsin
gistä kello 22 mennessä varmistamaan siirtoa.

Viron torjunta-apupyyntö oli tervetullut Suomelle, koska näin päästiin jälleen
kerran käytännössä kokeilemaan torjunnan tehokkuutta sitten vuoden 1987 tapah
tuneen Porvoon edustan öljykatastrofin.

40 tonnia öljyä mereen

Kihnu, 60-metrinen tankkeri, makasi 4 metrin matalikolla, jonne se ajoi lauantaina.
Meriveden laskun takia repeämistä oli vuotanut jonkin verran lisää myös raskasta
polttoöljyä mereen, Öljyn yhteismääräksi arvioitiin noin 40 tonnia. Tankkerin kone-
huoneeseen oli päässyt myös jonkin verran vettä.

Kihnussa oli vain yksinkertainen pohja. Jos siinä olisi ollut kaksoispohja, öljy
vuotoa tuskin olisi tapahtunut karilleajossa tai ainakin se olisi ollut lievempi.

Suomelle korvaus torjunta-avusta

Vesi-ja ympäristöhallituksen tiedotussihteeri Timo Asanti sanoi, että Suomelle mak
settaville korvauksille kaluston ja johdon käytöstä löytyy maksumiehiä. 950 brutto
rekisteritonnin Kihnu oli rakennettu vuonna 1976 Buigariassa. Sen omisti Tallinnan
satama ja PKL-yhtiö. Alus oli tarkastettuviime kesänä ja todettu luokituksen täyttä
väksi.

Säiliölaiva oli vakuutettu Suomessa, muilta osin vastuuvakuutus oli Englannis
sa. Euroopassa oli useita vakuutusklubeja, joista Englannissa seitsemän. Ne vastaa
vat yhteisesti öljyntorjunnastaja avusta Suomelle aiheutuvista kustannuksista.

Viro kuuluu Itämeren sopimuksen piiriin. Öljyvahingon sattuessa oli minkä
tahansa Itämeren ympäristömaan annettava pyydettäessä apua. Viro kääntyi Suo
men puoleen, koska olimme lähimpänä ja omistimme tehokkaan torjuntakaluston.

Kihnun lasti olisi mahtunut Halliinkin

Vuonna 1987 valmistunut 60-metrinenHalli pystyy kuljettamaanyhtäaikaisesti jopa
kuutta erilaista öljytuotetta yhteensä noin 1.400 tonnia, runsaasti juomavettä ja
kansilastina lisäksi useita ajoneuvoja.
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Ensin suunniteltiin, että Kihnun öljylasti olisi siirretty Hallin säiliöihin, joihin se olisi 1 993
mahtunutkin. Nyt lastin siirto ohjattiin kuitenkin letkuilla suoraan laivasta mante
reelle Kopiin sataman öljysäiliöihin. Venäjän armeija avusti siirrossa, johon osallistui
satakunta henkilöä. Pelastusmiehet kiinnittivät letkuun poijuja, jotta letku kelluisi
veden pinnalla.

Itämeren öljylastikuormitus oli 50.000-100.000 tonnia vuodessa. Yksin Suomen
rannikolla kulkee vuosittain 20 miljoonaa tonnia öljyä. Öljyä joutuu mereen myös
muista syistä kuin tankkerien karilleajoista. Suureen öljyvahinkoon ei kuitenkaan
tarvita tankkilaivaa. Missä tahansa aluksessa on satojakin tonneja polttoöljyä, joka
voi vuodossa aiheuttaa vakavan vahingon. Näin kävi mm. puutavaralaiva Eirassa
vuonna 1984 Merenkurkussa. Mereen joutui siellä noin 300 tonnia raskasta poltto
öljyä.

Suomen öljyntorjuntavalmius näytti leijonankyntensä

Hilinun öljy saatiin letkua pitkin
mantereelle

Suomen öljyntorjuntavalmiusnäytti leijonankyntensä Tallinnan edustalla. Kahdes
sa päivässä öljyntorjunta-alusten Hallin ja Oili ykkösen noin 30 miehen voimalla
toteuttamapuhdistuspelastiTallinnanrannatsaastumiselta.Vironpääministeri antoi
keskiviikkona Suomen vesi-ja ympäristöhallituksennopeasta avusta tunnustuksen.
Virolla itsellään kun ei ollut lainkaan öljyntorjuntakalustoa eikä meripuomeja.

Virolaistankkeri Kihnusta saatiin myöhään keskiviikkoiltana siirretyksi 600
metrin letkua pitkin satamassa oleviin säiliöihin loputkin yli 1.000 tonnin öljyerästä.
Kihnun yhdeksästä tankista vain kolme oli säilynyt ehjinä. Tankeista pääsi valu
maan mereen 140 tonnia raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Vesi-ja ympäristöhallituk
sen tiedotussihteeri Timo Asanti kertoi öljyn sekoittuneen veden kanssa niin tehok
kaasti, että torjunta-alusten keräilyharjoihin ei paljoakaan jäänyt.

Loppusiivous jäi virolaisille

Saastuneen vesialueen loppusiivous jää virolaistenhuoleksi. Torjunta päättyi sopi-
vaan aikaan, sillä säätiedotus lupasi lounaistuulen voimistuvan torstaina aina 1$
metriin sekunnissa.

Vielä yöllä ruvettiin keräämään Kihriusta letkut ja pumput pois. Torjunta-aluk
set lähtevät paluumatkalle viimeistäänperj antama. Haverilaiva Kihnu jäi edelleen
matalikolle. Sen irrotus on vaikeaa, koska ympärillä on vaarallinen, kivikkoinen
pohja. Irrotus jäi virolaisten murheeksi.

Suomi ryhtyy nyt peräämään torjuntakustannuksia aluksen ja lastinvakuutus
yhtiöiltä. Alus on vakuutettu Suomessa, lasti ja muu irtaimisto Englannissa.
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1993 EY-parlamentti vaatii kaksoispohjia
alueeHeen

Strasbourgissa torstaina 21. tammikuuta koolla ollut EY:n parlamentti keskusteli
säiliölaivojen rakenrteuudistusten tiukentamisesta ja aikataulusta. Lopputulokseksi
tuli, että Euroopan yhteisön satamiin pitäisi yksinkertaisilla pohjilla varustettujen
säiliölaivojen tulo kieltää.

Päätöslauselmassa vaadittiin jäsenmaita kieltämään yli 15 vuotta vanhojen
säiliölaivojen tuleminen öljylastissa EY-maiden satamiin. Jokaisessa tankkerissa on
oltava kaksoispohja ja luotsaus on oltava pakollinen rannikkoreiteillä.

Nopeissaja ankarissa kaksoispohjavaatimuksissa viitattiin Shetlandissa tapah
tuneeseen öljykatastrofiin,jonka tankkeri Braer aiheutti rannikolla. Tämänkolauk
senjälkeenEY:n kuljetus-ja ympäristöministerit tekivät päätöksen, että neljän päi
vän päästä EY järjestää Brysselissä tätä varten hätäkokouksen. Silloin etsitään kei
noja, millä Braerin tuhoa vastaavat katastrofit voitaisiin välttää,

IMO:n määräykset voimaan heinäkuussa

IMO:n asettamat säiliölaivojen uudet kansainväliset määräykset astuvat uusien alus
ten osalta voimaan heinäkuun alussa ja vanhojen alusten kohdalla pari vuotta myö
hemmin. Laivan koosta riippuen säiliölaivoissa tulee olla joko kaksoispohja tai kak
soisnmko. Katsastuksia tehostetaan. Kahden vuoden päästä kaikissa säiliölaivoissa
on oltava käytössä myös öljyntorjunnanvalmiussuunnitelma. Kansainväliset öljy-
yhtiöt ovat omalta osaltaan myös tiukentaneet alustenja niiden miehistön kunnon
ja pätevyyden tarkkailua.

Brysselin kokouksessa maanantaina 25. tammikuuta EY-yhteisönjäsenmaiden
enemmistö kallistui kannattamaan uusia ankarampia määräyksiä öljy-ja kemikaa
liliikenteen aluksille yhteisön alueella. Änkarimmin näitä tiukennuksia vastusti
Kreikka,jossa oli paljon vanhoja tankkereita jajoita rajoituksetkoskisivat kovimmin.
Älusten keski-ikä oli lähes 20 vuotta ja parlamentti puolestaan oli ajanut alimmaksi
ikärajaksi 15 vuotta,
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Alueelbset turvaHisuusinrykset 1993

tebOaisivat

— Öljyonrtettomuuksien vaaran vähentäminen tankidiaivojen turvallisuusmääräys
tenkiristämisellä onnistuu alueellisesti niin EY:n kuin Itämerenkin valtioiden vesil
lä, sanoi merenkulkuhallituksenmerenkulkuosastonpäällikkö, merenkulkuneuvos
Heikki Valkonen 26. päivänä tammikuuta, Tämä ratkaisu vaatii jäsenmaiden yksi
mielisyyttä. EY:n ympäristö-ja liikenneministerit sopivat maanantaina toimintaoh
jelmasta,joka vähentäisi vaaraa yhteisön merialueilla. Päätöksen toimeenpanovaa
tii EY-komissiossa kahden kolmasosan hyväksymisen.

EY hätääntyi Shetlandinsaarten ja viimeksi Sumatran öljykatastrofeista. Eri
puolilla maailmaa oli nyt herätty tankkeriturvallisuuden lisäämiseksi. Vain suuret
onnettomuudetnostavat kysymyksen pintaan. Näin kävi Suomessakin vuonna 1987
Suomenlahdella, kunAntonio Gramsci teki haverin. Suomen öljyntorjuntavalmius
sai nopeasti lisää resursseja.

EY-ministerit paheksuivat kansainvälisen merenkulkujärjestön Imon hitaita
toimenpiteitä turvallisuuskysymyksissä. Heikki Valkonen oli istimut tässä järjestös
sä Suomen edustajana. Imossa oli liki 140 jäsenmaata ja ristiriitaisia intressejä. Ke
hitys ei voi olla nopeaa. Valkonen ei kuitenkaan yhtynyt Imoa syytteleviin. Imo toi
mii niin nopeasti kuin sen muodostamat YK:n jäsenvaltiot haluavat.

Alikuntoiset alukset uhkana

—Jos IMO antaa suosituksen, siitä tulee maailmanlaajuinen. EY:n alueellisillajärjes
telyillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet valvoa päätöslauselmien toi
meen panoa kuin Imolla konsanaan.

Jos ministerineuvostolla on ollut riittävä yksimielisyys ja jäsenmaiden paria
mentit hyväksyvät toimet, EY:nvalvonnalla on erittäin hyvät mahdollisuudet toteu
tua. Vuoden 1982 Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjaan liittyi 15 Euroopan maata.
Päätöksellä pyrittiin torjumaan alikuntoisten alusten uhka Euroopan rannikoille.

Tämän pohjalta muodostettiin kansainvälinen elin, satamavalvontakomitea.
Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan komitean sihteeristö onHaagissa. Näiden kan
sainvälisten sopimusten perusteella Suomenkin merenkulkuviranomaiset tarldsta
vat satamissamme käyvistä ulkomaisista aluksista 25 prosenttia.

Suomi vie reitit ja navigoinnin IMO:on

Suomen merenkulkuhallitus tutkii, miten tankkeriturmia voitaisiin välttää reitti
suunnittelullaja navigointilaitteiden parantamisellaja vie ehdotukset sitten Imoon.
Valkonen sanoi, että Itämerellä toteutettavat määräykset vaativat taakseen kaikki
en ympäristövaitioiden yhteistyötä Itämeren komission kautta Helsingin sopimuk
seennojautuen. Määräykset koskevatkuitenkinvain Itämeren maita. Itämerenulko
puolelta tulevaa alusta eivät määräykset sido. Komissiolla on kuitenkin tehokkaita
instrumentteja käytössä. Jos Itämeren maat tekevät, kuten pohjoismaat usein, yhtei
siä esityksiä Imoon, niillä olisi hyvät läpimenon mahdollisuudet.

Ympariomneno



1993 Yhteisvarustamo “Uikulla” ennen norjalaisia Venäjän apajille

Masa ja Neste ralitaavat öljyä arktisilla
vesillä

Suomalainen arktisten alueiden laivojen rakentaminen ja kansainvälisten vesien
öljykuljetustenerikoisosaamineniskiväthyntteetyhteenjalähtevät ensimmäisenä
pohjoismaissa Venäjän pohjoisten alueiden öljynkuljetukseen.

Helmikuun alussa ilmoitettiin, että Neste Oyja Kvaerner Masa-Yards Oy olivat
perustaneet yhdessä LaivanisännistöyhtiönNemarcin, joka ostaa kuljetuksia varten
Nesteen 1970-luvun erikoissäiliöaluksenUikun, Se uusitaan Masan Helsingin tela
kalla arktisia vesiä varten mm. uudella potkurilaitteistolla, missä varsinaisenpotku
rin käyttömoottori on sijoitettu veden alle potkurin napaan. Uudistustyö maksaa $0
miljoonaa markkaa.

Neste ja Masa allekirjoittivatperjantaina 5. päivänä helmikuuta Muurmanskin
Merivarustamon kanssa aiesopimuksenarktisistakuljetuksista. Tämä tapahtui Suo
men uudenMuurmanskin konsulaatin avajaisten yhteydessä. Kvaerner Masa-Yard
sille sopimus oli uusi aluevaltaus, kun se lähtee mukaan varustamotoimintaan. Ai
kaisemmin tähän ryhtyi Hollming Oy, joka vuosi sitten fuusioi telakkatoimintansa
raumalaiseenFinnyardsiin.

Norjalaiset jäivät pelistä ulos

Venäjän arktisten vesien kuljetukset oli tähän asti tehty Venäjän omalla laivastolla.
Neste ja Masa iskivät nyt ensimmäisenä kiinni arktisten vesien öljynkuljetuksiin
ennen norjalaisia. Öljykuljetusten reiteistä oli useita vaihtoehtoja. Kuljetuksia voi
daan tehdä venäläisten satamien välillä, mutta mahdollisuus on myös kuljettaa öl
jyä Pohjanmeren kautta etelään.

Suomeen vuosittain tuotavasta 10 miljoonasta öijytonnista tulee Venäjän Itä
meren satamasta Ventspilsistä enää miljoona tonnia. Masan Turun telakka rakensi
Nesteelle heinä-ja tammikuussa kaksi nimenomaan Pohjanmeren öljynkuljetuksiin
suunniteltua 95.000 kuollutpainotonnin erikoisalusta. Pohjanmeren lisäksi Neste oli
suunnitellut öljyn hakemista yhä pohjoisempaa, mm. Barentsin mereltä.

Uikulle puolen vuoden remontti

Kvaerner-yhtymäja venäläinen öljy-yhtiö Rosshef olivat jo pidempäänkäyneet neu
votteluja Barentsin meren valtavien kaasu-ja öljykenttien yhteistyöstä. Mm. Masa
Yardsja Moss Rosenbergin offshore-telakka olivat tehneet tarjouksia erikoisista tuo
tantoaluksista pohjoisille reiteille. Uikun uusiminen kestää elokuusta vuodenvaih
teeseen. Siihen tuleva Masan ja ÄBB Strömberg Drivesin kehittämä käännettävä
potkurilaitteisto antaa mahdollisuuden ohjata koneiston koko teho mihin tahansa
haluttuun suuntaan. Sillä on suuri merkitys vaikeissa jääoloissa. Jäänmurtajissa oli
perinteisesti käytetty dieselsähköisiä potkurijärjestelmiä. Uikku saa nyt sellaisen,
Prototyyppi oli merenkulkuhallituksenväyläalus Seilissä.

Suomen ympanstb 680
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Jo kauan kaivattu erikoisalus Itämeren turvaksi 1993

Uusi ulkovartiolaiva
kemikaalitorjunta-alukseksi

Helmikuun puolessavälissä julkistettiin öljyntorjuntaväelle mieluinen tieto, että
viimeinkin päättäjät olivat ymmärtäneet mitä kello oli lyönyt, jos Suomen tai Itäme
ren vesillä tapahtuu vakava kemikaalitankkerin tai muun vaarallisia kemikaaleja
kuljettavan laivan haaksirikko. Saaristomerellä oli vuosien takaiset kemikaali- ja
lannoitelaivan haverit tuoreessa muistissa. Suomi oli nyt vihdoinkin saamassa ke
mikaalien torjuntaan rakennettavan erikoisaluksen rajavartiolaitoksen kalustoon.

Suomen rajavartiolaitoksen uudesta ulkovartiolaivasta tulee aikanaan Itäme
ren erikoisalus. Uudenaikaisimman vedenalaisen tarkkailulaitteiston lisäksi alus
varustetaan niin, että sillä pystytään ensiapuluontoiseen öljyn ja kemikaalien tor
juntaan.

Viimeaikaisetkatastrofitlähialueillaolivat kiirehtineet uudentyyppisen torjun
talaivan hankintaa. Myös myrkkykuljetukset Suomen merialueilla lisääntyvät jat
kuvasti. Varovaisten arvioiden mukaan Itämerellä ja Suomen vesillä kulkee vuosit
tain yli 3 miljoonaa tonnia kemikaaleja. Öljyä on liikkeellä lisäksi 20 miljoonaa ton
nia.

Laivan rakentamisesta oli saatu telakoiden tarjoukset ja tilaus ratkenneelähiai
koina. Uudenkaupungin telakka on rakentanut jo kolme vastaavaa alusta, kaksi
Suomeenja yhden Ruotsiin. Ulkovartiolaiva olisi telakalle pelastus, sillä se antaisi
työtä telakalla 200 miehelle vuodeksi. Muuten telakan portit uhkaavat sulkeutua
maaliskuussa, koska tilauksia ei nyt ollut näköpiirissä.

Alus poistaisi “öljyntorjunta-aukon”

Ulkovartiolaiva tulee Suomenlahden merivartioston käyttöön, mutta se voidaan
siirtää sieltä nopeasti muillekin vesille, Rajavartiolaitoksenmeriosastonpäällikkö,
kontra-amiraali Heimo livonen sanoi 17. päivänä helmikuuta, että kemikaalitorjun
taa varten oli varustauduttava tehokkaasti: oli saatava nopeasti selville, mistä kaa
susta tai myrkystä on kysymys,ja jos katastrofi sattuu itse laivassa, torjuntamiehis
töllä on oltava erikoisvalmisteiset suoj apuvut, jotta miehistö saadaan pelastetuksi.

Vesi-jaympäristöhallituksenpääjohtajaKajBärlund sanoi, että uusi alus poistai
si öljyntorjunta-aukon itäiseltä Suomenlahdelta. Se toimisi myös kaivattuna kemi
kaalivahinkojen torjunta-aluksena. Rakentamishanke voidaan rahoittaa öljysuoja
rahastosta “likaaja maksaa” -periaatteella.

Suomenkahdeksasta suuresta öljyntorjunta-aluksesta yksikään ei sovellu kemi
kaalituhojentoijimtaan. Uudesta alustyypistä ei muualta ollut esimerkkejä ja varus
tus on rakennettava suomalaisten lähtökohdista.

Myrkkyvaara kasvaa Itämerellä

ItämerensuojelujärjestönHelsingissähelmikuussapidettykokousoli huolissaanyhä
kasvavasta myrkkyvaarasta Itämerellä. Itämereen oli Bornholminja Gotlannin lä
hivesille upotettu 42.000 tonnia kaasuaseita, joissa oli kaasua 4.200-8.000 tonnia.
Skagerrakin pohjalla oli kymmeniä tuhansia tonneja erilaisia taistelukaasuja.

Uusin uhka oli nyt Baltian neuvostoarmeijan aikaisissa maaperävarastoissa
olevien myrkkyjenkulkeutuminen Itämerenvesiin.

Ympanominerio



1993 Uusikaupunki syytti Raumaa tilauksen omimisesta

Laivatdauksen viivytyksestä
telakoiden sanasota

Ulkovartiolaivan tilaus vlivästyi ja se käynnisti kovan telakkasodanUudenkaupun
ginja Rauman välillä. Uudenkaupungin telakka sulkee porttinsa perjantaina. Ensi
viikolla on työttömänä koko väki, 330 henkilöä.

Rajavartiolaitos hankki tarjoukset neljältä telakalta. Tilauksenratkeaminen vasta
kuukauden päästä oli hälyttävä tieto, sanoi Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja ja telakkayhtiön hallituksen jäsen Risto Ahonen. Hän sanoi Rauman
Finnyardsin telakan intressissä olevan tilauksenlykkääntymisen, koska Raumalla
oli levypuoli nyt ylikuormitettu. Vasta syksyllä tulee kuoppa,johon ulkovartiolaiva
tilaus sopii hyvin, Raumalaiset halusivat jarruttaa.

Telakkakyräilyt 1,5 vuoden takaa

Ahonen sanoi saaneensa varmalta taholta tiedon, että jos tilaus menee Raumalle,
Finnyardsin konseptin mukaan merkittävä osa ulkovartiolaivan terästöistä tehdään
venäläisillä tai puolalaisilla. Uudessakaupungissa oli jo kaksi vuotta neuvoteltu ul
kovartiolaivan teknisistä kysymyksistä ja viimeisenkin kuukauden aikana käyty tii
viitä keskusteluja. Uudenkaupunginja Raumankyräilyt juontavat alkunsa vuodelta
1991, kun Rauma-konserni syyskesällä uhkasi panna omistamansa Uudenkaupun
gin telakan portit kiinni,

Finnyards: “Vain normaali tarjous”

firniyards Oy:n toimitusjohtajaAarnoMannonen kiisti uuskaupunkilaistenvihjailut
ulkovartiolaivan tilauksen kähmimisestä, Finnyards oli antanut pyydetyn tarjouk
sen, kuten muutkin kolme telakkaa. Ahosen väitteet Finnyardsin suunnittelemien
terästöiden teettämisestä ulkomaisilla telakoilla Mannonen kumosi täysin.

Finnyardsin tilauskantaan kuului kolme alusta. Maailman ensimmäinenmoni
toimimurtaja luovutetaan merenkulkuhallitukselle kahden viikon päästä, toinen
tammikuussa.

Rajavartiostolla ei poikkeusehtoja

Rajavartiolaitos oli toiminut ulkolaivatilauksessa täysin normaalilla tavalla. Valtio
neuvosto antoi tilausvaltuudet ja lisäbudjetfiin $0 miljoonaa markkaa, josta tänä
vuonna saatiin käyttää 26 miljoonaa markkaa. TiedotuspäällikköMattiAutio sanoi,
ettei rajavartiolaitokselle oltu annettu minkäänlaisia poikkeusehtoja tämänhankin
nan suhteen, Siellä noudatettiin jääräpäisesti ohjeita, joita valtionhallinnossa oli
määrätty Rajavartiolaitos joutui pikaisesti ottamaan tarjouspyynnöt neljältä suo
malaistelakalta. Viime viikon hiihtolomat keskeyttivät asianeteenpäin menon, mutta
nyt sitä taas selvitellään mahdollisimmannopeassa tahdissa. Autio arvioi, että kuu
kauden kuluttua tilaussopimus olisi valmis.

Suomen ympansto 680
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Finnyards rakentaa Itämeren ensimmäisen erikoistorjujan 1993

Hemikaahtorjunta-vartiolaiva
valmis 1994

Suomi saa Itämeren ensimmäisen kemikaalien torjuntaan soveltuvan erikoisaluk
sen. RaumalainenFinnyardsin telakka sai rajavartiolaitokselta ulkovartiolaivan ti
lauksen kesäkuun puolivälissä. Öljyvahinkojen torjunnan lisäksi se toimii myös ke
mikaalionnettomuuksien yhteydessä tarvittavissa pelastus- ja torjuntatehtävissä.
Vastaavaa ei Itämerellä aikaisemmin ole ollut.

Lokakuussa 1994 valmistuvaa 58 metrin pituista laivaa varten oli valtion bud
jetissa varattu $0 miljoonaa markkaa. Lisäksi tulevat erikoislaitteet. Alus on sama,
josta konkurssiin menneen Uudenkaupungin telakan pelastamisesta käytiin Rau
man kanssa kova kamppailu.

Viimeaikaisetkatastrofitlähialueilla olivat kiirehtineet uudentyyppisen torjun
talaivan hankintaa. Myrkkykuljetukset myös Suomen merialueilla lisääntyvät. Itä
merellä ja Suomenvesillä kulkee vuosittain yli 3 miljoonaa tonnia kemikaaleja. Öljyä
on liikenteessä 20 miljoonaa tonnia. Lisäksi Itämereen on Bornholminja Gotlannin
lähivesille upotettu 42.000 tonnia kaasuaseita, joissa on kaasua 4.200-8.000 tonnia.
Skagerragin pohjalla oli kymmeniä tuhansia tonneja erilaisia taistelukaasuja. Uusin
uhka oli Baltian neuvostoarmeijan aikaisissa maaperävarastoissa olevien myrkky
jen kulkeutuminen Itämeren vesiin.

Kemikaalitorjunnassa on nopeasti saatava selville, mistä kaasusta tai myrkystä
on kysymys. Jos katastrofi sattuu laivassa, torjuntamiehistöllä on oltava erikoisval
misteiset suojapuvut, jotta hädässä olevan aluksen miehistö saadaan pelastetuksi.
Suomen kahdeksasta suuresta öljyntorjunta-aluksesta yksikään ei sovellu kemikaa
lituhojen torjuntaan.

Rajavartiolaitoksella oli nyt 5 ulkovartiolaivaa. Uusinta kalustoa edusti Saaris
tomerelle vuonna 1991 valmistunut Kurki, joka oli varustettu huippuelektronisin
laittein mm. sukellusvenevalvontaa varten. Fmnnyardsilla rakennettava laiva sijoi
tetaan Suomenlahdelle, josta Vilpasja Turva siirtyvät Pohjanlahdelle.

Viimeaikaiset öljykatastrofit hyvä esimerkki

Halpa vierastyövoima uhkana myös
tankkeredle

Keskustelu suomalaisen merimiehen korvaamisesta vierastyövoimalla kiihtyi hel
mikuussa. Taustalla oli halu alentaa kustannuksia. Pienvarustamotja ammattijär
jestöt olivat kauhuissaan, kun Nesteen toimitusjohtaja Jaakko Iharnuotilakin — super
tankkerien isäntä — oli valmis avaamaan ovet vierastyövoimalle.

Ahvenanmaalaisen Godby Shippingin toimitusjohtaja, ulkomaanliikenteen
pientonnistoyhdistyksen varapuheenjohtajaAlpo Mikkola sanoi 21. päivänä helmi
kuuta, ettei kouluttamattomalla laivaväellä ole asiaa ainutlaatuisen saariston sok
keloihin.

Hän sanoi, että mukavuuslippulaivoilla oli sattunut meidänkin vesillä aivan
ihmeellisiä karilleajoja. Ähvenanmerellä ne olivat vieneet kokonaisia majakoita
mukaansa. On ennenkuulumatonta merimiestaitoa, jos merellä törmää majakkaan!

YmDäromInIueno
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toehtojaja vähimmäisvarustusten lisäämistä. Maailman merillä liikkui noin 3.000 1 993
tankkeria, joiden keski-ikä oli yli 10 vuotta. Valtaosa niistä oli yksirunkoisia ja -poh
jaisia, kuten Shetlandinhaverilaivakin. Suomenkin vesillä liikkui paljon ilman kak
soispohjaa olevia tankkereita. Niiden tulo pyritään nyt tukkimaan kansallisilla
määräyksillä.

Neste oli maailmassa eturivin tankkerifirma. Sen 21 oman aluksen laivaston 18
aluksessa oli kaksoisrunko, kolmella kaksoispohja.

Yksirunkoisia pois jo 1998

Kansainvälisesti oli jo sovittu, että vanhimmat yksipohjaiset tankkerit poistetaan
liikenteestä. Ne alukset, jotka tulivat ennen Marpolin yleissopimusta vuonna 1973
liikenteeseen, on poistettava kulusta 25 vuoden jälkeen luovutusvuodesta, ensim
mäiset siis jo vuonna 1998. Uusi 100.000-150.000 tonnin tankkeri maksaa Suomen
rahassa noin 350 miljoonaa markkaa. Kaksoisrunko nostaa laivan hintaa koosta riip
puen 10-15 prosenttia.

Suomen vesien pahimmat uhat olivat neuvostoliittolaistankkerin Antonio
Gramscin karilleajot ja öljyvuodot vuonna 1979 pohjoisella Itämerellä ja vuonna
1987 Suomenlahdella sekä Eira Merenkurkussa vuonna 1984.

ETA-sopimus voi tuoda romulaivat rannikolle

Kauppa-alusten rannikkoliikennettä vieraan maan satamien välillä valmisteltiin
huhtikuussa ETA-säännösten puitteissa ja sen arvioitiin olevan käytäntöä jo ensi
vuoden 1994 alussa. Sopimuksen pitäisi astua voimaan Suomenkin kohdalta elo
kuussa. Liikenneministeriön merenkulkuosaston päällikkö Raimo Kurki sanoi 20.
päivänä huhtikuuta, että laivallikenteen kohdalla kabotaasiratkaisut on tehtävä vielä
tänä keväänä.

Suomen rannikkoliikenne ei ole niin suurta kuin muissa maissa. Se perustuu
voimakkaastiNesteen omiin öljykuljetuksiin, jotka jäisivät yhtiön kalustolle ftilevai
suudessakin. Merenkulkuhallitus oli esittänyt, että Suomen vesille ei saisi yhden
kään maan öljytankkeri tulla ilman kaksoispohjaa. Ilman tätä vaatimusta ETÄ avaisi
jos minkälaisen romulaivan tulon vesialueillemme ja karille ajon yhteydessä aihe
uttaisi vakavan yrnpäristöuhan.

Keski-Euroopan rannikkoliikenteessä katsottiin myös suomalaisaluksilla ole
van mahdollisuuksia lisätä markkina-aluettaan.

YmpänstomlnisterFo
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1993 Nauvon keskusluotsiasema toteuttaa ilmoitusvelvollisuuden

llmoittautuminen tehostaa laivojen
valvontaa

Nauvon Pärnäisiinvielä tänä vuonna valmistuva keskusluotsiasema tuo mukanaan
Suomen merialueille toistakymmentä vuotta suunnitellun alusten ilmoittautumis
velvollisuuden. Nauvon keskusvalvomo pystyy hallitsemaan koko Saaristomeren
liikenteen. Ähvenanmaalle MaarianhaminanLuotsivuorelle rakennetaanmyöhem
min Pärnäistä vastaava valvontakeskus.

Merenkulkuneuvos Heikki Valkonen merenkulkuhallituksesta sanoi 17. päivänä
huhtikuuta, ettei enää riitä, että tulossa oleva alus ilmoittaa luotsin tarpeestaan,
vaan on ilmoitettava myös lastin laatu ja määränpää. Selvityksen avulla voidaan
seurata entistä tarkemmin mm. vaarallisia lasteja kuljettavia aluksia ja risteilevää
liikennettä, joka voi olla vaaraksi.

1980-luvun alussa Itämeren ympäristövaltiot sitoutuivat siihen, että riskialuk
set vapaaehtoisesti ilmoittautuisivatrannikkojenvalvontakeskuksiin. Suomessa ii
moituskeskus sijaitsi Suomenlahden merivartiostossa. Neuvostoliitto allekirjoitti
myös sopimuksen, mutta ei sitä koskaan noudattanut. Hankkeesta luovuttiin muu
tenkinhiljalleen. Vielä vuonna 1982 Helsinkiinilmoittautui yhdenkuukaudenaika
na 11 suomalaista ja 7 ulkomaista alusta, Nesteen alukset ilmoittautuivat aina.

Ympäristöhallituksen raporttia toteutetaan

Vaarallisin viimeaikaisista vähältäpiti-tapauksista oli matkustaja-autolautanWel
lamon ja lastissa olevan ulkomaisen säiliölaivan yhteenajovaara Ruotsin vesillä.
Autolautta ohitti ajelehtivan tankkerin vain 10 metrin päästä.

Pärnäisten uudistusten yhteydessä toteutetaanmyösympäristöhallituksenra
porttia, jonka mukaan kaikilta aluksilta ja korostetusti kemikaali- ja säiliöaluksilta
vaadittaisiin ilmoittautumisvelvollisuus Suomen kaikilla merialueilla, Eri maissa
on useita käytäntöjä, mutta ilmoittautumisvelvollisuus on pääsääntöisesti joka
maassa.

Suomikin voisi tuoda Norjasta nesteytettyä kaasua

Turun telakka kaasutankkerien
tuotantoon

Kvaerner Masa-Yardsin Turun telakka ilmoitti 27. päivänä huhtikuuta tehneensä
Suomen kaikkien aikojen suurimman vientikaupan. Se toimittaa neljä LNG-kaa
sulaivaa Äbu Dhabiin arvoltaan 5,5 miljardia markkaa. Kaasulaivat ovat uusimman
teknologian tuotetta ja niitä ovat olleet kehittelemässä emoyhtiö Kvaernerja Masa
Yards kolme viime vuotta.

Toimitusjohtaja Martin Saarikangas uskoi, että lisää kaasulaivatilauksia on tu
lossa. 1990-luvulla rakennetaan ainakin 30 näitä nesteytetyn maakaasun kuljetta
miseen tarvittavia aluksia. Masa-Yards aikoi niistä ottaa kolmanneksen. Maailmas
sa oli tähän erikoisosaamiseen keskittynyt vain viisi telakkaa.
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Saarikankaan seuraava suunnitelma on esittää myös Suomen nyt putkissa tuotavan 1993
maakaasun kuljettamista Venäjältä näillä erikoistankkereilla. Siihen riittäisi kaksi
laivaa. Lisäksi Suomi voisi hyödyntää mm. Norjasta tuotavaa nesteytettyä kaasua
kahdella laivalla, koska maakaasuputken rakentaminen Ruotsin kautta oli osoittau
tunut vaikeaksi rahoituksen takia.

Koska Suomi tilaa ensimmäisen öljyntorjunta
monitoimimurtajan?

Suomen jäanmurtajataito toi jo USA:n
tilauksen

Suomen öljyntorjuntaviranomaisten suuri toive, jäissä toimiva öljyntorjuntalaiva
eli yhdistetty jäänmurtaja-öljyntorjunta-alus ei vieläkään ollut lämmittänyt poliit
tisten päättäjien mieliä. Mahtaako jo pian tärpätä, kun nyt Kvaerner Masa-Yards
pääsi murtajataidoillaan ftmkeutumaanpitkienponnistelujenjälkeenPohjois-Äme
rikanjäänmurtajamarkkinoille. USA:n rannikkovarfiosto oli filannutpolarijäänmur
tajan New Orleansissa sijaitsevalta Ävondalen telakalta ja Masa-Yards teki hyvää
teknologiayhteistyötäÄvondalenkanssa.

Masa-Yards osallistuu projektin teknologiaan ja rakentamiseen muutamalla
kymmenellä miljoonalla markalla, sanoi toimitusjohtajaMartin Saarikangas 19. päi
vänä heinäkuuta. Sopimus oli Masa-Yardsin ensimmäinen läpimurto maailman
murtajamarlddnoilla. Sen edeltäjä, WärtsilänHelsingin telakka rakensi vuonna 1986
jo 60 prosenttia maailman jäänmurtajista.

Toinenkinsuomalaistelakka, raumalainenFinnyards pääsi kiinni murtajatieto
uden toteuttamiseen, sillä merenkulkuhallitus saa tammikuussa telakalta käyttöön
Suomen toisen monitoimimurtajan. Masa-Yardsilla oli jalka oven raossa jo pohjoisil
le vesille Barentsin merenja Pohjois-Venäjän öljykenttienhyödyntämiseen. Neste Oy
ja Masa-Yards perustivat yhdessä Nemarc-laivanisännistöyhdistyksen.

Suomen ensimmäinen jäänmurtaja jo 1290

Masa-Yardsilla odotti edelleen aloittamista elokuussa 1990 tehty puolen miljardin
markanjäänmurtajatilausNeuvostoliitosta. Rakentamiseen ryhdytään, kun rahoit
taja on tiedossa.

Jäänmurtotietous on Suomessa jo toistasataa vuotta vanha. Maailman ensim
mäinenjäänmurtaja oli Philadelphiassavuonna 1837 rakennettu City Ice Boat Nol.
Se tehtiin helpottamaan Delawarejoen talviliikennettä. Suomen ensimmäinenjään
murtaja valmistui yli puoli vuosisataa myöhemmin 1890. Se sai nimen Murtaja ja oli
tuolloin Euroopan suurinja voimakkainjäänmurtaja.
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1993 Täydellinen vaikutus alkaa vasta 25 vuoden päästä Itämerellä

IMO:n kaksoispohjamääräykset
voimassa jo 1.7,

Katastrofaaliset säiliöalusonnettomuudetvähenevät käytännössä vasta ensi vuosi
tuhannella, kun heinäkuun alusta astui voimaan kansainvälinen sopimus tankkeri
enkaksoispohjavaatimuksista. Näin siksi, että kaksoispohjamääräykset eivät koske
ennen sopimusmuutosta hankittuja aluksia. Niitä voi käyttää luovutuksesta lukien
muuttamattomina 25 vuotta. Alukset joutuvat kuitenkin tehostettuun tarkastuk
seen. Ensimmäiset poistuvat liikenteestä vuonna 199$.

Tein journalistina näistä uusista kansainvälisistä määräyksistä yhteenvedon,
mistä kävi selvästi ilmi, miten heikosti IMO:n uudet määräykset tehoavat sisäme
riin, esimerkiksi Itämereenvasta ensi vuosituhannella, kunnykyisiä romutankkerei
tavoidaanruveta kuitenkin poistamaan vasta neljännesvuosisadanjälkeen pois käy
töstä kokonaan, mutta siihen mennessä voidaan ajaa sadankintuhannentonnin ro
mulaivoilla öljyä Itämerellä, kenenkäänriliden rajoituksiinkoskematta. Suomen omat
kansalliset määräyksetpystyvät ainoastaan turvaamaan Suomen rannikoiden öljy-
laivojen liikenteen hoitamisen vain kaksoispohjaisilla säiliölaivoilla ja sulkea liiken
nöinnin kokonaan sisävesillä.

Suomi pystyy suojaamaan vain oman rannikon

Suomessa liikenneministeriö oli kiirehtinyt uusia määräyksiä niin, että Suomensa
tamien välisiä öljynkuljetuksia hoitavilta laivoilta vaaditaan kaksoispohja. Näin
nimenomaan EY:n pelossa. Jos Suomesta tulee EY-maa, ilman kansallisia määräyksiä
rannikoillemme voi tulla miten ruostunut säiliölaiva tahansa täydessä lastissa. Sisä-
vesillä seilaavissa säiliölaivoissa kaksoispohja oli ollut pakollinenjo useita vuosia.

Vesi-ja ympäristöhallituksessa ihmeteltiin toisaalta sitä, ettei kaksoispohjavaa
timusta voitu kohdistaa koko Itämeren alueen liikenteelle. Suomi ei kuitenkaan voi
määrätä toisten Itämeren ympäristövaltioiden öljyliikenteestä. Se vaatisi kansain
välisen merenkulun turvallisuudesta huolehtivan Imo:n sopimusta.

Suomen öljysuojamaksu hillitsee

Suomessa oli öljynsuojarahastonpykäliä muutettu siten, että yksirunkoisilta säiliö
laivoilta vaadittava öljysuojamaksu oli kaksinkertainen. Sen katsottiin jo sinänsä
hillitsevän yksipohjaisten alusten käyttöä, koska rahdinottaja joutuu korotuksen
maksamaan.

Tuorein tuhoesimerkki Suomenvesillä oli Porvoon edustalta vuodelta 19$7. Sil
loin yksipohjainen huonokuntoinen neuvostoliittolaistankkeri Antonio Gramsci
karautti myrskyssä karille ja aiheutti mittavan öljytuhon. Samainen Gramsci teki
öljykatastrofinjo vuonna 1979 Pohjoisella Itämerellä.

Kansainvälisten kaksoispohjamääräysten mylly jauhaa hitaasti, koska se ei
huomioi muutoksia takautuvasti, 25 vuoden siirtymäkauden mukaan ne alukset,
jotka tulivat ennen Marpolinyleissopimusta vuonna 1973 liikenteeseen, oli poistet
tava kulusta kuitenkin jo vuonna 199$.

Suomi edelläkövijänä kaksoispohjissa

Myöhemmin tulleet alukset seilaavat vielä pitkälti ensi vuosituhannelle. Maailman
merillä liikkuu nyt noin 3.000 tankkeria, joiden keski-ikä oli yli 10 vuotta, Valtaosa

Suomen ympansto 680



ØOOO OOO OO O O O O OOO O O O O OOOO OOOOO OOOOOOOO OOOOOO O O OOOOO OOOOO OOO OO

niistä oli yksinmkoisiaja -pohjaisia, kuten Shetlandin suurtuhon tammikuussa aihe- 1 993
uttanut aluskin. Samoin tapahtui ExxonValdesilleÄlaskassavuonna 1989. Öljytuho

oli Yhdysvaltojenpahin.
Suomi oli tankkerien kaksoispohjissa edelläkävijä koko maailmassa. Nesteen

kaikki tankkerit olivat joko kaksoispohj alla varustettuja tai niissä oli myös kaksois
laidoitus. Kaksoispohja nostaa aluksen rakentamiskustannuksia 10-15 prosenttia.

Pohjassa havaittu ainakin 7 vaarallista tynnyriä

Myrkkytynnyrijahti taas Drasfjärdin
vesiII

Merivoimat lähti 7. päivänä elokuuta tutkimaan Dragsfjärdin vesiltä Vänön poh

joispuolelta kalastajienverkkoffiin ajautuneita ympäristölle vaarallisia myrkkytyn
nyreitä. Tynnyreitä oletettiin pohjassa olevan ainakin seitsemän. Uusin kemikaali
myrkkylöytö tapahtui runsas vuosi liian aikaisin, jos ajatellaan kemikaalitorjunta
kalustoa Suomessa. Ensimmäinen kemikaalitorjuntoihin valmistuva vartiolaivahan
valmistuu Raumalla Finnyardsin telakalta vasta lokakuussa 1994.

Merivoimien aloittama tutkimusretki suuntautui Vänön saaren pohjoispuolel
le,jo kertaalleen vuonna 1983 vedenalaisilla viistokameroilla tutkittuun paikkaan.
Vesi- ja ympäristöhallitus oli päättänyt nostattaa nämä tynnyrit ylös pohjasta kei

nolla millä tahansa.

10 vuoden takaisia peruja?

Tynnyrien upottajasta ei ollut tietoa. Keväällä havaitut seitsemän tynnyriä kuului

vat joko Jukka Ojarannan vuonna 1982 näille vesille upottamiin noin 30 tynnyriin tai
ne olivatjonkun toisen saastuttajan upottamia. Ojarannan upottamista tynnyreistä
oli jo neljä saatu aikaisemmin ylös.

Tutkimuksissa tynnyrien sisältö oli todettu mm. kondensaattorinesteinä käyte
tyiksi klooratuiksi fenoksibentseeneiksi. Yksitoista vuotta sitten upotetuissa tynny
reissä oli ainakin pcb-yhdisteitä Nokian ja Keskuslaboratorionjäljiltä.

On syytä palauttaa mieliin, että qarannan 11 vuoden takainen oikeudenkäynti
oli Suomessa ensimmäinen, missä istuva oikeus joutui ottamaan kannanjuuri ulos
tulleesta uudesta jätehuoltolaista. Seuraavat myrkkyoikeudenkäynnitpohjautuivat
paljolti Dragsfjärdin oikeudenkäynnin kuvioihin. Olin journalistina seuraamassa
viikosta viikkoon kaikkia oikeudenkäyntejä Hangon raastuvanoikeudessa ja tein

raportoinneissani niistä tarkkaan selkoa, olihan kysymys todella ensimmäisestä is
tuvan oikeuden tekemistä tulkinnoista uudesta voimaan astuneesta laista. Jouduin
seuraaman tarkasti myös myrkkytynnyrien etsintöjä ja raportoimaan niiden vai

keista olosuhteista myrskyisellä merellä.

Viistokaikumittain haettiin USA:sta

Toukokuussa 1983 Geologisen tutkimuslaitoksen Kaita-aluksella tutkittiin mm. lai
vaväylät VänönjaTrunsön saarten välillä. Edellissyksynetsinnätkeskeytyivätsyys
myrskyjen takia. Silloin ehdittiin haravoida vain kymmenesosa 1.500 hehtaarin
merialueesta. Syyskesän etsinnöissä oli mukana myös merivoimaterikoiskalustol
laan, jolloin haravoitiin vielä laajempi alue.
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1 993 Etsinnöissä käytettiin silloin Yhdysvalloista hankittua viistokaikumittainta. Aluk
sessa oli lisäksi vedenalainen televisiokamera ja elektronisetpaikannuslaitteet.

Itämeren pahin saasteuhka

Vielä syyskesällä 1991 tukholmalainen sukellusyritys Octopus oli valmis etsimään
ja nostamaan Ojarannalta mereenjääneetpcb-tynnyrit. ToimitusjohtajaJohnny Sund
piti silloin 16 tonnin ongelmajäte-erää Itämeren saasteista pahimpana uhkana, joka
tuhoaisi vedet aina Tukholman saaristoa ja Baltian rannikkoa myöten. Hän katsoi
ajankohdan olevan viimeinen mahdollinen, sillä tynnyrit ruostuvat kymmenessä
vuodessa ja myrkky leviää. Etsintä ei silloin toteutunut, koska suomalaisrahoittajaa
ei löytynyt.

Ojarannanmyrkkyjupakasta annettiin päätös Dragsfjärdinoikeudenkäynnissä
1$. marraskuuta 1992. Tuomiot olivat 2 vuoden4 kuukauden ehdottomista vankeus
rangaistuksista $ kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yhteisvastuulli
set korvaukset Nokian ja Keskuslaboratorion kanssa nousivat yhteen miljoonaan
markkaan. Ongelmajätteiden tuottajille langetettiin sakot, jotka vaihtelivat 3.320
markasta 12.666 markkaan.

Jätehuoltolaki sai ensimmäisen tulkinnan

Myrkkyoikeudenkäyntiä käytiin viisi eri kertaa.Juristien mielenkiinto sitä kohtaan
oli tavallista suurempi, koska päätös oli ensimmäinen istuvan oikeuden antama
kanta uudesta jätehuoltolaista. Seuraavissajätehuoltosyytteissä kuljettaisiinpaljolti
samoja jälkiä. Korkein mahdollinen rangaistusjätehuoltolainrikkomisesta oli silloin
6 vuotta.

Oikeudenkäynnin ydinkysymys oli, ketä rangaistaan siitä, että Jukka Ojaranta
haki myrkyt Euro-Jndustrinsopimuksen mukaan Nokialta ja Keskuslaboratorioltaja
upotti ne lopulta mereen. Juristit pitivät silloin mielenkiintoisena sitä, oliko syyllinen
Ojarantaja hänen käyttämänsä kalastusaluksen miehistö vai Nokia ja Keskuslabo
ratorio.

15 tunnin istunto — päätöstä pohdittiin 8 tuntia

18. marraskuuta 1982 oli myrkkyjuttu esillä viidettä kertaa Dragsfjärdin kihlakun
nanoikeudessa, missä sitä puitiin yhteen menoon 15 tuntia. Oikeus pohti päätöstä 8
tuntia. Päätöksen lukeminen alkoi keskiviikkona kello 22.50 ja päättyi torstaina kello
0.35. Oikeudenkäynti oli ensimmäinen, joka tapahtui jätehuoltolain voimaantulon
jälkeen. Osa 13 syytetystä esitti heti tyytymättömyyttä päätökseen. Juttua pui tämän
jälkeen Turun hovioikeus, Korkein oikeus joutunee myös jutun ennakkopäätöksen
luonteen huomioiden ottamaan kantaa asiaan,

Syytettyjen rangaistusten perusteina olivat jatketut joko tavalliset tai törkeät
jätehuoltorikokset, vesilain säännösten rikkominen sekä vaarallisten aineiden kulje
tusmääräysten laiminlyönti. Jukka Ojaranta ja toinen päätekijä, Euro-Industrinpro
kuristi saivat kumpikin 2 vuotta 4 kuukautta. Euro-Industrin toimitusjohtaja sai 1
vuoden 10 kuukauden tuomion. Lisäksi tuomittiin yhdelle syytetylle 1 vuoden $
kuukaudenvankeustuomioja kahdella muulle 1 vuoden 6 kuukauden tuomio. Oi
keus jakoi lisäksi kolme ehdollista vankeustuomiota.

Ongelmajätteitä hävitettäväksi antaneidenNokianja Keskuslaboratorion kuusi
johtajaa ja päällikköä saivat sakkorangaistuksia, jotka vaihtelivat runsaasta 3.000
markasta 17.900 markkaan.

Oikeus totesi perusteluissaan toteennäytetyksi, että Jukka Ojaranta oli upotta
nut mereen Suomen aluevesillä ongelmajätteet, joista pääosa oli vielä kateissa. Löy
detty oli vasta 4 tynnyriä, haettavana liki 30 tynnyriä. Etsinnät olivat toistaiseksi
lopetettu tuloksettomina.
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Turunhovioikeus pienensi 12. päivänä elokuuta DragsfjärdinkiHakunnanoikeuden 1993
marraskuisia päätöksiä. Laivuri Jukka Ojarannan tuomio pysyi2 vuotena 4kuukau-

tena, mm. törkeästä jätehuoltorikoksesta. Euro-Industrinprokuristin tuomio aleni

kahdella kuukaudellaja toimitusjohtajan tuomio 1 vuoteen 5 kuukauteen.
Korkein oikeus hylkäsi sitten 16. päivänä marraskuuta myrkkytuomioita saa

neiden 13 henkilön valituslupa-anomukset. Näin Turun hovioikeuden elokuussa

antama päätös jäi siis pysyväksi.

Eri viranomaisten toimet tutkittaviksi

Etsnnän viivyttelysta tebtiin kantelu

Öljyntorjunta-alus Hallin miehitetty sukelluslaite löysi keskiviikkona 11, elokuuta

ensimmäisen oletetuista 20 myrkkytynnyristäVänönsaarenpohjoispuoleltanoin5l

metrin syvyydestä. Eduskunnan oikeusasiamies sai samana päivänä myös ensim

mäisenkantelunmyrkkyjupakasta. Turkulainen varatuomariAnnika Lapintie tiedus

teli, oliko keskusrikospoliisija mahdollisesti vesi-ja ympäristöhallitus tai muuviran

omainen syyllistynyt lain rikkomiseen, törkeään laiminlyöntiin tai muutoin jättänyt

täyttämättävelvollisuutensa myrkkytynnyreiden vaarattomaksi tekemisessäja tyn

nyreidenupottamiseensyyllistyneiden löytämiseksi.
Kalastajat löysivät keväällä 4 tynnyriä verkoistaan. Tynnyrit oli vain hävitetty

eikä asiaa sen enempää tutkittu. Lääninhallitus patisti heti löydön jälkeen ympäris

töviranomaisia nopeisiin jatkotoimiin tuloksetta.

Etsinnät aloitettiin heti

Vesi-ja ympäristöhallituksen tiedotussihteeri Timo Asanti sanoi tynnyreiden etsin

nän alkaneen heti keskiviikkoaamuna, jolloin kaksi tutkijaa lähti sukelluslaitteella

pohjamutiin. He palasivat kahden tunnin kuluttua pintaan, kun happipullot tyhje

nivät. Löytönä oli kuitenkinyksi huonokuntoinen tynnyri. Pohja oli pehmeää savea

ja näkyvyys heikohko.
Jos tynnyreitä löytyyjo heinäkuussa kartoitetulta toista kilometriä pitkältä alu

eelta lisää, asiantuntijat neuvottelevat tynnyrien kunnon perusteella, voidaanko ne

turvallisesti ja ympäristöä saastuttamatta nostaa ylös.
Tynnyrien sisällön oli todettu olevan erittäin vaarallista myrkkyä, kloorattua

fenoksibentseeniä, jota käytetään mm. kondensaattorinesteinä. Tämä tieto viittasi

samoihin myrkkyihin, joita Ojarannan upottamissa tynnyreissä tiedettiin hänen

toimeksiantajiensalausuntojenperusteella olleen.
Merivoimat kartoitti oletettujen tynnyrien paikat jo heinäkuun lopulla viisto

kulmaluotaimella. Nyt tehtävä sukellustutkimus oli senjatkoa. Keväällä 1990 raisio

laisen Sub Marine Oy:nvesi-ja ympäristöministeriölle rakentamaa noin miljoonan

maksanutta Itämeren alueen ensimmäistämiehitettyä tutkimussukelluslaitetta käy

tettiin nyt ensimmäisen kerran pohjassa olevien tynnyrien tunnistamiseen.
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1993 Sisältö ei kalakantaa tappavaa

Myrkkytynnyrien haku keskeytyi
ainakin viikoksi

DragsfjärdinVänönpohjoispuolisilla vesillä noin 20 upotetun myrkkytynnyrinnos
to oli yhtä vaivalloista kuin 11 vuotta sitten, kun niitä jahdattiin Jukka Ojarannan
jäljiltä. Vesi- ja ympäristöhallituksen pääjohtaja Kaj Bdrlund sanoi 13. päivänä elo
kuuta, että eväät tutkimustyön jatkamiseksi merenpohjassa olivat ainakinviikoksi
loppuneet.

Työ oli liian kallista ja hidasta. Sitä jatketaan vasta, kun keksitään nykyistä pa
rempia keinoja. Valtioneuvostolle oli tehty esitys alueen ympäristövahinkojen torju
miseksi. Siihen tarvittaisiin noin 3 miljoonaa markkaa.

Pika-analyysinäytteistä osoitti, ettei tähänastisten esiin tulleiden tynnyriensi
sältö sittenkään ollut niin myrkyllistä kalastolle kuin pelättiin. Ylitarkastaja Tuula
Kuusela sanoi, ettei kalakuolemista ollut näyttöä, vaikka tynnyrit olivat meren poh
jassa maanneet ehkä kymmenenkin vuotta. Nyt tehdyt analyysit osoittivat, että su
kellusalus Kuutinhavaitsemista tynnyreistä otetuissanäytteissä oli diklooribentsee
niä. Se oli yleistä liuotinainetta. Seoksessa oli myös muita yhdisteitä, muun muassa
tavallista jäteöljyä. Kalastajien verkkoihinosuneissa neljässä tynnyrissä oli ollut muita
klooriyhdisteitä runsaammin.

Kalat puhdistuvat vuorokaudessa

Tuula Kuusela ei pitänyt tämän hetkisten tulosten perusteella todennäköisenä, että
kalasto olisi myrkyttynyttä tai myrkyttyisi. Hänen mukaansa pohj aeläimet ja kalat
kärsivät hetkellisesti nyt todetuista saasteista, mutta kun kalat olivat päässeet taas
puhtaaseen veteen, haitalliset aineetvapautuvatniistä yhdessä vuorokaudessa, Li
säksi aineet olivat nopeasti haihtuvia.

Ylitarkastaja Kuusela ei ottanut kantaa siihen, olisivatko alueelta viistokulma
mittauksilla ynnä muilla laitteilla pohjassa 50 metrin syvyydessä havaitut mahdol
liset 20 tynnyriä Jukka Ojarannan mereen upottamia yli 11 vuotta sitten.

Kallista sukellusta

Itämeren ensimmäisen kahden miehen sukellusaluksen Kuutin pilottina toimiva
insinööri ErkkiMykkänen kuvasi työtä 50 metrin syvyydessä erittäin vaivalloiseksi.
Siellä oli saviliejua ja näkyvyys oli joskus vain muutama kymmenen senttiä. Kaksi
tynnyriä oli vasta havaittu, Perjantaina aamulla tuli takapakkia, kun Kuutin potku
riin tuli pohjasta törkyä ja työ oli lopetettava.

Mäkisen mukaan ei nykyisillä keinoilla tynnyreitä kannata enää jahdata. Työ on
liianvaivalloistajahuippukallista. Nyt oli pidettävä ainakin viikon miettimistauko
ja etsittävä muun muassa parempia paikantamismenetelmiä.

Ellei valtioneuvosto myönnä myrkkytynnyrien tutkimiseen ja nostoon useita
miljoonia markkoja, työtä ei voida jatkaa pelkillä nyt käytettävissä olevilla ympäris
tön saastumisen torjuntaan varatuilla varoilla, joita vesi-ja ympäristöhallituksella
oli käytettävissä.

Nykyisillä keinoilla ei työtä jatketa

Varoja käytettiin jo toistakymmentä vuotta sitten useita miljoonia markkoja. Tutki
muksia varten hankittiin mm. Yhdysvalloista sivukulmakaikuluotainja muita lait
teita. Ne eivät riittäneet silloin, eivätkä nytkään.
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Vesi-ja ympäristöhallitus oli saanut tämänjälkeen yhden miljoonan maksaneen Itä- 993
meren ensimmäisen suomalaisvalmisteisen sukellusaluksen, Kuutin. Se pystyy toi
mimaan $0 metrinkin syvyydessä. Työ oli kuitenkin erittäin vaivalloista, jos pohja oli
sellaista kuin nyt eli paksua savea, joka Kuutin liikkuessa samensi näkyvyydenkin
olemattomaksi.

Toisaalta tynnyrit olivat tähänastisten tietojen mukaan niin heikkokuntoisia, et
tei niitä voitu nostaa kuin kalliilla menetelmillä. Tähän asti löydetyt oli myös hakattu
useista kohdin puhki, kuten jo toistakymmentä vuotta sitten Jukka Ojaranta ilmoitti
omille tynnyreilleen tehneensä, jotta upottaminen olisi varmaa. Elleivät nyt pohjassa
olevat tynnyrit ole Ojarannanjäljiltä,joku muu oli käyttänyt samaa rei’itysupotusta.

Myrkkytyrmyrien sisällöstä ja myrkkypitoisuuksista odotettiin lähipäivinä Val
tion teknisestä tutkimuslaitoksesta alustavia tietoja,jonkajälkeenpäätetäänetsinnän
jatkosta.

Tynnyrit upotettu jo ennen vuotta 1986

Dragsfjärdin tynnyrien paikantaminen aloitetaan uudestaan parin viikon kuluttua.
Vesi-ja ympäristöhallituksenylitarkastaja Tuula Kttusela sanoi 20. päivänä elokuuta,
että cesium 137-merkkiaineen avulla oletettiin, että tynnyrit oli upotettu ennen vuot
ta 1986.

Nostosta ei oltu tehty vielä päätöstä. Miljoonia markkoja vaativaan tynnyrien
nostoon tai kapselointiin tarvittavia teknisiä ratkaisuja vasta suunniteltiin.

Vänön vesille upotettiin kalastusaluksella noin 30 myrkkytynnyriävuonna 1982.
Niistä nousi pintaan tai nosteffiin ylös vain neljä vuonna 1983. Kalastajienverkkoihin
jäi 4 tynnyriä. Ne kuuluivat silloin Jukka Ojarannan upotuksiin.

Vielä ei ollut varmuutta, kuuluivatko nyt etsittävät tynnyrit samaan sarjaan. Ne
oli saattanut upoftaa sinne joku muukin. Tynnyrien sivuihin oli hakattu reikiä ja myr
kyt olivat vuosien aikana valuneet ympäristövesiin.

Toistaiseksi myrkyt oli todettu kesyiksi, eivätkä olleet ihmiselle vaarallisia. Mu
kana oli ollut mm. tavallisia liuottimia ja tärpättiä. Jos kalaparvi törmää niihin ja
siirtyy toiseen paikkaan, vuorokaudenjälkeen aineita ei kaloista enää löydä, todettiin
tehdyissä tutkimuksissa.

Ympäristöviranomaisetolivat esittäneetvaltion budjettiin 3 miljoonaa markkaa
tynnyrien nostoa tai betoniin valamista varten. Näihin toimiin ryhdytään vasta, kun
tynnyrien kunto ja sisällön erittely olivat selvillä.

Etsinnän jatko odottaa rahoitusta

Vesi-ja ympäristöhallitus suunnitteli 27. päivänä elokuuta Vänön saarenpohjoispuo
lella olevienparinkymmenenmyrkkytynnyrinetsintöjenjatkamistaparinviikonpääs
tä. Valtiolta ei oltu kuitenkaanvielä saatu anottua 3 miljoonan markan lisärahoitusta,

Varmuudella ei vielä tiedetty olivatko merenpohjassa olevat tynnyrit samoja kuin
jo vuonna 1982 sinne upotettiin vai kokonaan uusia löytöjä. Jos ne ovat uusia tynny
reitä, pitäisi meren pohjassa varovaistenkin laskelmien mukaan olla sitten yhteensä
puolisensataa myrkkytynnyriä.

Ylitarkastaja Tuula Kuusela vesi-ja ympäristöhallituksesta sanoi, että tynnyreis
tä saaduista näytteistä oli löytynytnormaaleja tausta-arvoja suurempiapcb-yhdistei
denpitoisuuksia. Yhdisteetolivatkerrosftmeetsedimenttiin siten,että niistä ei aiheu
du välitöntä vaaraa.

Alueen tilaa kartoitetaanlisätutkimuksilla. Myös kalastajientroolissaviime huh
tikuussa olleen tynnyrin sisällöstä oli löytynyt pieniä määriä pcb-yhdisteitä. Juuri
pcb-yhdisteidenlöytyminen sekä kalastajien trooliin tulleen tynnyrin että nyt meren
pohjassa olevien tynnyrien sisällöstä viittaa 1980-luvun alkupuolella löytyneiden
myrkkytynnyrien sisältöön, sillä myös niistä löytyi pcb-yhdisteitä.

Yrnparomn[eno



1993 Uudessakaupungissa öljyntorjuntavalmius

Nesteen binaaja ja puskuproomu
ajoivat karille

Uudenkaupunginpelastuslaitos joutui varautumaan öljyntorjuntaan yhdessä Susi
luodon merivartioston partioveneen kanssa, kun Nesteen hinaaja Kari ja sen pusku
proomu Vesikko karahtivat karille Putsaaren eteläpuolella torstaina illalla 27. elo
kuuta. Puskuproomussa ei ollut lastia ja 74-metrinen yhdistelmä oli matkalla Ruot
sin Skellefteåån. Öljyvuotoja ei päässyt tapahtumaan, mutta pelastuslaitosja meri
vartiosto varustautuivat kuitenkin varmistamaan tilanteen. Dieselöljyä pääsi vä
hän veteen. Vuotoja oli keulatankissa, jäteöljytankissa ja makean veden tankissa.

Pelastuslaitos toi paikalle pumppukalustoa, jolla ruvettiin tyhjentämäänkone
huonetta. Hinaajan ympärille laskettiin puomit ja toinen hinaaja oli matkalle have
ripaikalle. Yhdistelmä pääsi omin konein karilta ja perjantaina aamulla kohti Turkua
telakoitavaksi Matkaa varmensivat aluksi Uudenkaupunginpelastuslaitoksen tor
juntakalustoja loppumatkasta Turun palolaitoksenvenekalusto.

Etsintälaivasto jatkaa myrkkyjen
paikantamista

Dragsfjärdinmerialueella 50 metrin syvyydessä olevien myrkkytynnyrienpaikanta
minenjatkui 4. päivänä syyskuuta. Maanantai-iltana kokoontui alueelle vanha tuttu
myrkkytynnyrienetsintälaivasto, öljyntoijiuita-alus Halli, pienoissukellusalus Kuutti
sekä miehittämätönsukeliuslaite tarpeellisine apuveneineen.

Vesi- ja ympäristöhallituksen tiedotussihteeri Timo Äsanti sanoi, että tiistaina
ryhdytään varsinaisiin paikantamisetsintöihin. Niitä jatketaan aina perjantaihin
saakka.Jo entuudestaan tiedettiin, että alueella on parisenkymmentä myrkkytynny
riä, Tosin niistä oli pystytty paikantamaan vasta kaksi. Paikantaminen 50 metrin
syvyydessä sameassa vedessä oli hyvin hidasta työtä. Tynnyrien sijaintipaikat mer
kitään poijuilla myöhemmin mahdollista kapselointia tai nostoa varten. Jatkotoi
mista päätetään erikseen, kun selvitetään tekniset edellytykset.

Myrkkytynnyreistä oli tähän mennessä saatu esiin pcb-yhdisteitä, jotka olivat
liuenneet veteen. Välitöntä vaaraa ei niistä kaloille tai ihmisille ollut. Tähän asti
löydetyt tynnyrit oli myös todettu rikkihakatuiksi,jotenmyrkky oli ehtinyt jo valua
ulos ja sekoittua meriveteen,

Ei äkillistä myrkkyvaaraa

Vesi-ja ympäristöhallituksenylitarkastaja Tuula Kuusela totesi 13. päivänä syyskuu
ta, ettei löydettyjen myrkkytynnyrien sisällöstä Vänössä 50 metrin syvyydessä ole
minkään näköistä välitöntä vaaraa pcb:stä tai muistakaan vaarallisista aineista.
Tässä vaiheessa oli kuitenkin oleellista välttää pohjasedimentin “pöllytystä”. Näi
hin arviointeihin oli päädytty laboratorioissa valmistuneiden pohjasedimenttiana
lyysienperusteella.

Oletettujen 20 myrkkytynnyrin esiintymisalueen tutkimuksia jatketaan ensi
viikolla tutkimusalus Muikun avulla. Noin viikon kestävien analyysienjälkeen voi
daan tehdä lopullisia päätöksiä jatkotoimista.
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Vesi- ja ympäristöhallitus perusti maanantaina työryhmän arvioimaan teknisiä 1 993
menetelmiä, joilla myrkkytynnyrien nostaminen tai meren pohjaanjättäminen voi
daan toteuttaa luonnolle ja ympäristölle vaarattomalla tavalla. Ryhmään kuuluu
edustajia kalastuspiiristä, lääninhallituksesta sekä Turun vesi-ja ympäristöpiiristä.
Tarvittaessa työhön osallistuu myös muita asiantuntijoita.

Tynnyrien etsinnöt lopetettiin

Vesi- ja ympäristöhallituksesta kerrottiin 4. päivänä lokakuuta, että Dragsfjärdin
myrkkytynnyrien etsinnät lopetettiin. Tähän mennessä löydettiin meren pohjasta 25
kohdetta, joita epäiltiin etsityiksi tynnyreiksi. Viisi tynnyriä oli saatu myös videoi
duiksi.

Tynnyrien nostosta päätetään myöhemmin, koska vielä ei ole selvinnyt tekniik
ka,jolla ne pystytään nostamaan niin, etteivät ne ruostuneina hajoa käsiinja aiheuta
enemmän ympäristövahinkoa kuin nyt siellä pohjassa olevina. Joka tapauksessa
näyttää siltä, että jos nostoon ryhdytään, ajankohta siirtyy kevääseen.

Putkisuunnitelmia ja kaasutankkereita Suomenkin
suunnitelmissa

Vuosikymmenien taistelu öljysta ja
maakaasusta

Nesteen öljynjalostamon siirtymistä UudenkaupunginPyhämaastaPorvooseenseu
rasivat 1970-luvun alussa suunnitelmat idän maakaasuputkenjatkamiseksi Riihi
mäeltä Pohjanlahden ali Ruotsiin. 1980-luvulla se suunniteltiin vedettäväksi Tallin
nanja Hangon kautta. Molemmista hankkeista oli jo tehty tarkat linjasuunnitelmat
ja kustannusarviot. Kumpikin hanke lopahti hintaanjaRuotsinvastahankaan. Tämä
tilanne todettiin asian tuntijapiireissä syyskuun lopulla, kun ruvettiin miettimään
energiahuollon turvaamista tulevaisuudessa Suomessa. Näissä työryhmissä ei kui
tenkaan pohdittu vielä lainkaan Suomen öljyntorjuntalaivaston kehittämistä ja sen
mahdollisuutta varautua paitsi myrkkyjen ja kemikaalien torjuntaan, myös nestey
tetynmaakaastmkuljetuksiinSuomeenisoilla LNG-tuontitankkereillaÄlgeriastaja
Norjasta.

Tein näistä eri suunnitelmista yhteenvedon 1970-luvulta alkaen syyskuun vii
meisellä viikolla. Uusin esitys oli ollut nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontiÄl
geriasta tai Norjasta Suomeen. Hanke otti tulta, kun Kvaerner Masa-Yardsin Tunm
telakka sai 5,5 miljardin markan arvoiset neljän LNG-tankkerin tilauksetÄbu Dha
bista. Kolmesta oli jatkoneuvottelut Qatarin kanssa.

Kuusi vuotta sitten Imatran Voima, Metra ja Neste menivät mukaan maailman
suurimmankaasukenttälöydönhyödyntämissuunnitelmiinBarentsinmerellä Stok
manovskojessa 600 kilometriä Muurmanskista koilliseen. Hankkeen hinta oli $0
miljardia markkaa.

Norjan kaasuun ei edellytyksiä

Neste kannatti vuonna 1991 suomalais-ruotsalaisen maakaasuyhtiönperustamista
putken vetämiseksi Norjan Haltenbankenista Suomeen. Neste omisti alueesta 10
prosenttia. Imatran Voima ehdotti jo vuonna 1991 nesteytettyä maakaasua idänput
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1 993 ken lisäturvaksi, koska Suomen, Ruotsin ja Norjan hallitukset suhtautuivatpenseäs
ti putken vetämiseen. Imatran Voima suunnitteli Inkooseen nesteytetyn kaasun
vastaanottoterminaalia. Neste kauhisteli hintaa: terminaali 1,5 miljardia markkaa
ja tankkeri samanverran. Ruotsikin luopui maakaasusuunnitelmistaan. Pelkkä suun
nittelu oli jo aiheuttanut miljarditappiot.

Helmikuussa 1992 Neste laski, että Norjan Haltenbankenista saataisiinvuodes
sa 6 miljardia kuutiota ja Barentsinmereltä 20-40 miljardia kuutiota kaasua. Ne kor
vaisivat yhdessä ydinvoiman lisätarpeen Suomen kautta muuallekin Eurooppaan.

ImatranVoima puolestaan katsoi, että Norja voisi rakentaa kaasuvoimalan,
Imatran Voima vetäisi voimajohdon Suomeen. Energiatuotanto tapahtuisi paikan
päällä Ruotsin verkoston kautta, Vielä syyskuussa 1992 Neste piti Norjan kaasuput
ken rakentamista kannattavana. Lokakuussa 1992 ImatranVoiman, Nesteen ja Teol
lisuuden Energialiiton työryhmä ilmoitti kauppa-ja teollisuusministerille, että Nor
jankaasuntuonnilleeiollut edellytyksiä. Jäljelle jää vain ydinvoiman lisärakentami
nen.

Suomen ympansro 680



..............................................................

1994

Pohjanoud1n
rnyrklqtynnyrien nostoon

Park Victoryn hylyn
öljynpoisto alkaa

Ympädstöministeriö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1994 Kaksoispohja varmisti ettei vuotoja tapahtunut

Nesteen Tervi biekkasrkälIe Tanskassa

Kaksoispohja näytti jälleen kerran toimivuutensa, nyt tanskalaisille, että haverin
tapahduttua ei öljyvaaraa ollut, vaikka särkälle ajo tapahtuikin täydessä 48.000 ton
nin raakaöljylastissa. Nesteen säiliölaiva Tervi oli 5. päivänä tammikuuta vasten
yöllä matkalla jyllanninniemimaanitärannallasijaitsevasta FredericiastaGöteborg
iin, Haveri tapahtui pian satamasta lähdön jälkeen.

Tapahtuma-aikana Tervin vauhti oli hiljainen, 3-4 solmua. Alustavissa tarkas
tuksissa ei pohjassa näkynyt vaurioita. Tervin sisaralus Kiisla lähti haveripaikalle
keventämään Tervin lastia irrottamisyrityksiä varten. Irrotus onnistui Tervin omin
koneinjo torstaina, kun merenpinta oli noussut 30 senttiä, eikä lastiakaanjouduttu
tämän takia keventämään ja alus pääsi jatkamaan keskeytynyttä matkaansa 2lhen-
gen miehistön kanssa.

Yli 80 ¾ Nesteen raakaöljysta
Pohjannieresta

Suomen ensimmäinen öljynjalostamo käynnistyi Naantalissa vuonna 1957. Se oli
edelleen tehokas yksikkö, jonka tuotannosta 20 prosenttia oli erikoisöljyäjabitumia.
Naantalissajalostetaan alkaneena vuonna 2,3 miljoonaa tonnia raakaöljyä. Siitä yli
80 prosenttia tulee Pohjanmerestä, loput Venäjältä ja Venezuelasta, sanoi Naantalin
jalostamonjohtajajoriiia Lampila 50-vuotispäivänsä aattona tekemässänihaastatte
lussa.

Naantaliin saapui 12. päivänä joulukuuta Nesteen ensimmäinen oma raakaöl
jylasti norjalaiselta Brage-kentältä, josta Neste omisti 13,2 prosenttia. Sen osuus on
kuluvana vuonna 500.000 tonnia, joka käytetään pääosin Naantalin jalostamolla.
Siitä tislataan tuotteita kotimaahan. Norjan öljyn osuus kasvaa, kun Heidrun kentän
öljy tulee tuotantoon ensi vuonna.

Omilta kentiltä pyritään saamaan kolmannes tarpeesta. Masa-Yardsin rakenta
mat Futura ja Natura toimivat kuljettajina. Pohjanmeren sekä Norjan ja Englannin
alueilta tulevan raakaöljyn osuus on 6,4 miljoonaa tonnia. Viime vuonna tuotiin
Suomeen 8 miljoonaa tonnia. Loput tulivat Lähi-Idästä ja Venäjältä. Koko maan
kulutus oli viime vuonna noin 10 miljoonaa tonnia. Kahdessa vuodessa kulutus oli
vähentynyt 1 miljoonaa tonnia. Viime vuonna liikenteen polttoöljyn osuus laski
ensimmäisen kerran.

Norjan maakaasuputkihanke jatkuu

Jorma Lampila piti onnena, ettei kolmas jalostamo toteuttmutPyhämaahan. Porvoo
talaajennettiin. Naantali keskittyy liikenteenja lämmityksen polttoaineiden kehit
tämisessävähemmäriympäristöäkuormittaviintuotteisiin.Naantalista viedään myös
erikoistuotteitaja moottoribensliniä. Idän ja Baltian markkinat kiinnostavat. Pää oli
auki jo Baltlinkissä,

Lampila sanoi, että Norjan maakaasuputken hanketta jatketaan. Ruotsi oli edel
leen kantona kaskessa. Kun Suomen ydinvoimaratkaisu oli kielteinen, voi Ruotsin
kiinnostus maakaasuun taas herätä. Hän piti ydinvoiman hylkäämistä oikeana pää
töksenä. Ydinvoima sitoo pääomia ja riskit ovat suuret.
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Drasfjärdin tynnyrien nestoon 1994

pohjanoudin

Toukokuussa päästIIn jatkamaan Dragsfjärdin vesillä Vänössä5l metrin syvyydes
tälöydettyjen myrkkytynnyriennostoja tarkoitukseen kehitetyllä ns. pohjanoutajal
la,joka oli parannettu painos pienemmästä pohjasedimenttien näytteidenottolait
teesta.

Öljyntorjunta-alus Halliin sijoitetun pohjanoutimen kahmari on 3,4 kuution
vetoinen ja siihen pystytään nostamaan tynnyrit kokonaisina ja mahdollisimman
ehjinä, vaikka niitä olikinjo aftmperin hakattu reikäisiksi, jotta ne olisivatparemmin
uponneetpohjamutiin.

Tammikuussa koottu asiantuntijain työryhmä tekipäätöksen, että myrkkytyn
nyreitä nostetaan erikoislaitteella ylös ja tutkitaan tarkoin niiden sisältö, jotta pääs
tään selville myrkkypitoisuuden määrästä ja minkälaista vahinkoa tynnyrit ovat jo
aiheuttaneet ja oliko jatkossa vielä pelättävissä pahempia seuraamuksia. Tähänas
tisissa tutkimuksissa oli todettapcb:n määrän olevan niin vähäinen, ettei se aiheuta
kaloille eikä ihmisille terveydellisiä haittoja. Mahdollisesti tynnyreissä on muitakin
myrkkyjä, mutta niiden sisältöä tutkitaan pitkin vuotta.

Öljyvuoto 47 vuoden jälkeen pisti vauhtia torjuntaan

Park Victory-hylyn öljynpoisto
aloitettiin

Joulun alla l947Utönkarikkoihin uponneen amerikkalaisen 144 metriä pitkän rah
tilaivan Park Victoryn uumenissa olevista tankeista pinnalle vuotava öljy uhkasi
muuttolintuja Utön vesillä elokuun lopulla. Tämä hälytti öljyntorjuntaviranomaiset
jälleen kerran harkitsemaan aluksen tankkien tyhjentämistä imulla raskaasta polt
toöljystä, jota arvioitiin olevan tankeissa 600-900 tonnia.

Vesi- ja ympäristöhallituksen öljyntorjuntaryhmä ja öljyntorjunta-alus Halli
saapuivat paikalle tutkimaan tilannetta ja aloittamaan torjuntatyöt. Koko laivan
tyhjennys suunniteltiin alkavan myöhemmin syksyllä loka-marraskuussa, koska
säiliöiden tyhjennykseen tarvittavien laitteiden toimittaminen paikalle vie oman
aikansa.
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Utö etuvartiossa
öijyonnettornuuksissakin

Turku saa vaftakunnaHisen
meripelastuskeskuksen
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1995 112.000 kuution varastoyksikkö-Iaiva 300 metrin syvyyteen

MasaYards Pebjanmeren syville
öljykentiHe

Kvaemer Masa-YardsinTurun telakan öljynporauksenja -liikenteen asiantuntemus
korostui jälleen kesäkuussa. Se antoi uutta ajattelemisen aihetta suomalaiselle öljyn
torjunnalle,jonka pitäisi rakentaa talviseen öljyntorjuntaanpystyvämpiä vahvem
pia torjuntalaivoja ja muuta jykevämpää torjuntakalustoa. Sen saamiseksi ovat öl
jyntorjuntaviranomaiset ja -johto puhuneet jo pitkään, mutta valtion budjetista ei
toistaiseksi ole liiennyt hankkimiseen varoja. Masa-Yardsin tietotaito vei voiton
Kaukoidän telakoista, vaikka urakan hinta olikin niitä suurempi.

Kesäkuun alussa ilmoitettiin Kvaerner Masa-Yardsin tunkevan tekniikkaansa
syvien menen öljynporaukseen,yli 300 metrin syvyyteen. Esisopimus Norsk Hydron
kanssa käsittää ensimmäisen uivan 112.000 kuutiometrin varastoyksikön rakenta
misenTurun telakalla PohjanmerenNjord-kentälle. Siellä se ankkuroidaan pohjaan
16 vuodeksi. Miehittämättömän alusyksikönhinta on 350 miljoonaa Suomen mark
kaa.

Aluksen syöttölaite tulee 16 ankkurilla 10-15 metriä merenpinnan alapuolelle.
Öljyn lastaus tapahtuu kuten lentokoneiden polttoainetäydennys ilmassa eli letkuja
pitkin. Tuotekehitys norjalaisyrityksen kanssa oli jatkoa Turun telakan rakentamille
Nesteen Futura- ja Natura-alusten konsepteille. Masan hinta ei ollut halvin, mutta
kilpailussa nimenomaan tietotaito vei voiton Kaukoidän telakoista.

I 7-34 metrin aallot vaativat lujuutta

Öljyn tuotanto Njord-kentältä alkaa lokakuussa 1997, ellei Norjan parlamentti aseta
esteitä, Töimitusjohtaja Martin Saarikangas sanoi, että yhä enemmän siirrytään po
raamaan öljyä yli 300 metrin syvyyksiin ja silloin tekniikka on toinen. Fohjanmerellä
oli käynnissä viisi tällaista projektia. Hän uskoi, että seuraavat ratkaisut ovatkin
juuria uivia yksiköitä. Niitä tarvitaan myös, kun mennään Barentsinmerelle.

Masan asiantuntijaMatti Törmä oli tutkinut 100 vuoden myrskyt Pohjanmerel
lä. Keskimääräinen aallonkorkeus on 17 metriä, huipussaan 34 metriä. Näin 229
metniäpitkänja4,5 metriä leveän uivanvarastoyksikkölaivanrungonja ankkuriket
jun mitoituksen on oltava turvallinen.
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Maamerkkinä maston päässä tynnyri 1 5OOluvufta 1995

Utö ollut etuvartiona myös
öljykatastrofeissakin

Utö on Suomen lännen portti Itämerelle, vuosisatojen ajan kovia kokenuthaaksirik
kosaari, joka on aina kuin etuvartiona joutunut pelastamaan merimiehiä myrskyn
kourista. Pahin tähänastisista oli Estonian katastrofiUtöneteläpuolella vuonna 1994.
Tällöin saaren siviiliasukkaat jalinnakkeen miehistö olivat ensimmäisiä, jotka vas
taanottivat pelastuneita ja menehtyneitä.

Viimeksi Turun varuskunnan komendanttina toiminut kapteeni evp. Veikko
Hannuniemi oli usein rannikkotykistön maaliupseerina Utössä. Kävin haastattele
massa häntä 29. kesäkuuta olleen 75-vuotispäivän aatonaattona. Hannuniemi oli
vuosikymmenien varrella koonnutja kirjoittanut tietoja Utön kovia kokeneista ajois
ta, sadoista haaksirikoista. Vierailin usein hänen kanssaan Utön saarilla ja kuuntelin
tarkkaan hänen tarinoitaan Utöstä laivojen etuvartioasemana niin hyvissä kuin
pahoissakin tapauksissa. Hän oli kirjallistenharrastustensa ansiosta Suomen kirjai
lijaliiton ainaisjäsen.

Hannuniemi kertoi, että monet merkittävät suurethaaksirikot Utön kivikkoisil
la vesillä olivat muuttaneet merenkulkumme turvallisuusjärjestelmiä tehokkaam
miksi. Nyt Saaristomerelle Utöstä rakennettiin tutkaverkkoa, Utön vedet olivat aina
olleet arvaamattomia. Merellä oli kova aallokko, vedet ahtautuivat kapeikkoihin,
syvyys muuttui.

Vuosi 1929 muutti pelastusajattelun

Haverivaara oli tuntemattomalle suuri. Marraskuussa 1929 moottorikuunari Dra
ken tuhoutui, 5 miestä hukkui. Laivan päällikkönä oli merikapteeni Niilo Saarinen.
Hän tiesi silloin, että kaikki miehet olisi voitu pelastaa, jos saarella olisi ollutpäteviä
pelastuslaitteita. Hän antautui Suomen meripelastusseuran palvelukseen ja toimi
pelastusristeilijä Isokarin päällikkönä. Myöhemmin Saarinen sai omannimikkoris
teilijän.

Suomen ensimmäinen suuri öljytuho tapahtui vuonna 1969, kun Nesteen öljy
tankkeri Palva ajoi karille Utön lähellä. Se ldirehti rakentamaan nykyisen tehokkaan
öljynpelastusorganisaation.

LuotsiBmunströmkirjasi tiedotvuonna 1852 tapahtuneestanorjalaislaivan haak
sirikosta lähtien. 125 vuoden aikana niitä lienee tapahtunut yhteensä 40ja viimeis
ten parinkymmenen vuoden aikana rutkasti lisää.

Utön historian tarkkana tuntijana Hannuniemi kertoi, että Utössä oli 1200-lu
vulla vaarasta kertova, kivistä ladottu maamerkki. 1500-luvulla maamerkkinä oli
masto ja sen päässä tynnyri. Varsinaisen majakan Utö sai vuonna 1753, neljännen
version vuonna 1869.

Ympanöminerio
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1995 Luotseja koulutettu Turussa jo viisi
vuotta

Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksessa on koulutettu uutta luotsi
polvea jo viisi vuotta. Koulutuskeskuksen johtaja Juhani Vainio sanoi 8. päivänä lo
kakuuta, kun tein hänestä 50-vuotispäivän merkeissä haastattelun, että yhteistyön
kehittäminen on tärkeää jo EU:nkin takia.

Koulutuskeskus ryhtyyviemään opetusprojekteja myös ulkomaille. EU:n myötä
toiminta kasvaa. Jos EU-rahoitus järjestyy, alkaa 1. tammikuuta 1996 pilottiprojekti,
missä kolmen vuoden aikana kehitetään uusi luotsien koulutusmalli, mitä voidaan
käyttää muissakin EU-maissa. Muurmanskin merenkulkuakatemian opettajille ja
oppilaille aloitetaan niinikään koulutus.

Turvallisuuskoulutusta lisää

Luotsien ammattitaito saavutetaan vain hyvän koulutuksen ja kokemuksenkautta.
Suomenkin merialueilla on mm. öljylaivaliikenteessä ulkomaisilla aluksilla havait
tu usein virheitä, jotka olisi voitu välttää,jos alukset olisivat suomalaisluotsienopas
tamina saapuneet määräsatamaansa Suomessa. Ainakin kahdessa tapauksessa,
vuonna 1979 Utössä ja vuonna 1987 Suomenlahdella Porvoon edustalla havaittiin
neuvostoliittolaisensäiliöaluksen komentosillalla puutteellisuuksia, kun ei käytetty
suomalaista luotsia ohjaamassa alusta turvallisesti määräsatamaan.

Turun merenkulkualan koulutuskeskus oli jo viisi vuotta vastannut luotsien
opetuksesta. Uusien luotsien koulutus harjoitteluineen kestää puoli vuotta. Opetus
tapahtuu luotsiasemilla. Juhani Vainio sanoi, että opetukseen oli lisätty nyt komen
tosiltatyöskentelyä sekä simulaattoriopetusta, koska uusien nuorten luotsien meri-
kokemus oli vähentynyt. Tämän takia oli lisätty turvallisuuskoulutusta.
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Koko meripelastuspalvelun kehittäminen tehtäväksi 1995

Turkuun ineripelastuskeskus vuoden
1996 alussa

Turku saa valtakunnallisen meripelastuskeskuksen vuoden 1996 alussa ja harteil
leen koko meripelasftispalvelun kehittämisen. Saaristomerenmerivartiostonkomen
taja, kommodori Jaakko Srnolander totesi 25. päivänä marraskuuta, että meri-ja ilma
kalusto oli kunnossa. Helikopterivalmius oli ympärivuorokautinen Turussa ja Hel
singissä, jonne perustetaan kolmas vartiolentue Turunja Rovaniemen lisäksi.

Utöön ja Hankoon oli keskitettävissä samanaikaisesti vaikka viisi helikopteria.
Hälytyslennoista 70 prosenttia suuntautuu Saaristomerelle tai pohjoiselle Itämerel
le, Turussa oli käytössä kaksi huippumodernia joka sään Dornier-valvontalentoko
netta, joilla tehostetaan rajojen vartiointia ja valvontaa erityisesti merialueilla.

Tutkalla lentokoneetvoivat havaita alusmaalityli 30 meripeninkulmanetäisyy
deltä. Lämpökameralla vene löytyy yli $ kilometrin päästä. Toisen koneen erikoisva
rusteisiin odotettiin määrärahoja.

Itämeren maat neuvottelevat

Kaksi viikkoa sitten Turussa neuvottelivat Itämeren kahdeksan maan meripelastus
keskusten edustajat yhteistyön tehostamisesta. Harjoituksia oli pidetty Suomen,
Ruotsin, Vironja Venäjänkanssa. Ruotsinlaivojenpäälliköidenjavarustamojenkanssa
neuvoteltiin ja harjoiteltiin säännöllisesti.

Smolander piti tärkeänä, että kolmen sijasta keskitytäänyhteen eli Tunm meri
pelastuskeskukseen,jolloinjohtojärjestelmäkin selkiytyy. Kukin merivartiosto hoi
taa omalla alueellaan 99 prosenttia tapahtumista. Kun hälytys tulee, pelastuskes
kuksenjohdon muodostaa kaksi henkilöä. Tunnin valmiudessa oli yksi henkilö. Heil
lä oli vartioston komentajan täysi päätösvalta, kunnes hän ehtii itse paikalle.

Vapaaehtoinenmeripelastus oli Saaristomerellä nythyvässä kunnossa ja välttä
mätön tuki, jonka hoidossa oli puoletpienveneidenhätätapauksista, mm. hinauksis
ta. Saaristomeri oli EU:n sisäaluetta, joka lisää valvontaa.

Ympänstömnisterio . .............. .
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2000

Park Victoryn öljyt
pumpattiin pois

Koiviston öljysatama
huolestutti
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2000 Seitsemän kesän pumppaus yhteensä 380 tonnia

Park Victorystä öljyt pois 53 vuoden
jälkeen

Jouluaattona 1947 Utön karikkoihin 40 metrin syvyyteen uponneen amerikkalaisen
rahtilaivan Park Victoryn hylyn öljynpoisto oli nyt jatkunut seitsemänä kesänä ja
yhteistulokseksi tuli, että pumppaukset tuottivat raskasta polttoöljyä noin 380 ton
nia, Työ päättyi 20. päivänä syyskuuta torstai-iltana. Älukseenjäi vielä kymmenisen
tonnia öljyä, jonka tyhjennys katsottiin liian vaaralliseksi kokeneillekin sukeltajille.

Öljynpoistoa johti ympäristökeskuksen kehitysinsinööri ErkkiMykkänen. Hyl
kyyn vielä jääneen öljymäärän ei enää katsottu muodostuvan suureksikaan ympä
ristöriskiksi. Suomen merialueilla ja nimenomaan rannikolla makaa meren pohjassa
lukemattomia laivahylkyjä,joiden poistamiseen ympäristökeskus ryhtyy nyt raken
tamaan suunnitelmia kiireellisyysjärjestyksessä.

Koiviston öljysataman valmistuminen herättää levottomuutta

Öljyntorjunta ei yksin Suomen
maksettavaksi

4. päivänä joulukuuta kirjoitin Raumalla ilmestipän Länsi—Suomen ja 8. joulukuuta Uzi—
denkaupungin Sanomien pääkirjoitussivulle artikkelin, minkä otsikkona oli “Öljyntorjun—
taa ei voida jättää yksin Suomen maksettavaksi”:

Suomi tarvitsee “kriisinhallintajoukot” Suomenlahdelle vuoden 2001 jouluna, jol
loin Venäjän superöljysatamasta Koivistosta, Primorskista, pitäisi lähteä ensimmäi
nen tankkeri maailmalle täydessä öljylastissa. Koiviston lisäksi Venäjä kasvattaa
voimakkaasti vientiä kolmessa muussa satamassa ja Viro Muugassa. Vielä ei ole ker
rottu, että Venäjällä olisi ainuttakaan kaksoispohjatankkeria Koiviston kuljetuksiin.

EU oli kiirehtinyt kaksirunkoalusten käyttöönottoa, mutta se ei ehdi tähän hä
tään. Seuraavan kerran EU:n asettama työryhmä on koolla ensi huhtikuussa, jolloin
asetetaan takarajat vanhojen tankkerien korvaamiseksi uusilla kaksoispohjalaivoil
la. Takarajana pidetään vuotta 2015, mutta uudistus saattaisi alkaa pakollisena jo
vuodesta 2003.

Suomenympäristöministeriö oli pistetty puunja kuoren väliin. Kaakkois-Suo
men kunnat olivat kehottaneet ministeriötä hankkimaan lisää öljyntorjuntalaivoja
Suomenlahden suuronnettomuuksia varten. Nyt Suomella oli kaksi öljyntorjunta
alusta, kevyempää kalustoa lisäksi, Venäjällä ei ainuttakaan.

Suomi joutuisi siis satojen miljoonienkaluston maksajaksi. Epäsuhde on suuri.
Koiviston vuosivienniksi oli ilmoitettu 45 miljoonaa tonnia vuodessa. Suomen öljy
kuljetukset Suomenlahdella ovat vain kolmannes tästä.

Suomiko suojelun maksajaksi?

Suomen hallitus ja ympäristöministeriö pitävät Suomenlahden saastumisesta Koi
viston takia matalaa profiilia. Karvaat, mutta unohdetut kokemukset olivat silloisen
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Neuvostoliiton romutankkerien kahdesta jättituhosta Itämerellä ja Suomenlahdel- 2000
la.

Helmikuussa 1979 romutankkeri Antonio Gramsci ajoi karille Ventspilsin öljy-
satamassa Itämerellä. Etelämyrsky heitti tuhansien toimien öljylautat kohti Saaris
tomerta, itätuuli kuljetti ne Ahvenanmaan rannikolle ja kohti Tukholmaa kuukau
den ajaksi. Kävin itse helikopterista tarkastamassa öljylautan liikkeitä.

SamainenGramsci aiheuttipahimmantahon helmikuussa 1987 Suomenlahdel
la Porvoon Sköldvikin väylän suulla, missä karilleajosta vuoto oli 570 tonnia, talteen
saatiin vain 83 tonnia. Kävin journalistina paikalla Loviisassa ja Porvoossa kaksi
kertaa. Torjuntaa hankaloittivat vaikeat jääolot. Sen jälkeen öljy vapautui jäistäja
sitä esiintyi laajalla alueella keskistä Suomenlahtea. Tuolloin valmistui Suomelle
toinen torjuntalaiva, joka ei jääsohjossa päässyt täystehoisesti toimimaan. Pohjois-
tuuli heitti lautat onneksi Viron rannikolle, missä Suomi ja Viro tekivät yhdessä ensi
kerran torjuntatöitä.

Suomen ensimmäinen ja pahin tapaus sattui, kun Nesteen säiliöalus Palva ajoi
karille vappuna 1969 Utön edustalla. Mereen pääsi 150 tonnia öljyä. Se saastutti 30
neliökilometrin alueen, ainakin 3.000 lintua kuoli. Kävin itse Nesteen moottorive
neellä Kökarin kallioilla. Saarilla paloi “juhannustulia”, kun meressä olevaa öljyä
poltettiin isoksi roihuksi.

Palvan katastrofi paljasti, että Suomessa ei tuolloin ollut lainkaan öljyntorjun
takalustoa. Hälytyspäivystyskinhoidettiinvain arkipäivinä virka-aikana: kun tuho
tapahtui lauantaina, torjuntaan ryhdyttiin vasta maanantaina.

Gramscin Suomenlahden tuho 1987 toi ympärivuorokautisenhälytystilanteen.
Palvan jälkeen öljyntorjunnan johtaja ja kehittäjä Reino Sandelin teki ympäristövi
ranomaisille vuosikausia torjuntasuunnitelmaa eri puolille rannikkoa sijoitetuilla
varastoilla, missä oli mm. öljypuomeja. Nyt ovat kaikki Nesteen tankkerit joko kak
soispohjaisia tai vieläpä kaksoislaidoitettuja. Vuonna 1992 Sköldvikissä kävi yli 1.000
tankkeria vuodessa, niistä ainoastaan sadassa laivassa oli yksinkertainen pohja.

Suomenlahti on todella vaarassa lähivuosina. Kotkan, Loviisan, Porvoon ja
Helsingin edustat ovat uhattuina, jos romutankkerit ajavat karille tai sattuu Suo
menlahtea risteilevän vilkkaan vene-ja laivaliikenteen kanssa törmäys.

Kulkeehan Suomenlahden poikki kymmenkunta laivaa ja 1,5-2 miljoonaa mat
kustajaa vuosittain. On laskettu, että tankkerihaverissa mereen valuva 30.000 ton
nia saastuttaisi 1,5 viikoksi Suomenlahden täysin.

Suomi kaksoispohjiin vuonna 1993

Suomessa määräykset kaksoisrunkotankkereista tulivatvoimaan6. heinäkuuta 1993.
Tuolloinjo useimmat suomalaislaivat olivat kaksirunkoisia. Suomenlahden öljylii
kenteen on laskettu kasvavan nelinkertaiseksi 10 vuodessa eli vuoden 1995 20 mil
joonasta toimista vuoden 2005 $5 miljoonaan tonniin. Jotain on siis tehtävä ja nope
asti, varauduttava tuhon varalta.

Ympäristöministeriön on pikaisesti ryhdyttävä toimiin, vaadittava Venäjältä
öljyliikenteessäkaksoispohjaisia aluksiaja nopeaa torjunta-alusten rakentamista. Ei
kai Suomenyksin pidä huolehtia ja rakentaa lisäkalustoa, jotta romutankkerit Koi
vistosta voisivat heikolla merimiestaidolla saastuttaa Suomenlahden?

Vihreä puolue vaatii kansanäänestystä ydinvoimasta, miksei nyt sitä, että Venä
jän on huolehdittava torjuntakalustosta? Kun Koiviston tankkerit palaavat tyhjinä
takaisin, matkassa on pilssivettä. Sitä voidaan tieten tahtoen valuttaa vaikka me
reen, jolloin Suomen rajavartiolaitoksen lentokoneet joutuvat tekemäänjatkuvasti
tarkastusmatkoja.

YmDaromnieno



2000 Suomen Kiisla herätti USA:n

USA saatiin järjestykseen, kun suomalainen Nesteen tankkeri,jäävahvistettu,kak
soispohjallaja -laidoituksella varustettu Kiisla ajoi karille vuodenvaihteessa 1988/
89 Buffalossa. Aluksessa oli suomalaismiehistö,joka osasi torjunnan, eikä litraakaan
valunut mereen teräksen sisältä 47.000 barrellastista, Tämä ihme aiheutti kohun
jenkeissä.

Presidentti George Bush hyväksyi elokuussa 1990 lain, että öljyä ja kemikaaleja
saa kuljettaa USA:n rannikoilla vain kaksoispohjilla. USA:n pahin turma sattui, kun
tankkeri Exxon Valdez karahti vuonna 1989 karille Alaskassa, mereen valui 40.000
tonnia öljyä. 259 neliökilometrin öljylautta uhkasi tärkeää kalastusaluetta.

Jos aikataulu pitää, Koivistosta lähtee ensimmäinen lasti maailmalle jouluna
2001. Suomen päättäjien, ympäristöstä huolehtivienvirkamiestenja ministerien on
ryhdistäydyttävä, vaadittava myös Venäjää suojelemaan yhteistä mertamme Suo
menlahtea. Varovaiset sanat ja pyynnöt eivät enää auta, nyt on lähdettävä järeäm
mällä kädellä vaatimaan. Muuten Suomenlahti on pian öljymeri, linnut kuolleet.
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Suomi jätetty yksin
Suomenlahden puhdistaaksi

Ympäristöministedö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.O.eO.oOOOaOOOOOOOeOOOOOeOOOOOOOOeoøOeOOOeeOaOOaOOOOO,,OOO

2002 Suomi ötjyhaverien ylisiivoojaksi?

28. ptiivänä helmikuuta kirjoitin Uudenkaupungin Sanomien pääkirjoitussivulle artikke
lin Suomenlahdella mahdollisesti tapahtuvan öljykatastrofin torjunta— ja puhdistustoi—
mista Itänteri-ministeriryhmänjulkistaman näkemyksenjälkeen. Jutun otsikkona oli yllä
mainittu “Suomi öljijhaverien iflisiivoojaksi?”

Tältä tuntui, kun luki Itämeri-ministeriryhmänKoiviston öljysataman tankkerilii
kenteen aiheuttamasta uhasta Suomenlahden öljykatastrofin torjunnassa. Ryhmä
katsoi, että Suomi tarvitsee monipuolisia öljyntorjuntalaivoja jo rakennettujen kah
den aluksen, Hallin ja Hylkeen lisäksi. Väylänhoitoalus Seilin muutos torjuntalai
vaksi ei riitä.

Hyvä suunnitelma, mutta mitä se maksaa: yksin Venäjälle Suomen päinvastoin
pitäisi satsata sadat miljoonat markat sen oman torjuntakaluston kohentamiseen,
kuten nyt onjo tehty Pietarin jätevesien puhdistukseen.

Herää kysymys, miksi Suomi joutuu maksamaanviulut? MehaemmeKoivistos
ta öljyä kaksoispohjaisilla ja -runkoisillaFortuminaluksifia,kun Venäjällä vientikul
jetuksiin niitä ei vielä oli ainuttakaan.

Suomi oppi kantapään kautta

Suomi on kantapäänkautta oppinutpohjoismaiden parhaaksi öljynkerääjäksi. Vap
puna 1969 Palvan karilleajo aiheutti Utön vesillä suurtuhon, 150 tonnia öljyä 30
neliökilometrin alalla, yli 3.000 lintua kuoli. Jälkiä korjattiin Kökarin vesillä ämpä
ritolkulla muovisäkkeihin. Olin itsekin paikalla katsomassa. Palvan tuho aiheutti
tositoimetöljyntorjuntamme kehittämiseen: rakennettiin puomivarastoja saaristoon,
merivartiosto aluskalustona, koska varsinaista torjuntakalustoa ei Suomessa vielä
ollut. Hälytyspäivystyskin oli kehno: kun haveri sattuu lauantaina, torjuntaviran
omaiset ryhtyivät toimiin vasta virka-ajan alkaessa maanantaina, Palvan tuhon
jälkeen öljyntorjunnan ylitarkastaja Reino Sandelin teki ympäristöviranomaisille
uraauurtavasti vuosikausia torjuntasuunnitelmia mm. puomivarastoista.

Kuuluisaksi tuli neuvostoliittolainenromutankkeriAntonio Gramsci, jonkavuoto
Baltian rannikolla vuonna 1979 aiheutti 50 neliökilometrin saastealueen, joka hipai
si myös Suomea. Sama alus aiheutti vuonna 1987 suurkatastrofin Porvoon edustalla
karilla. Suomi yksin oli ensimmäisen öljyntorjurttalaivansa kanssa siivoojana. Tämä
haveri aiheutti sen, että Suomi rakennutti nopeasti toisen torjuntalaivan. Porvoon
katastrofin ansiosta öljytuhonhälytystenvastaanottoja torjuntavalmius tuli ympä
rivuorokautiseksi.

Aivan oikein ministerityöryhmä totesi, että Suomenlahden suojelemiseksi tar
vitaan myös torjuntavalmiuksia muissakin rantavaltioissa. Niinpä Suomi on varan
nutjo tänä vuonna yksin Venäjän öljyntorjunnan kehittämiseen 670.000 euroa. Li
säksi Suomi ryhtyy maksamaan Tanskan kanssa Itämeren rantavaltioille 4,4 miljoo
naa euroa lähivuosina.

Venäjällekin kuuluu oma torjunta

Nyt herää kysymys, miksi ei jo Koiviston öljysatamaa suunniteltaessa patistettu
Suomen ministerien taholta ja kansainvälisesti Venäjää valmistamaan nopeasti oma
torjuntasuuimitelma öljykatastrofien varalle. Vasta nyt ruvetaan ajattelemaan, mitä
tehdään, vaikka kaiken pitäisi olla jo valmis. Kun Pyhämaahan suunniteltiin Nes
teen toista ja sittemmin toteutumatonta öljynjalostamoa, oltiinjo niin pitkällä tank
kerikuljetuksissa, että Ähvenanmerelle suunniteltiinkorkealle ulottuvialiikenneva
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loja ruotsinlaivojen risteysreiteille ja muita torjuntasuunnitelmia. Kyllä Suomi on 2002
viimeisten 15 vuoden aikana oppinut sen, ettei vara venettä kaada öljyntorjunnassa,
vaan olemme sitä kehittäneet todella ansiokkaasti. Samaa toivottaisiin nyt Venäjän
osapuolelta. Ei Suomen avustuksilla pitkälle pötkitä Itämerellä ja Suomenlahdella,
missä poikittainen matkustajaliikennekinkasvaa vuosi vuodelta.

Yrnpanominsterio .
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SuomenlahdeHe kaivataan
hyvää merimiestaitoa
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2003 Meriiniestaitoa Suomenlahdelle

29. maaliskuuta kirjoitin kolumnin Uudenkaupungin Sanomien pääkirjoitussivulle Koi
viston satamasta täysiä öljylasteja hakemassa olevien ulkomaalaisten yksipohjaisten tank
kenen toilailuista Suomenlahdella, kahden laivanperään ajoista ym. huonoa merimiestai
toa osoittavista läheltä piti -katastrofitapauksina pidettävistä törmäyksistä.

Viimeaikaiset törmäilytSuomenlahdella eli ulkomaisten rahti- ja säiliölaivojen yh
teenajot, kolarit, ovat vakavana muistutuksena, mitä kesällä tapahftiukaan, jos meno
jatkuu yhtä villisti: merimiestaidosta ei voi puhuakaan talven kolaritapauksissa.
Pidän suoranaisena ihmeenä, ettei ole öljyä vielä lorautettu tankkereista saastutta
maan Suomenlahtea.

Muistutan vain mieliin nelisen tapausta, vaikka niitä on tosin ollut enemmän
kin, hipaisuja jne. Helmikuun lopulla kolaroivat gibraltarilainen rahtialus Bremer
Saturninja Maltan lipun alla kulkeva tankkeri Yevgeniy Titov toisiinsa peräti kaksi
kertaa. Siinä menivät laivojen perä-ja keulaosat ruttuun pahastikin, mutta kaikeksi
onneksi öljyvuotoja ei sattunut, vaikka säiliöt olivatkin lähellä. Ensimmäisestä pe
räänajosta ei opittu mitään, kuljettiin avatussa rännissä kaahareina ja kun pienempi
alus edellä joutui jääsohjossahiljentämään, takaa tullut jättiläinen pukkasi ahteriin.
Jos olisivat suomalaislaivat olleet kysymyksessä, istuisivat kipparit kummastakin
paatista antamassa oikeudessa meriselityksiä, Vaan nyt ei annettu, kun olivatvieras
maalaisia.

Tuoreimmat esimerkit ovat kuluvalta maaliskuulta. 12.3. törmättiin Porkkalan
edustalla kaksi kertaa vuorokauden aikana. Hollantilainen rahtialus Baltic ja ruot
salainen tankkeri Omega af Donsö sekä toinen tapaus, kun saksalainen Kastrin ja
venäläinen Ploner Litvy törmäsivät toisiinsa. 14.3. italialainen Zirconen ja tanska
lainen Nordic Swan kolhivat toisiaan Kotkan edustalla. Tuorein tapaus oli 20.3.
Suursaaren vesillä, kun Maltan lipun alla kulkevan Maderedeuksen keula oli kasas
sa. Jäiden ei uskottu tätä aiheuttaneen, mutta toista törmäyslaivaa ei kuitenkaan
ilmaantunut, ei ilmoitettu tai oltiin hiljaa.

Näissä kaahailijoissa oli jo esimerkkiä, mitä on odotettavissa, kun jäät lähtevät
japoikittaisliikenne Helsingin-Tallinnan välillä alkaa täysin palkeinjopa 30 vuoroa
päivässä. Jos ulkomaiset laivat ajavat täyttä vauhtia unohtaen hyvän merimiestai
don ja tarkkaavaisuuden, mitä saattaakaan tapahtua.

Suomella on onneksi Suomenlahden paras öljyntorjuntavalmius, Venäjällä ja
Virossa jonkinlainen, mutta avuton. Jos Suomi joutuisi puhdistamaan yksinSuomen
lahden, se olisi ylivoimainen tehtävä, jos jättitankkeri täydessä lastissa karahtaa
karille tai sattuu raju yhteenajo.

Suomen pitäisi nopeasti ottaa raju ote EU:ssa ja Imcossa, että turvallisuutta on
lisättävä, ulkomaiset kaaharit saatava kuriin. Suomalaislaivoilla on hyvin koulutet
tu, ammattitaitoinen henkilöstö. Mutta millainen se on ulkomaisissa aluksissa. 01-
koon ulkomainen heikkomiehistöinen alus varoituksena suomalaisvarustamoille,
että pitävät kiinni suomalaismiehistöstään, eikä oteta kannelle ulkomaista halpa
työvoimaa.
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Syanidia ja arsenikkia

Hangossa tutkittiin vuonna 1974 laajaa syanidilöytöä, joka johti tutkimuksiin ja oikeu
denkäynteihin. Hiittisten saaristoon kipattiin 30 tynnyriä syanidijätettä, koska Suomessa
ei ollut vielä ainuttakaan miirkkijjen neutraloimislaitosta. Hangon tapaus osoitti, että
Suomen myrkkylainsäädäntöä oli nopeasti uudistettava ja valvontaan kiinnitettävä entis
tä enemmän huomiota.

Arsenikin tunnelmissa elettiin sitten seuraavana vuonna 1973, kun Nesteen tankkeri Ens
ken lähti Porvoon Sköldvikin öljynjalostamosta 690 arsenikkitynnyrin kanssa kohti At
lantin valtameren syvän teitä, mistä valtioneuvosto määräsi sen kuljetuksesta syntyneen
kovan kohun takia palaamaan kiireesti takaisiii Kananiansaanilta kohti pohjoista. Portit—
galissa lasti kipattiin tanskalaisalukseen, joka toi sen Naantaliin.

Hangon tapauksen jälkeen kesti kymmenen vuotta, ennen kuin poliittiset päättäjät ijm—
mänsivät, että Suomitarvitseeoinan ongeln;ajätelaitoksensa,joka sitten vuonna 1984 avasi
ovensa Riihimäellä.

Hangon syanidilöytö paljasti:

Myrkkylainsaadantöä kiireesti
uusittava Suomessa ei ainoatakaan
neutraloimislaitosta
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Ei yksin kaatopaikalla:

Tynnyreittain myrkkya nyt meressa
Hiittisissa

Joulua ei otettu vastaan 1973 Hangossa levollisin mielin. Ainakin 30 tynnyriä syani
dia tai muuta erittäin vaarallista myrkkyä oli meren pohjassa Hiittistenvesillä Drags
fjärdin kunnan alueella. Sijaintipaikaksi oli ilmoitettu Morgonlandetin saaristo ja
siellä Auderiitsin matalikko, Myrkyt oli toimitettu sinne vuosina 1967-68.

Näitä myrkkytynnyreitä ryhdytään merestä nostamaan kuitenkin vasta ke
väällä. Myrkyt ovat peräisin toisesta tehdaslaitoksesta kuin Hangon kaatopaikalle
ajetut myrkyt. Näin ollen ainakin kahden eri yrityksen myrkyt olivat joutuneet har
hateille.

Hangossa kokoontui tiistaina 18. joulukuuta sisäasiainministeriönkutsusta epä
virallinen toimikunta, missä olivat edustettuina Hangon kaupunki ja poliisi, sisäasi
ainministeriö, lääninhallitus, vesihallitus, puolustusministeriö, Dragsfjärdinja Bro
marvin kunnat sekä keskusrikospoliisi. Toimikunnan puheenjohtajana oli jatkossa
kin Uudenmaan läänin apulaispoliisitarkastaja Reijo Naulapäd. Toimikunta seuraa
tiivisti tilannetta ja laatu suunnitelmia jatkaen toimintaansa, kunnes myrkyt onlöy
detty

Myrkkyjen löytämiseksi oli alkanut Suomessa ennen näkemätön ajojahti. Myr
kythävitettäviksija neutraloitaviksi ottaneet henkilöt olivat ripotelleet täysiä myrk
kytynnyreitä eri puolille. Hangossa epäiltiin tiistaina, että myrkkyjä olisi varastoitu
na vielä toistaiseksi tuntemattomiin paikkoihin, ehkä vaarallisempiin kuin kaato
paikka. Kaatopaikalta löytyi tiistaina muutamia tynnyreitä ja säkkejä.

2O..3O tynnyriä kaatopaikalla

Keskusrikospoliisin komisario Erkki Koitua sanoi tiistaina, että kaatopaikalle tuodut
tvrrnyrit olivat peräisin tämän vuoden touko-kesäkuulta eikä viime vuodelta, kuten
tähän asti oli luultu. Tynnyreitä pitäisi kaatopaikalla olla ne sinne kuljettaneenhen
kilön antamien tietojen mukaan 20-30 tynnyriä.

Kysymykseen, puhuuko tämä myrkyt hävitettäväkseen ottanut ja sittemmin
kaatopaikalle ja mereen kuljettanut henkilö ohi suunsa tai pimittää tietoja, vastasi
komisario Katua, että heillä oli tällä haavaa se käsitys, että henkilö puhuu totta.

— Kaatopaikalla siirretään maata kunnes myrkkytynnyrit löytyvät, sanoi kau
pungineläinlääkäri Bo Olsoni. Fohjavesistä sen enempää kuin kahdesta vedenotta
mostakaan ei oltu laboratoriotutkimuksissa löydetty syanidia tai muita myrkkyjä.
On mahdollista, että tynnyrit olisivat vielä ehjiä tai sitten myrkky ei olisikaan vielä
ulottunut maan sisään.

Kaatopaikalla oleva kohta, johon myrkkytynnyrit olisi viety, tiedettiin melko
suurella varmuudella. Myrkyt sinne kuljettanuthenkilö oli osoittanutpaikan. Kovin
paljon ei puolessa vuodessa olisi myöskään voitu tuoda lisää kaatopaikkajätettä.
Myrkkytynnyrien arvoitus ratkennee ehkä piankin, mutta voi pahimmassa tapauk
sessa viedä kevääseen saakka,

Möyrimisen maksaa Hanko

Kaatopaikan möyrimisen kustannukset maksaa kaupunki. Ministeriö oli katsonut
asianniinlaajaksi, että enää ei oltuvoitujättää senselvittämistä yksinomaanpaikal
lisille viranomaisille. Apulaispoliisitarkastaja Naulapää piti mahdollisena, että vas
taavaa myrkkytynnyrien vastuutonta “hajasijoittamista” olisi muuallakin maassa
eikä yksin Hangossa. Muualta ei kuitenkaan ollut tullut viranomaisille ilmoituksia.
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Kaiken kaikkiaan oli arvioitu olevan kateissa 20.000-30.000 kiloa pääasiassa syani
dia. Siitä oli löydetty vasta 11.000 kiloa. Hangossa yritetään selvittää tämän loppu-
erän sijainti. Yhdessä tynnyrissä on keskimäärin 75-200 kiloa myrkkyä.

Myrkyntorjunta järjestämättä

Hangon piilojen pelatään kasvavan

Hangon myrkkyjahfi oli hätkähdyttävä esimerkki, miten Suomessa oli myrkkyjen
hävittäminen vielä lapsen kengissä. Ei ollut yhtään täysmittaista neutraloimislai
tosta, vaikka niitä oli esitetty mm. Turun ja Porin läänissä. Hangossa katsottiin pit
käänjo kaikkia tynnyrien näköisiä esineitä. Myrkkyolipäivän aihe 19. päivänä jou
lukuutakin. Siitä puhuttiin.

Teollisuuslaitokset antavat myrkyt hävitettäviksi omia kanaviaan pitkin. Näin
Hangossakin, missä yksi mies hankki apulaiset. Myrkyt otettiin, palkat saatiin. Sitten
vietiin ensimmäiset 135 syanidijätettä sisältäneet tynnyrit omakotitalon pihamet
sikköön, kun taitoja rahat hävittämiseen loppuivat.

Sitten ajettiin 30 myrkkytynnyriä vartioimattomalle kaatopaikalle, vaikka kiel
totaulu kehotti viemään sinne vain rakennusjätteitä. Nyt näitä erittäin vaarallisia
syanidijätteitälojuipuolenvuodenjätekasojenalla. Kaivinkone tonkii jatonkii, kun
nes tynnyrit löydetään, sanoi kaupungineläinlääkäri Bo Olsoni. Kävin itse kameran
kanssa toteamassa kaatopaikan tonkimista. Kaivinkone siirsi kaatopaikkaa uusiksi.
Puolenvuodenjätepeitti myrkkytynnyreitä. Kaatopaikka oli ollut käytössä 8 vuotta.

Jo viides autokuorma syanidia Riihimäeltä

Yksi ja sama myrkynhävittäjä kertoi jatkossa poliisille, että hän oli vielä yrittänyt
myrkyttää merenkin. Huittisten saaristossa jään alla oli vielä 30 tynnyriä. Ovatko
tynnyritjo puhki vai ehjiä, sitä ei tietänyt kukaan. Ja noin 0,06 grammaa syanidia on
jo tappava annos.

Viides autokuorma syanidia toimitettiin Riihimäeltä kaatopaikalle. Entä mää
rät? Keskusrikospoliisinkomisario Erkki Katua sanoi, että niitä oli vaikea edes arva
ta. Mutta viidessä autokuormassa myrkkyä oli mahtava määrä. Yhdessä tynnyrissä
voi olla jopa 75-200 kiloa.

Poliisi sanoi, ettei myrkynhävittäjä vedä heitä narusta. Saman tien viranomai
set kuitenkin pitivät mahdollisena, että yhä uusia myrkkyeriä voi löytyä, ellei Han
gosta, niin muualta Suomesta. Ei Hangossa myrkythävittääkseen ottanut mies ollut
ainoa. Myrkkyjenneufralointi oli vielä tänä päivänä viranomaisilta salassa. Kukaan
ei tietänyt, mihin ne viedään neutraloitaviksi. Sen tietää vain asianomainen tehdas-
laitos. Kaikki tehtaat eivät itse pysty myrkkyjään hävittämään.

Neutralointilaitoksesta ei tietoakaan

Säiliölaivan Palvan karilleajo 1960-luvun lopulla Utön edustalla herätti Suomen
öljyntorjunnan. Havaittiin, ettei sellaista ollut olemassakaan. Nyt se on, kun pantiin
viranomaiset asialle. Torjtmtaaiikin riittää rahaa. Myrkkyjen osalta oltiin lapsenken
gissä. Kun tulee kohu, siihenkin vielä varmasti tartutaan. Onvainpäästäväyksimie
lisyyteen, rakennetaanko valtakuntaan yksi ainoa vai talousalueittainneutralointi
laitoksia ja kuka maksaa viulut. Valtio, teollisuus vai kunnat. Ehkä kaikki, mutta
pääasia on, että neuvotellaan.
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Hangon-Hiittisen kuuluisille kalavesille upotetut myrkyt olivat peräisin toisesta
tehdaslaitoksesta kuin kaatopaikalleja omakotitalon metsikköön viedyt. Myrkky
juttu siis laajeni. Tähän asti oli kaiken takana vain yksi mies, myrkyn hävittäjä, joka
oli hätäpäissään levittänyt myrkyt laajalle alueelle. Sukeltaja katsoo keväällä, löy
tyykö tynnyreitä ja ovatko ne nostettavissa.

Kukaan ei tiedä mitään asia siirretään aina toiselle

Viranomaiset sanoivat, että Hangon tapaus voi uusiutua koska tahansa ja missä
tahansa Suomessa. Ilmoiftiksiamyrkkylöydöistä ei ollut vielä kuitenkaan viranomai
sille tullut. Tynnyreitä ei oltu löydetty muualta.

Kun liikkui Hangossa muutaman tunnin, käy eri viranomaisten luona ja kaato
paikalla, pistää päänsä kuin muurahaispesään. Kukaan ei oikeastaan tiedä mistään
mitään. Jokainen siirtää asian ja tiedottamisen toiselle.

Viimein havahtui sisäasiainministeriö. Se pani pystyyn toimikunnan, jossa oli
terävät aivot eri aloilta. Toivottavasti tämä toimikunta, kun ja jos kaikki tiedossa
olevat myrkkytynnyrit löydetään, antaa raportinja ministeriö tekee johtopäätelmät
jatkossa.

Viranomaisten yhteistoiminta pelaa

Toimikunnan puheenjohtaja, apulaispoliisitarkastaja Reijo Naulapilä sanoi, että nyt
ryhdytään kaikkiin toimiin onnettomuuksien estämiseksi, jos aihetta ilmaantuu.
Asiain kehitystä seurataan vaippaasti, jotta voidaan heti tarvittaessa toimia. Nyt
pelasi yhteistoiminta kuitenkin eri viranomaisten välillä.

Yksi kysymys Hangossa vielä ihmetytti. Kaatopaikalle ajetut myrkyt oli viety
sinne tämän vuoden touko-kesäkuussa. Mereen ajetut 30 tynnyriä oli viety jo vuosi
na 1963-1968. Missä olivat 5-6 välivuotta? Vai riittääkö metsiköstä löydetyt 135
myrkkytynnyriä? Myrkkyjä oli ilmeisesti silloinkin hävitetty tai ainakin yritettyhä
vittää. Hangossa puhuttiin nyt, että varastoja löytyisi jatkossakin. Niistä ei vain
vielä puhuttu julkisesti.

Syanidi valahti maaperaän - kuoppa
tutkitaan

Uudenvuoden jälkeen selviää, onko syanidia joutunut Hangon kaatopaikan lähellä
oleviin pohjavesiinja miten pitkälle mahdollinen saastuminen onjo levinnyt. Lau
antaina 29. päivänä joulukuuta saatiin Hankoon laboratoriotutkimusten tulokset 30
sentin syvyydestä kaatopaikalla otetuista maanäytteistä. Ne vahvistivat, että tap
pavaa syanidia oli joutunut löydetyistä tynnyreistä maakerroksiin.

Tulokset olivat yllättäneet viranomaiset. Tähän asti oli luultu, että syanidi oli
pysynyt löydetyissä 32 tynnyrissä. Nyt syanidi oli kuitenkin liuennut maaperään,
mutta miten syvälle, sitä ei vielä tiedetty. Leudot ilmat voivat voimistaa imeytymis
tä. Lähistön suljetuissa vedenottamoissajakaivoissaei kuitenkaan oltu vielä todettu
vesinäytteissä syanidia.

Pohjavesi puolessa metrissä

Kaupungineläinlääkäri Bo Olsoni sanoi, että ensi viikolla joudutaan koko kaatopai
kan kuoppa laajentamaan sekä sivusuuntaan että alaspäin, kunnes päästään kiinni
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pohjaveteenja todetaan, onko syanidia päässyt virtaamaan syvemmälle maakerrok
silnja sieltä mahdollisesti pohjaveteen asti.

Kaatopaikalla katsotaan pohjaveden olevan paikoin jopa puolen metrin syvyy
dessä. Maakerroksista ei oltu otettu näytteitä syvempää kuin 30 sentistä, koska ei
oltu uskottu, että syanidi olisi ehtinyt vielä imeytyä pohjakerroksiin asti.

Vesihallituksen asiantuntijat saapuvat ensi viikolla tekemään pohjaveden mit
tauksia virtaussuunnan ja voimakkuuden selvittämiseksi. Samalla otetaan syvem
mältä myös näytteitä. Eläinlääkäri Olsoni sanoi Hangon kaupungilla olleen onnea,
että äsken valmistui käyttöön uusi pohjaveden ottamo toisaalla kuin kaatopaikka
sijaitsee.

Talousvesikaivoja suljettu

Hankolaisten talousveden saannin rajoitus ei näyttänyt tällä haavaa hälyttävältä.
Kaksi kaupungin vedenottamoa oli suljettu siitä lähtien, kun kaatopaikalle havait
tiinviedynsyaniditynnyreitä. Seitsemän yksityisen asukkaan kaivoa oli myös julis
tettu käyttökieltoon talousveden osalta. Näitä kaivoja ei oltu kuitenkaan suljettu,
koska oli katsottu, että vettä voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen kuin talousve
deksi. Kaupunki kuljetti näille asukkaille säiliöissä talousvettä.

Kahdesta kaupungin omista vedenottamoistaja seitsemästäyksityisen kaivosta
oli otettu vesinäytteet, mutta tulokset olivat olleet kielteisiä. Syanidia ei oltu tavattu.

Hangon syaniditynnyrien kätköt paljastuivat syksyn mittaan. Ensin tavattiin
tynnyreitä metsästä, sitten omakotitalon kätköistä, viimeksi kaatopaikalta. Tynny
reitä oli löydetty jo runsaat 200. Lisäksi tiedettiin, että 30 tynnyriä oli upotettu Hiit
tisten saaristoon matalikolle. Niiden tutkimiseen ruvetaan keväällä jäiden lähdet
tyä.

Myrkkyjä vauu viemäreihin

Hävittäniislaitos ainakin jokaiseen
lääniin?

Myrkkyjen neutraloimis- ja hävittämislaitoksen syntyminen valtakunnallisella ta
solla oli Hangonsyaniditapauksenkinjälkeenvielä lähtenythyvin vaivalloisesti liik
keelle. Tavoite olisi yksi laitos maahan tai jokaiseen lääniin. Tarve kyllä todettiin
valtioneuvoston piirissä, mutta toimiin ei oltu ryhdytty, ei edes komiteaa pantu asi
alle. Päivänä minä tahansa voi Hangon syaniditapaus uusiintua muualla.

Jos Hangossa olisi ollut edes jonkinlainen neutraloinfilaitos, ei ehkä yli 30 syani
ditynnyriä olisi löytynyt etsinnän alaiselta olevalta kaatopaikalta. Yksi laitos valta-
kuntaan tai yksi jokaiseen lääniin oli vähimmäistavoite asiantuntijain mielestä.

Turun apulaiskaupunginjohtaja Paavo Koponen lupasi 7. päivänä tammikuuta
1974, että tällaisen neutraloimislaitoksenrakentamista ruvetaan tutkimaanja asiaa
valmistelemaan. Kustaanuskysymys on vaikea. Paikka olisi Turussa uusi kaatopaik
ka Topinojalla, jonne ohjattaisiin myrkyt suljetuissa astioissa. Laitos palvelisi koko
kaupunkiseutua, ehkä laajempaakin aluetta määrättyä korvausta vastaan.

Hövittömislaitos Turun kaupunkiseutua varten?

Kauppa-ja teollisuusministeriönTurunja Porin läänin teollisuuspiirin päällikkö Pentti
Jalava esitti neufraloimislaitoksesta ajatuksen Turun kaupungillejo huhtikuussa 1972.
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Jalava esitti tuolloin, että teollisuuden piirissä oli syntynyt ajatus Turun kaupungin
rakennuttamasta myrkkyjenneutraloimis-ja hävittämislaitoksesta. Ajatuksenpoh
jana oli tietoisuus siitä, että jo yksin Turun kaupungin alueella oli monilukuinen
määrä teollisuuslaitoksia, jotka päivittäisessä toiminnassaan käyttivät erilaatuisia
myrkkyjä. Kun vain harvoilla yrityksillä oli omia tuhoamislaitoksia, oli ilmeinen
seuraus, että myrkkyjäjoutui viemäriverkostoon.

Valvonta oli vaikeaa, jopa mahdotonta. Jokaisen myrkyllisiä aineita käyttävän
yrityksen velvoittaminen rakentamaan itselleen puhdistuslaitos oli myös vaikea
prosessi läpivietäväksi puhumattakaan valtavista kokonaiskustannuksista. Näin
tuntuisi siltä, että keskitetty ratkaisu Turun kaupungin rakentamasta puhdistus-ja
hävittämislaitoksesta sisältäisi monia etuja. Oli otaksuttavissa, että yritykset olisi
vat valmiit maksamaan tällaisen laitoksen palveluksista kaupungille.

Tekniikan lisensiaatti Jalava sanoi, että ajatus oli yhä päivänpolttava. Hänen
tietojensa mukaan ei myöskään valtakunnallisella tasolla ollut komiteaa pohtimas
sa vielä asiaa. Laitoshanke ei ollut yksin oman maamme, vaan pohjoismainen ja
laajempikin kysymys esimerkiksi kaikissa Itämerenympäristömaissa.

Kemistin virkoja poliisikuntaan

Turkulaisissa teollisuuslaitoksissa syntyi noin 120 tonnia myrkkyeriäkin vuodessa,
siis 300 kiloa päivää kohti. Kaikkein vaarallisimpia myrkkyjä tulee vain muutamia
kiloja vuodessa. Mihin nämä myrkytjoutuvat, sitä ei kukaan tiedä. Suurin osa valuu
viemäriverkkoon. Myrkynhävittäjiäkin oli maassa vain muutama, epärehellisiäkin
joukossa, kuten Hangon tapaus osoitti. Osa teollisuuden myrkyistä rikastetaanpuh
distamoissa uudelleen. Oman laitoksen rakentaminen pienelle teollisuusyritykselle
oli kuitenkin kallista.

Apulaiskaupunginjohtaja Koponen toivoi poliisikuntaanperustettavaksikemis
tin virkoja valvonnan ja onnettomuustapausten hoitamiseksi. Neutraloimislaitos
olisi rakennettava joko teollisuuspiireittäin tai kauppakamarialueittain. Ei ole hyö
tyä, jos yksi kunta rakentaa laitoksen, toiset kunnat ajavat myrkytmetsään. Turussa
asiaa ainakin ruvetaan tutkimaan.

Syanidin inerkätköihin sukeHetaan
keväällä

Hangon syanidimiehen myrkkykätköjä ruvetaan etsimään Hiittisten vesillä vasta
keväällä. Toimistopäällikkö Kimmo Karimo sanoi 14. päivänä tammikuuta, ettei ve
sihallitus ollut vielä antanut määräystä merikätköjen nostamisesta, Tärkeintä oli
tällä haavaa mantereen puhdistaminen myrkyistä.

Austerlitzin lähellä 20 kilometriä mantereesta Hiittisten saaristossa Dragsfjär
din kunnassa olivat tynnyrit pohjassa ehkä vielä ehjinä tai sitten ajelehtineetpitkän
km matkan, Kätköjä voi hyvinkin olla muuallakin saaristossa. Äskettäin ilmeni, että
15 kilometrin päässä Morgonlandetin matalikosta oli ainakin yksi kalastaja nosta
nut jo kaksi vuotta sitten syaniditynnyrmn merestä laiturille. Se korjattiin talteen
Hankoon syaniditynnyrien keräilyasemalle puolustusvoimien järjestämäänhuos
taanottoon.

Hangon syanidimies oli moottoriveneellä kuljettanut jo vuosina 1967-1968 yli
30 tynnyriä eli yli 3.000 kiloa Morgonlandetiin ja hakannut osan tynnyreistä rikki
varmistaakseenuppoamisen. Hän oli myös merkinnytkohdan merikorttiin. Kevääl
lälöytö sukelletaan esiin. Jos enää löytämistä siellä sitten on.
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Hangon manner ensin puhtaaksi

Syanidi oli ollut meressä jo ainakin vIIsi vuotta, Muutaman kuukauden viivästys ei
pahenna tilannetta, koska tänä aikana eivesialuettavoidapaljonkaankäyttää. Syanidi
on niitä myrkkyjä, jotka vaikuttavat suoraan pitoisuutena. Sillä ei ole kerääntyvää
vaikutusta. Jos syanidia joutuisi kalaan, se kuolisi. Asiantuntijat sanoivat, että syani
di ei keräännyelävään kalaan,josta ihminen sitä erityisesti saisi. Jos syanidi joutuu
elävään kalaan eikä kala kuole, on todennäköistä, että myrkky kalassakinhajoaa.

Vesihallituksessa katsottiinkin, että Hiittisten syaniditynnyreillä ei ollut tässä
vaiheessa sitä merkitystä kuin Hangon kaatopaikkojen vaaralla. Kun pohjaveteen
tai maaperäänjoutuusuuria syanidieriä, ne leviävät nopeasti. Silloin syntyy suuri ja
pitkäaikainen pysyvä haitta. Meressä sitä ei voi tapahtua samassa mitassa.

Hangossa kaivettiin taas toista unohtunutta kaatopaikkaa, entistä sorakuoppaa
uusien tynnyrien löytämiseksi. Sivulliset esittivät vihjeitä tynnyreistä. Viimeiset tie
dot kertoivat, ettei Hiittisten merikätkökään olisi ainoa saaristossa. Se oli vain ainoa
nyt sen takia, koska sijaintipaikka tiedettiin tarkasti,

Kaksikin komiteaa jo pohtinut asiaa

Neste ei balua ottaa jteöIjyä
Naantabin

Jäteöljynja myrkkyjen hävittämislaitosten rakentamisesta ei oltu vielä tehty suun
nitelmia. Osastopäällikkö Pentti Lehvonen Varsinais-Suomen seutukaavaliitosta oli
15. päivänä tammikuuta sitä mieltä, että Nesteen Naantalin jalostamoon voitaisiin
hyvin kytkeä käsittelylaitos, jossa jäteöljy puhdistettaisiin uudelleen käyttöön.

Tämä ratkaisu sopisi kuvaan jo senkin takia, että Naantalin jalostamosta oli
kaavailtuenemmän öljyjen tuottajaa. Toimintojen yhdistäminen toisi etujakin. Siellä
voitaisiin hoitaa myös laivojen jäteöljyt. Nesteen johto ei ollut kuitenkaan suopea
tällaisen käsittelylaitoksen rakentamiseen alueelleen.

Santahamina jo ehdolla

Öljynkäsittelylaitoksia tarvittaisiin talousalueittain, ehkä yksi koko valtakuntaa
varten riittäisi. Öljyn käsittelyllä oli kiire. Yksinjo maatalous käyttää suuria määriä
öljyä, jonka hävittäminen oli usein kyseenalaista. Öljyä poltettiin, oli muutama yk
sityinenkäsittelylaitos,Turun kaupungilla oli pari säiliötä kaatopaikalla jne. Keski
tystä kuitenkin tarvitaan,

Insinööri Lehvonen oli sitä mieltä, että öljyn-ja myrkynkäsittelylaitosten perus
tamisessa oli turha haparoida aluekohtaisesti. Se vaatisi ensin valtakunnallista rat
kaisua.Jäteöljypulmia oli pohtinutkaksikin komiteaa.

Myrkkyjen hävittämisen kohdalla oli ilmeisesti pahin aukko. Yksi myrkkyjen
hävittämislaitos koko maata vartenriittäisi, Pahimmat myrkyt, kuten syanidi, koot
taisiin samaan paikkaan kuin radioaktiivisetsaasteet. Santahaminaa olikinjo esitet
tyldn yhdeksi tällaiseksi erilaisten myrkkyjen sijaintipaikaksi.

Ymparomnsteno. . .......... . . .
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Myrkkymäärästä tehty tarkat tutkimukset

Syanidia Iiuennut jo Hangon
pohjavesiin

Hangon pohjavedessä oli 0,06 milligrammaa syanidia litraa kohti. Tämä määrä ylitti
0,01 milligrammalla lääkintöhallituksen käyttövedelle asettamat suositusrajat. Maa-
perästä löytyi syanidia jopa 10 milligrammaa yhtä kiloa kohti. Asiaa tutkineen työ
ryhmän tutkimustulos paljastettiin maanantaina 11. helmikuuta hankolaisilleyllä
tyksenä.Äikaisemminkaupungissa liikkui tietoja, ettei myrkkyä ollutjoutunutpoh
javeteen. Vaikka syanidia virtasikin Hangon vesissä, niin suotuisat luonnonolot
maaperässä estivät myrkyn kulkeutumisenvedenottamoihin.

Talousvesipula helpottuu

Hankolaiset pääsevät myös kriittisestä talousvesipulasta. Veden kulutus oli nykyi
sinnoin5.000 kuutiota vuorokaudessa. Korkein syanidipitoisuus oli kuitenkin todet
tu kaatopaikalla 10 neliömetrin alueella. Insinööritoimistonpohjavesitutkimusten
mukaan päävirtaussuunta oli toisaalle vedenottamoista, joten vesihallitus suositti
ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle suljettuina olleiden kah
denvedenottamon aukaisemista, Joulukuusta asti ne olivat olleet kiinni ja kaupunki
oli saanut vetensä uudesta vedenottamosta, joka kuitenkin oli nyt jo joutunut liika
kuormitetuksi.

Kaatopaikan lähellä oli myös yhdeksän yksityisten kaivoa. Näistä kolme voi
daan avata, mutta kuusi pysyy yhä kiinni, koska ne sijaitsevat virtaussuunnanvuok
si vaaravyöhykkeellä. Missään kaivoissa ei kuitenkaan oltu todettu syanidia.

Myrkkylakeja uudistettava

Lisensiaatti Jouko Soveri oli vesihallituksen puolesta valvonut pohjavesitutkimuk
sia. Hän sanoi, että myrkkylainsäädäntöä olisi uusittava pian. Myrkkyaineiden käy
tön valvontaan olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, ettei tällaisia tekoja toistuisi.
Runsaimpien pohjavesiesiintymien ja nimenomaan vedenottamoiden suoja-alue
suunnitelmille valvonta on tärkeä.

Maaperästäjajätemaasta löydettiin syanidia 240 mg kiloa kohti. Tämä määrä
oli jo melko suuri. Tulokset osoittivat, että syanidia oli huuhtoutunut sadevesien ja
sulamisvesien mukana maaperään melko laajallekin alueelle. Se oli aiheuttanut
pohjaveden pilaantumista. Soveri arvioi pohjaveden pilaantumisen rajoittuvan
kuitenkin vain hyvin pienelle alueelle. Tutkimukset tosin olivat vielä kesken.

— Hangon tapauksessa luonnonolot olivat olleet suosiolliset. Maaperän hienora
keisuudentakia pohjavedenvirtausnopeudetolivathyvinpienet. Pohjavedenviipy
mä kaatopaikanja vedenottamoalueiden välillä jää suureksi. Tästä on seurauksena
se, että syanidin luonnolliselle hapettumiselle jää runsaasti aikaa, jolloin myrkky
kasaantuuja poistuu itsestään vedestä.

Lisensiaatti Soverin mukaan ilmakuvatulkinnan ja kenttätutkimuksen avulla
oli voituvarmistaa, ettei pohjavesi virtaa kaatopaikalta pohjoisessa oleville vedenot
tamoille. Nämä vedenottamot olivat olleet viime aikoina ylikuormitettuja liiansuu
ren kulutuksen takia. Tästä saattaa olla seurauksena, että vesi meren läheisyyden
takia muuttuu vähitellen suolaiseksi.
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Syanidi valui rakennusjätteen joukkoon

Insinööri Risto Peltola sanoi, että Hangon rakennusjätteiden kaatopaikalle oli viety
vuodesta 196$ lähtien syanidia, joka oli rakeista kalium- tai natriumsyanidia. Kysei
setsyanidijätteet olivat olleet tynnyreissä,joista jätteet olivat osittain vahmeet muun
rakennusjätteenjoukkoon.

Syanidin mahdollista leviämistä maaperäänja edelleenpohjaveteen oli tutkittu
tammikuun alusta lähtien. Näillä tutkimuksilla oli pääasiallisesti kartoitettu maa
perää syanidijätteiden kohdalla, maaperätietoja myrkkyjätteiden välittömässä lä
heisyydessä, pohjavesipinnan tasoa ja virtaussuuntaa sekä syanidin mahdollista
leviämistä muihin tällä hetkellä käytössä oleviinvedenottamoihin, Tutkimustulos
ten yhteenvetona voitiin todeta, että maaperä kaatopaikka-alueella oli hiesua ja
hietaa, mikä varsin heikosti läpäisee pohjavettä. Kaatopaikka sijaitsi entisessä sora
kuopassa, josta pintaosien karkea sora ja hiekka oli viety pois ja pohjalla olevaa
hiesua oli kaivettu jonkin matkaa eli kaatoalue muodosti kattilamaisenpainanteen,
josta jätteen kulkeutuminenympäröiville alueille oli hidasta.

Pohjavesi oli kaatopaikka-alueella tasolla +3,60 metriä. Ympäristöön asennet
tujenhavaintoputkienpohjavesipintavaaitustenperusteella voitiin todeta, että poh
javesi virtaa kyseiseltä kaatopaikka-alueelta etelä-lounaaseen kohti Mannerheimin-
tien vedenottamoa. Kaatopaikka-alueella mahdollisestipilaantunutpohjavesi ei voi
virrata nykyisin käytössä oleville Hopearannanja Furunäsin vedenottamoille.

Käyttövesi kloorataan

Kaatopaikan maaperässä syanidijätteenlähettyviltä 10 metrin etäisyydeltä oli löy
detty vähäisiä määriä syanidia. Sen sijaan samalta kohdalta otetussa pohjavesinäyt
teessä ei ollut syanidia. Syanidijätteen kohdalta, aivanjätekasan alapuolelta otetus
sapohjavesinäytteessä oli syanidia 0,06 mg/1 eli hieman enemmän kuin lääkintöhal
lituksen antamat enimmäismäärät edellyttivät.

Rakeisen syanidijätteenkäyttäytymistä maaperässä oli selviteltyja voidaankin
todeta, että Hangon kaatopaikalla oleva hienojakoinenheikosti vettä läpäisevä hie
sukerros estää syanidin sellaisenaan tunkeutumasta pohjaveteen. Rakeisensyanidin
täytyy ensin liueta sade- ja lumensulamisveteen ja kulkeutua vajoveden mukana
edelleenpohjaveteen. Samalla syanidi kuitenkin hapettuu ja muuttuu lähinnä hiili
dioksidiksijanitriitiksi. Tämänvuoksi syanidi todennäköisesti hapettuukin levites
sään jo maaperässä ja edelleen vielä hapellisessa pohjavedessä.

Hangon kaupungin suljetut vedenottamot aiotaan ottaa lähiaikoina käyttöön.
Käyttöön otonyhteydessä pohjavesi vedenottamolla kloorataanvarmuudenvuoksi.
Jos käyttövedessä onylijäämäkiooria, siinä ei voi olla syanidia, koska kloori hapettaa
välittömästi syanidin, sanoi insinööri Ristola.

Jatkotutkimuksissa selvitetään tarkasti alue,johonsyanidi onkulkeutunut. Vai
kutusalueelle asennetuista havaintoputkista mitataan pii, happi ja redox-arvot,jot
ta saataisiin selville syanidin ja yleensä kaatopaikan aiheuttama pilaantuminen
ympäristössä. Lopuksi annetaan lausunto ja ohjeetjatkotoimenpiteiksi.

“Hanko ei ole ainoa paikka”

Hangon kaupungininsinööri Werner Langhoffsanoi, että marraskuunjälkeenpaljas
tuneiden yli 200 syaniditynnyrin teettämät työt olivat maksaneet Hangon kaupun
gille tähän mennessä noin40.000 markkaa. Edessä oli vielä menoja. Vesihallitus osal
listuu pohjavesitutkimuksiin. Valtiolta anotaan syanidijätteiden kaupunginveron
maksajille aiheuttamista laskuista korvausta.

— Ei tämä Hanko ole ainoa paikka Suomessa, jossa syanidia on maaperässä ja
pohjavedessä. Hangossa myrkkytapaus tuli vaan ilmi ja aiheutti reaktion, joka sai

YmpariömIn[steno



O O OOOOO 0900OOOOOOO OOOOOOOO OlO OOOOOOOOO OOO 0009OOOOOOO 00 000O OOOO

liikkeelle valtion viranomaiset, sanoi Langhoff ja toivotti kesävieraat taas tervetul
leiksi Hankoon. Ei täällä tarvitse pelätä enää syanidimyrkytystä. Asia oli tutkittu ja
tarkkailua tehdään jatkuvasti. Uskomme myös, että uusia syanidieriä ei enää Han
gosta löydy.

Hankoon muualta saapuneet syanidimyrkyt hävittämättä jättänytja kaatopai
kalleja mereen kuljettanut mies joutuu oikeuteen keväällä. Hangon poliisimestari
Osmo Räihä siirtyy maaliskuun alussa Porvoon poliisimestariksi. Hän ennättänee
kuitenkin sitä ennen lähettää haasteet.

Hiittistensaaristoon kuljetettuja yli 30 syaniditynnyriä ruvetaan onkimaan ylös
Morgonlandetinmatalikolta keväällä.

Syanidipelko jo haihtumassa

Hangon suljetut kaivot pian auki

Hangon maaperän ja pohjaveden syanidipitoisuuden lopulliset tulokset olivat val
mistuneet. Kaupungininsinööri Werner Langhoff sanoi 11. päivänä maaliskuuta, että
muutaman viikon päästä pitäisi jo päästä virallisesti avaamaan suljettuina olevia
pohjavedenottamoitaja kaivoja eri puolilla kaupunkia. Lahtelaisenlnsinööritoimis
to Paavo Ristolan lopulliset tutkimustulokset eivät tuoneet lisää uutta kuukausi sitten
julkaistuihin lukuihin.

Kävin monena päivänä journalistina kameran kanssa Hangon saastuneella
kaatopaikalla toteamassa, miten kaivinkoneen kauha kaivoi jätevuoren alta esiin yli
30 syaniditynnyriä. Kuvaukset oli suoritettava kaatopaikkamontun reunalta, ettei
vät saappaat olisi tuoneet kuopasta mukanaan syanidimyrkkysaastetta ja vieneet
sitä eteenpäin.

Maaperään oli valunutjo 10 milligrammaa myrkkyä kiloa kohti, pohjaveteen
0,06 mmg litraa kohti. Tämä määrä ylitti 0,01 milligrammalla lääkintöhallituksen
käyttövedelle asettamat suositusrajat. Asiantuntijat kuitenkin vakuuttivat, että
myrkkypitoisuus poistuu hyvinkin vielä kuluvan kevään aikana. Suurin syanidipi
toisuus todettiin kaatopaikalla 10 neliömetrin alueella,

Oikeuskösittelyyn huhtikuussa

Terveyslautakunta oli saanut lopullisen raportin tutkittavakseen. Lääkintöhallituk
selta oli pyydetty lausuntoa, joka piti saada vielä maaliskuussa. Sen jälkeen kaupun
ginhallitus päättää, koska kaivot avataan. Kaupungin kaksi vedenottamoa oli kaa
topaikastaja pohjavesien virtaussuunnista ylempänä. Kymmenkunnasta yksityis
tenkaivosta suunniteltiinavaftavaksi kolme. Pohjavedenarveltiinpuhdistuvansyani
dista hyvinkin jo keväällä. Käyttövesi kloorataan varmuuden vuoksi. Puolustusvoi
main varastoihin kaatopaikalta ja muualta kerätyt parisataa syaniditynnyriä oli
kuljetettujo takaisin Riihimäelle. Syanidijuttu oli kuitenkin jo vähitellen rauhoittu
massa Hangossa. Aikaisintaan huhtikuussa aloitetaan oikeudenkäynti, jossa pui
daan myrkynhävittäjien laiminlyönnit ja niistä kaupungille aiheutuneet kymme
nientuhansien markkojen kustannukset.

Uusia syanidikätköjä ei toistaiseksi oltu löydetty. Hiittisten saaristossa ruvetaan
kevään aikana sukeltajien avulla nostamaan sinne upotettuja yli kolmeakymmentä
syaniditynnyriäja sitten selviää, ovatko ne ehjiä vai täysin muusiksi hakattuja.

Suomen ympänoto 680



00000000 O00 000000000OOO 0000000000000000000000000000000000000

Hangon syaniditynnyrit jäävät meren
pOhjaan

Hangon syanidijupakanjälkimainingit pysyvät piilossa Dragsfjärdinvesillä. Han
gossa syanidithävitettäväksi saanut mies oli upottanut kertomansa mukaan 30 tyn
nyriä syanidia Morgonlandetin saaren luo viisi vuotta sitten. Ja siellä ne pysyvät
lopullisestildn.

Dragsfjärdin terveystarkastaja Kurt Vahisten sanoi 1. päivänä heinäkuuta, ettei
heille ollut tullut tietoa tynnyrien nostamisesta, vaikka tästä puhuttiinkin joulu
kuussa, kun Hangon kätkö paljastui. Silloin luvattiin, että tynnyrit nostetaan jäiden
lähdettyä. Nyt niistä ei ole puhunut kukaan.

Paikallisen tehtaan kemistit Dragsfjärdissä sanoivat, ettei pohjastavoi enää löytyä
syanidia, kun tynnyrit olivat jo viisikin vuotta olleet siellä. Vahisten sanoi, ettei ter
veyslautakunnalle ollut viiden vuoden aikana ilmoitettu kalojenjoukkokuolemista
tynnyreiden upottamisalueella: —Tiedustelin heti asiaa paikallisilta kalastajilta. Tu
hoja ei oltu havaittu. Meillä on se käsitys, että jos tynnyrit olisivat olleet pohjassa
viisikinvuotta, ne olisivatjoruostuneetpuhki. Syanidimyrkkyolisi hajonnut. Paikal
lisessa tehtaassa oli havaittu, että syaniditynnyrit ruostuvat puhki jo yhdessä vuo
dessa.

Virka..apupyyntö hylättiin

Vesihallituksesta kerrottiin, että asiaa oli tutkittu. Viimeisin lausunto oli, ettei mil
lään keinolla ollut asiantilaa enää mustettavissa. Nostotöihin ei ryhdytä ainakaan
näillä näkymillä.

Vesioikeus hylkäsivesihallituksenvirka-apupyynnön, että myrkyt luovuttanut
tehdas velvoitettaisiinpoistamaan myrkkytynnyrit merestä huhtikuuhun mennes
sä, Valvontaviranomaisten tutkimuksin olisi tämänjälkeenvarmistettava, ettei me
rialueella ole enää vaaraa meren pieneliöille tai jäteaineista aiheuduvesistönpilaan
tumista. Vesioikeus hylkäsi kuitenkin virka-apupyynnön. Se vaati lisälausuntoa.
Vesihallituksen valvontaosasto katsoi selvitysten perusteella, että tapahtunut voi
daan todeta vain tapahtuneeksi.

Oikeudenkäynnin kiemureista
OneImavyyhti

Ensimmäisen kerran Hangon raastuvanoikeudessa käsiteltiin syanidijuttua tiistai
na 3. kesäkuuta. Käräjiä pidettiin ennakkoluonteisena, koska aikaisemmin ei oltu
oikeudessa otettukantaa näin räikeisiin myrkkylaiden rikkomisiin. Syyttäjänä toimi
kaupunginviskaali Einar Degerhoim. Hän syytti syanidijupakan osapuolia, riihimä
keläistä Sako Oy:n johtoa ja hankolaista työnjohtajaa Lars Bergströrniti myrkkyase
tuksen, vesilainja rikoslainrikkomuksista. Samoihin asioihin oli syyllistynyt myös
myrkkytynnyritliiteriinsä ottanut asentajaAlfAugustsson.

Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä korvausvaatimusten yhteissumma nousi
150.000 markkaan, josta Hangon kaupunki vaati 100.000 markkaa ja eläkeläinen
Toivo Leskinen tonttinsa pilaamisesta myrkyllä 50.000 markkaa.
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Sako oli syksystä 1970 lähtien kuljettanut Riihimäeltä Bergströmin hävitettäväksi
Hankoon 20.000 kiloa Iluokan myrkkyä, tiriumsyanidia.Jo 30 kilon erä esimerkiksi
juomaveteenpäässeenä pystyy tappamaan Hangon kokoisen kaupungin asukkaat.
Kun Bergström ei pystynytneutralisoimaan syanidimyrkkyeriä, hän kiidätti niistä
pääosan, noin 30 tynnyriänaapurikunnanBromarvinkaatopaikalleTäcktomiin. Sieltä
tynnyrit kaivettiin esiin viime joulun aluspäivinä kääntämällä osa kaatopaikkaa
ylösalaisin kaivinkoneilla. Bergström oli saanut Sakolta myrkkyjenhävittämisestä
7.500 markkaa.

Tätä ennen vuosina 1967-68 Bergström oli kuljettanut Suomen Äutoteollisuu
desta hävitettäväkseen saamansa syanidimyrkytHangosta Dragsfjärdin vesillä ole
valle Morgonlandetin matalikolle. Näitä tynnyreitä oli yli 30.

Syanidijutun käsittelystä näytti muodostuvan erittäin monisäikeinen, koska ai
kaisemmin ei ollut vastaavanlaista käsittelyä Suomen oikeusasteissa käyty. Syyt
täjän pyynnöstä jutun käsittely siirrettiin 9. päivään syyskuuta.

Syanidijutun syyllisiä ei löydetty vieläkään

Myrkkylaissa ei sopivaa pykalää

Hangon syanidioikeudenkäynnistä näytti tulevanhyvin ongelmallinenvyyhti. Tuo
mitaankonatriumsyanidijätteethävitettäväksitoimittanut riihimäkeläinen Sako Oy
vai hävitystyön tehtäväkseen saanut työnjohtaja Lars Bergström syylliseksi ja korva
usvelvolliseksi? Näissä mietteissä istuinjournalistina Hangon raastuvanoikeudessa
9. päivänä syyskuuta. Juttu lykättiin jälleen kerran päätöstä varten 4. päivään mar
raskuuta.

Juttua oli puitu Hangossa vasta vajaan vuoden. Tänä aikana oli kuitenkin kaksi
poliisirnestaria vaihtunut, Poliisimestari OliiRdihä hoiti virkaa myrkkyjenkaatopai
kalle tulon jälkeisten tutkimusten ajan kuluvan vuoden huhtikuuhun asti. Räihä
siirtyi Porvoon poliisimestariksi. Kun asia tuli ensimmäisen kerran esille Hangon
raastuvanoikeudessa 3. päivänä kesäkuuta, toimi syyttäjänä uusi poliisimestari Ei
nar Degerholm. Hän oli siirtynyt jo elokuun alusta Kemiönpiirinnimismieheksi,mutta
oli vielä maanantaina toisessa oikeudenkäynnissävirallisena syyttäjänä. Uuttapo
liisimestaria ei ollut vielä nimitetty. Virkaan oli tullut neljä hakijaa.

Jutussa toimivat kantajina Hangon kaupunki, jolle myrkkyjenhaaliminenkaa
topaikalta tuli kalliiksi, Bromarvinkunta, puolustusministeriö, joka varastoi myrkyt
niiden löytymisenjälkeen alueelleen, rautatiehallitus ja kahdeksanTäktomin kaato
paikan lähellä asuvaa, joiden kaivot oli myrkkysaasteen takia suljettuina.

Sako Oy:tä oikeudessa edustanut varatuomari Kullervo Kemppinen totesi, ettei
nykyisinvoimassa olevassa myrkkylaissa puhuta myrkkyjenneutralisoimisestaeikä
hävittämisestä. On kuin tämä tärkeä vaihe olisi mennyt lainsäätäjän silmien ohi.
Uutta myrkkylakia kuitenkin valmisteltiinparhaillaan.

Syytettynä ollut työnjohtaja Lars Bergström oli henkilökohtaisesti paikalla.
Hänellä ei ollut mitään lausuttavaa runsaan tunnin kestäneen oikeuskäsittelyn ai
kana. Bergström oli jättänyt hävittämättä noin 30 tonnia syanidia ja vienyt siitä
pääosan kaatopaikalle, josta sitten Hangon viranomaiset kaivauttivat sitä esiin vii
me joulun alla.
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Hävittämistapa oli oikea?

Seuraavaan oikeudenistuntoon yritetään saada kuultavaksi teollisuusneuvos Olli
Ollila. Sako oli pyytänyt häneltä lausuntoa Bergströmin käyttämästä hävittämisme
netelmästä. Ollila totesi menetelmän täysin oikeaksi.
Hangon kaupungin korvausvaatimukset nousivat kaupungin lakimiehenArvi Su
vannon kirjelmän mukaan noin 104.000 markkaan.

Oikeudessa kiisteltiin myös tilan omistuksesta. Edellisessä istunnossa eläkeläi
nen Toivo Leskinen vaati syyllisiltä 50.000 markan korvausta Karjaalla omistamansa
maapaistan myrkyttämisestä. Leskinen oli hakenutmyrkkytynnyrinHangonkaato
paikalta rottien ja myyrien hävittämiseksi ja syanidi olikin pilannut maan.

Maatilahallituksen edustajaMikko Koponen ilmoitti, ettei Leskinen omista tilaa.
Valtio oli pakkohuutokaupassa saanut siihen lainhuudon vuonna 1968. Leskinen
pysyi omistusvaatimuksessaan.Hän sanoi lähettäneensä elokuussa oikeuskansleril
le tutkimuspyynnön omistusoikeudesta. Oikeus päätti, että maatilahallitukselle va
rataanväliintulomahdollisuus korvausasiassa.

Sako uskoi Bergströmiin

Varatuomari Kemppinen esitti oikeudelle kirjelmän Sako Oy:n toimitusjohtajanJu
hani Koivulan, osastopäällikönLudvigLinnerrnonja konepajanjohtajanRolfAhlgrenin
puolesta. Kirjelmän mukaan Sako ei suinkaanlähetellytmyrkyllisiäkarkaisujätteitä
Hankoon kovinkaan huolettomasti. Myrkkyjen maahantuojan Kafatek Oy:n edusta
ja ilmoitti Sakonjohdolle hankolaisen työnjohtajan Lars Bergströminnimenja osoit
teen sekä vakuutti, että Bergströmillä oli tarvittava koulutus ja kokemus. Bergström
oli poliisitutkinnossa kuvannut menetelmää, jota syanidijätteiden hävittämiseksi
käytettiin hänen palveluspaikassaanMannerin konepajassa.

Varatuomari Kemppinenjätti oikeudelle teollisuusneuvos Olli Ollilan lausun
non. Sen mukaan Mannerin Konepaja Oy:llä käytetty hävittämismenetelmä oli pä
teväja oikea.

Riihimäki huono hävityspaikkana

Miksi Sako ryhtyi lähettelemäänsyanidijätteitä Hankoon neutraloitavaksi, jos ker
ran tuo toimi oli noinkin yksinkertainenjahelppo? Miksi ei karkaisusuolojenhävit
tämistäja neutraloimista tehty Sakon omien työntekijäin toimin Riihimäellä?

Kemppisen mukaan vastaus tähän oli luonnollinenja ymmärrettävä. Riihimäki
oli varsin kuivaa seutua, jossa mm. viemäröintikysymystenhoitaminen oli vaikeaa.
Syanidijätteidenhävittäminenvaatii varsin runsaasti vettä, jolla neutraloitava kar
kaisujätelaimennetaan. Tässä laimennetussajätteessä on siinäkin vielä jäljellä syani
dia,joskaanei vaarallisina pitoisuuksina. Neutraloimisprosessin tuotteet on pakko
hävittää. Se tapahtuu luontevimmin päästämällälaimennettujäte viemäriin. Riihi
mäellä se olisi ollut vaikeampaaja hankalampaa, koska Riihimäen kaupungin vie
märiverkko purkautui suhteellisen pieniin vesistöihin. Hanko avomerenäärelläsi
jaitsevana paikkakuntana oli ratkaisevasti paremmassa asemassa.

Tonnimäärästä ei varmuutta

Oikeudessa tuli vielä esille myrkkyjen määrä. Sakon kirjelmässä ihmeteltiin suuria
heittoja: “Poliisikuulustelussa ilmenee, että Hangon kaupungin rakennusjätteiden
kaatopaikalle oli Bergström kuljetuttanutyhden ainoan traktorikuorman 20-30 tyn
nyriä syanidijätettä, siis yhteensä 2.000 kiloa. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n
tutkimuksissa väitettiin kuitenkin syanidijätettä löydetyn noin 30 tonnia eli siis 15
kertaa todellista suurempi määrä”.

. . . . . . .
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Syanidituomiot: sakkoja ja korvauksia

Hangon syanidioikeudenkäynnin viimeinen istunto Hangonraastuvanoikeudessa
maanantaina 4. marraskuuta kesti neljä tuntia. Sako Oy:n kolme edustajaa ja hanko
lainen entinen työnjohtaja tuomittiin sakkojen lisäksi maksamaan yhteisvastuu1li
sesti korvauksia 106.802 markkaa. Tuomittujen oikeus totesi syyllistyneen jatket
tuun myrkkyjen luvattomaan hallussapitoon, säilytykseenja käsittelyyn.

Hankolainen työnjohtaja Lars Bergström tuomittiin 80:een 15 markan suurui
seen eli yhteensä 1.200 markan sakkoon maksamaan valtiolle 6.000 markkaa saa-
maansa hyötyä. Häntä avustanut Alf. Äugustson sai 100 markkaa sakkoa ja menet
tämään valtiolle saamansa 1.500 markan hyödyn. Riihimäeltä olevan Sako Oy:n
kolme edustaja tuomittiinyhteensä 5.600 markan sakkoihin, Korvauksia pyytäneet
kaivonomistajat saivat kukin 30 markkaa.

Enskerin arsenikkdasti risteik
Hanarian kautta Naantalim

Kun pääsin Hangon syanidikiemuroista irti kahden vuoden seuraamisen jälkeen,
heti seuraavana vuonna 1975jouduin j ournalistina toisen suuren myrkkyjupakan
selvittäjäksi, kun syntyi kohu Nesteen tankkerin Enskerin 600 arsenikkitynnyrin
seilaamisesta Sköldvikistä Kanarian saarille ja paluumatkasta takaisin kohti poh
joista valtioneuvoston määräyksestä.

Neste ei tehnyt Kanarian risteilyssään mitään laitonta, Mitkään lait ja sopimuk
set eivät pystyneet estämään Enskerin matkaa Atlantin valtamerelle, kun todettiin,
että jätteidensäilöminenjahävittäminenSuomessa tuleeliianhankalaksi ja kalliiksi,
Neste laivasi jo vuonna 1970 erän arsenikkia Atlantin syvänteisiin, nyt matka oli
toinen. Kolmatta ei tullutkaan, koska arsenikki vaihdettiin lysiiniin vetykaasunpe
semisessä.

Maaliskuussa 1975 valtioneuvosto vihdoinpäätti, että myrkkyjen upottamirien
Atlantin syvänteeseen kielletään, mutta sen palauttamisesta Suomeen ei käsitelty.
Nesteen oli itse päätettävä muuttuneiden suunnitelmien jatkosta.

Huhtikuun alussa Neste tiedotti, että Enskeri oli hitaasti palaamassa Ätlanfilla
pohjoista kohti. Lissabonin satamassa ruvettiin arsenikkitynnyreitä siirtämääntoi
seen laivaan, tanskalaiseen Jens Randiin. Tästä alkoi arsenikkiseikkailun seuranta
omalta osaltani. Asiantuntijoilta sain valtavasti tietoa, millainen myrkkytilanteem
me Suomessa on, mitenniitä on käsiteltävä ja miten myrkkylainsäädäntöä rukattava
paremmaksi. Vuonna 1984 saatiin viimeinkin Riihimäellä toimintaan ongelmajäte
laitos, jonka kaksi ensimmäistä vuotta kuluivat jo olemassa olevien maamme valta
vien ongelmajätevarastojen tyhjentämisessä.
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Turku suostui purkamiseen satamassa, mutta ei varastointiin

Arsenikin varastoksi joku
Insirannikon satama?

Neste oli huhtikuun alussa 1975 kaikessa hiljaisuudessa tutkinut tanskalaislaivalla
olevien arsenikkitynnyrien sijoitusmahdollisuutta jonnekin länsirannikonsatamaan.
Turun kaupungin terveyslautakunnanvalvontaosasto oli koolla torstaiaamuna 10.
huhtikuuta. Tiettävästi Neste oli kääntynyt myös muiden länsirannikonsatamakau
punkienpuoleenja tiedustellut arsenikkien maihinnousua ja varastointimahdolli
suuksia.

Turun terveyslautakunnan valvontaosasto katsoi, että arsenikkitynnyrit kyllä
saadaan purkaa Turun satamassa. Lastin purkauksessa ja edelleen kuljettamisessa
on kuitenkin noudatettava terveydellistä varovaisuutta ja huomioitava niin työ
suojelulliset kuin ympäristöhygieenisetseikat.

Valvontaosasto edellytti myös, ettei myrkkyä varastoida Turun hallinnollisella
alueella. Jos tätä tiedustellaan, valvontaosasto ottaa asian uudelleen esille.

Naantalin viikonvaihde kuluu
rnyrkkymietteiss

Kolmen tunnin kokouksenjälkeenei 11. päivänä huhtikuuta ratkennut, saako Neste
purkaa vielä perjantaina Pohjanmerellä tanskalaisaluksessa seilaavat arsenikkityn
nyrinsä Naantaliin, Päätös syntyy vasta maanantaina illansuussa.

Naantalin ym. kuntien valvontaosasto istui perjantaina kello 15 lähtien kolme
ftmtia pohtimassa tiiviisti arsenikkikysymystä. Valvontaosaston raportti kokouk
sesta oli yhtä niukka kuin Nesteen tiedotusosaston ilmoitukset,

Valvontakokouksen päätyttyä todettiin vain, että “tarvitaan hieman lisää har
kinta-aikaa.Äsia pantiin pöydälle maanantaina kello 16 alkavaankokoukseen. Tämä
oli sikäli poikkeuksellinen kokous, ettei ollut kuin yksi asia esillä”.

Neste jätti perjantaina hakemuksen,joka koski arsenikin varastointia senomal
la öljynjalostamoalueella sijaitsevaan varastoon. Tiedotusta meillä kyllä oli riittä
västi, sanottiin kokouksessa, “Mutta jokaisella oli työpäivä takanaan, eivätkä jä
senet ehkä ehtineet perehtyä asiaan”.

Muovikelmu kaiken ylle Naantalissa

Neste kiinnitti katseensa länsirannikon satamiin etsiessään paikkaa, mihin arsenik
kilasti voitaisiin tyhjentää. Naantalinja Turun satamien lisäksi tutkailtiin muitakin
satamia. Loppujen lopuksi päädyttiin kuitenkin Naantaliin, jossa oma öljynjalosta
mojo sijaitsi.

Neste oli ilmoittanut olevansa halukas tuomaan myrkkytynnyrit ensi viikolla
öljynjalostamon satamaan, jossa ne purettaisiin ja kuljetettaisiin varastoitaviksi.
Jalostamolla oli 15 x 15 metrin varasto prosessialueella. 1,5 metriä maanpmnnan ylä
puolella oleva betonilattia oli pilarien päällä. Tynnyrit mahtuvat sinne betonoituna
vaikkakahteen kerrokseen. Koko varasto käärittäisiin tämänjälkeenmuovikelmuun.
Turun kaupungin terveyslautakannanvalvontaosasto oli koolla torstaina. Tulos oli,
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että myrkyt otetaan vastaan satamaan, mutta ei säilytettäväksi. Jos ne säilytetään,
uusi kokous päättää asiasta. Varastoon kuljetusta on valvottava tiukasti.

Kaikki vaiheet pitää yksilöidä

Turun ja Porin läänin terveystarkastaja Timo Lehtiö sanoi, että varasto sijaitsee Nes
teen jalostamon telakka-alueella. Se oli erikoinen alue, jota halkoivat kolmen kau
pungin Turun, Raision ja Naantalin hallinnolliset rajat. Siitä, mihin kohtaan aluetta
tynnyrit sijoitetaan, riippuu kenelle lupahakemus jätetään. Nyt oli päädytty alueelle,
joka sijaitsee Naantalin rajojen sisäpuolella, joten Naantali käsittelee lupahakemus
ta.

Lehtiö sanoi, että lääninhallitus oli ollut valmistelutöissä mukana. Lopullinen
vastuu päätöksestä on Naantalin valvontaosastolla, Kysymys kun oli kunnallisen
itsehallinnonperiaatteen toteuttamisesta.

Turun ja Porin läänin ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Kivivuori sanoi, että
ministeriön Sköldvikiä varten antamat arsenikin säilytysohjeet soveltuvat täysin
myös Naantalin tapaukseen. Ministeriö oli lähettänyt ohjeet terveyslautakunnille.

Johtava lääkäri Jornza Uurasmaa sanoi Naantalin valvontaosaston haluavan
ehdottomasti yksilöidä kaikki vaiheet,jotta myrkyn käsittely on täysin luotettava.
Hän katsoi, että tähän pystytään teknisesti.

Valvontaosasto myöntyi arsenikin tuoon 42

NaantaliHa tiukat ehdot arsenikiHe

NesteenÄtlantilla seilanneet arsenikkitynnyrit saavat tulla Naantaliin. Kuntainlii
ton terveyslautakunnan valvontaosasto antoi tähän luvan maanantai-iltana 14.
huhtikuuta äänin 4-2. Kello 16 osasto tutustui öljynjalostamon prosessialueella ole
vaan 15 x 15 metrin suuruiseen varastorakennukseen ja teki päätöksensä. Ehdot
olivat kovat.

Neste oli jarruttanut Naantalin päätöksen viipymisen takia omaa päätöstään,
että annetaanko tanskalaisalus Jens Randille lupa ajaa arsenikit Sköldvikiin tai
Naantalin. Neste voi tehdä nyt päätöksensä, kun sekä Porvoon maalaiskunta että
Naantali olivat arsenikille suopeita. Päätös tehtäneenheti tiistaina.Jens Rand yöpyi
Gotlannin korkeudella ja odotti soittoa Nesteen pääkonttorista.

Naantalinvalvontaosasto jätti perjantai-iltana kolmituntisen kokouksen päät
teeksi asian lepäämään viikonvaihteen yli. Nyt tehdyissä päätöksissä olivat kovat
ehdot. Valvontaosasto sanoi, että arsenikit saadaan tuoda jalostamon omaan sata
maan,jos yhtiö hakemuksessa esittämiensä menettelytapojenja turvatoimien lisäksi
noudattaa muita ehtoja.

Säilytyslupa vain vuodeksi

Sijoituspaikkalupa oli voimassa yhden vuoden päätöksen tiedoksi saamisesta luki
en. Käsittelylupa koski vainjäte-erän laivasta purkausta ja varastoon kuljettamista.
Muussa tarkoituksessa tapahtuvalle jäte-erän käsittelylle on hankittava erikseen
osastonhyväksyminen.

Yhtiö on velvollinenviivyttelemättä heti jäte-eränsaavuttua purkaussatamaan
suorittamaan siitä viranomaisten tarpeellisiksi katsomat tutkimukset jossakinjulki
sen hallinnon piiriin kuuluvassa tutkimuslaitoksessa esimerkiksi VTT:ssä ja laati
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maan heti tutkimuksenjajäte-eränväliaikaiseenvarastoonsijoittamisenjälkeena.o.
viranomaisille suunnitelma jäte-eränjatkokäsittelystä.

Varastorakennuksenpvc-muovilevyllä päällystetty lattia on rakennettava kai
kilta sivuilta viettäväksi kokoojapisteeseen, josta johtaa mahdollisestinesteytymään
päässyttä jäteainetta kestävä putki lattian läpi rakennuksen alustaan rakennetta-
vaan nesteentynyttä jäteainetta kestävään tiiviiseen ja helposti tarkastettavaan
kaivoon.

Varastorakennuksena avoin alusta on muilta osin tiivistettävä nesteentynyttä
jäteainetta läpäisemättömäksi muovilevyllä tai muulla vastaava aineella.

Jäteastiat on sijoitettava varastoon siten, että myös varaston keskellä olevat
astiat ovat vaivattomasti tarkastettavissa. Varastorakennus on heti jäte-erän kulje
tuksen jälkeen aidattava. Jäte-erän purkaus ja varastoon kuljetus saadaan aloittaa
vasta, kun edellä mainitut rakenteelliset ehdot oli täytetty.

Arsenikkiastiat luetteloitava

Neste oli velvollinen luetteloimaan jäteastiat purkauksen yhteydessä ja huolehti
maan astioiden tarkistamisesta ja ehkä tarpeellisesta lajittelusta sekä mahdollisten
huonokurttoisten astioidenkäsittelemisestäbetonilla tai muulla tarpeellisessa mää
rin suojaavalla aineella.

Kuntainliiton vastaava terveyskeskuslääkäri ja terveystarkastaja valvovatjäte
erän purkausta, kuljetusta ja varastointia. He pyytävät poliisin virka-apua valvon
tatehtäviin.

Naantalin varastoa korjattiin kiireellä

MyrkkyJens saapuu perdle
kohulastinsa kanssa

Enskerin syntitaakka uumenissaan saapuu tanskalaisalusJens Rand samannimisen
kapteeninpäällikkyydessä keskiviikkona Naantaliin Nesteen öljynjalostamon sata
malaituriin. Nesteestä ilmoitettiin tiistaina 15. huhtikuuta, että sen jälkeen, kun
Naantalin kuntainliiton terveyslautakunnan valvontaosasto antoi vuoden varas
tointiluvan arsenikkitynnyreille maanantai-iltana, päätös oli helppo tehdä,

Jens Rand oli saanut määräyksen suunnata matkansa Saaristomeren läpi Naan
taliin,jonne sen nykyistä vauhtia pitäen arveltiin saapuvan keskiviikkona aamupäi
vällä. Nesteestä arveltiin, että tulo saattaa hyvinkin venyä iltapäivään. Ärsenikki
lastia ei pureta vielä keskiviikkona,

15 x 15 metrinvarastorakennusta kunnosteffiin tehostetuinvoimin,jotta purka
ustyöhön päästään heti torstaina, kun näytteet on otettu ja terveysviranomaiset
antavat luvan lastin purkamiseen.

Kuukauden valtameriä seilanneet 690 arsenikkitynnyriä saapuvat kiertotietä
Sköldvikistä Naantaliin. Nesteen piti alunperinupottaa ne valtamerensyvänteisiin.
Suomessa noussut kohu Enskerin arsenikkilastista sai valtioneuvoston kieltämään
arsenikin upotuksen. Enskeri joutui luovuttamaan lastinsa tanskalaisalukselle.

Koska ei ulkomaista lastinhävittäjää löytynyt mistään satamasta, katsoi Neste
parhaaksi tuoda myrkyt takaisin lähtösataman Sköldvikin sijasta Suomen ensim
mäisen öljynjalostamon satamaan Naantaliin.

Myrkkyjen lopullista kohtaloa ryhdytään pohtimaan, kun lasti on saatu pure
tuksi Naantalin satamassa.

Ymparomn[erio .



“Ei enää ikinä arsenikkia”

Kobuinyrkyt kotona taas

— Ei koskaan enää arsenikkia, sanoi Neste Oy:n vt, tiedotuspäällikköHelena Haapa
linna keskiviikkona 16. huhtikuuta Naantalin öljynjalostamolla. Neste luopuukoko
naan arsenikkitrioksidin käytöstä ja korvaa sen muilla aineilla tuotantoprosessissa.

Porvoosta lähteneet ja tasan kuukauden päivät valtameriä Kanarianlomasaa
ria myöten purjehtineet maailman kohutuimmat 690 arsenikkitynnyriä olivat pa
lanneet Naantaliin Nesteen huomaan tanskalaisen merikapteenin Jens Randin ni
mikkolaivalla,

Yhtään Nesteen keskusjohdon edustajaa Helsingistä ei ollut lastia vastassa, Vain
tiedotuspäällikkö Helena Haapalinna, Naantalin jalostamonsosiaalipäällikköMat
ti Raunio ja satamapäällikkö Kari Sauri opastivat lehdistön edustajia.

—Mieluummin olisin vastaanotollani ja hoitaisin potilaita, sanoi arsenikkijupa
kan “valvontakenraali”, Naantalin terveyskeskuskuntainliitonjohtava lääkäri Jor
ma Uurasmaa. Hän oli pukeutunut suojavarusteisiin kuin kuussa käynyt avaruus
mies.

Hinta oli “riittävä”

—Ei tämä niin vaarallinen lasti ole. Vaarallisempialastejapurjehtii maailmanmerillä
paljon. Uurasmaa kiitti kuitenkin lehtiväkeä arsenikkijupakkaankiinnitetystähuo
miosta: — Ei tämä kertausharjoitus ole ollenkaan pahitteeksi.

750 kuollutpainotonnin tanskalaisaluksen Jens Randin kapteeni Jens Rand ei
häkeltynyt, vaikka lehdistö katsoi ruuman laidan yli arsenikkitynnyreitä: —Paljonko
Neste maksoi, kun otitte lastin? Vastaus oli vaisu hymy: — Riittävästi.

Ärsenikkilaiva kiinnittyi poliisien vartioimaan laituriin kello 7.55. Tanskan val
tion ympäristönsuojelun tarkastaja Olzen flemmig seurasi Tanskan aluevesirajoilta
saakka aluksen mukana Naantaliin. Olihan kysymys tanskalaisesta aluksesta.

Ruotsista ei ollut avuksi

Neste oli tosipulassa arsenikkitynnyriensä kanssa, Nesteenedustajat sanoivat Naan
talissa, ettei Ruotsin alttiista myrkyn hävittämistarjouksista olisi ollut apua. Se oli
heidän mielestäänvain propagandatemppu: —Ruotsalaiset olisivat kuljettaneet ar
senikkitynnyrimme kuitenkin tyhjiin kaivoksiin Saksaan.

Nesteen ei myöskään olisi kannattanut perustaa omaa myrkkyjen hävittämis
keskusta.Ärsenikki oli alkuaine, se eihäviä. Tarvitaan iso laitos arsenikin tekemisek
si vaarattomaksi. Neste pyrkii käyttämään kaikki prosessissa syntyvät myrkyt, jos
suinkin mahdollista, tuotantoon. Ärsenikkia ei kuitenkaan voida pestä ja käyttää
uudelleen.

Naantalin terveyslautakunnan valvontaosasto antoi Nesteelle vuodenhengäh
dystauon. Varastointilupa annettiin vainyhdeksi vuodeksi. Tiedotuspäällikkö Haa
palinna sanoi, että Neste alkaa nyt kuumeisesti tutkia miten tynnyreissä oleva seit
semän tonnin arsenikkierä saadaan mahdollisimman vähän liukenevaan muotoon,
Nyt arsenikki oli vaarallisessa pulverimuodossa. Neste lyö viisaat päät yhteen tai
käyttää ulkopuolista apua.

Portugalin sinetit auki

Kun Jens Rand kiinnittyi Nesteen laituriin, kannelle kiipesivät Naantalin valvonta-
osastonviranomaisetja valtion teknisen tutkimuslaitoksen edustajat. Viranomaiset
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avasivat kello 10.45 portugalilaisten viranomaisten sinetillä sulkemat lastiluukut,
joiden alla arsenikkitynnyrit ja lastauksessa käytetyt suojapuvut olivat: — Katsoim
me, että sinetit olivat ehjät. Kansilautojen päällä olevien suojapressujenkuoriminen
voi alkaa, sanoi Jorma Uurasmaa.

—Päällisin puolin näytti kaikki olevan hyvin. Vuotoja ei havaittu, vaikka suolai
nen merivesi oli ruostuttanut Enskerin kansilastina olevat hyväkuntoiset tynnyrit
päältäpäin valtamerillä. Vie kuitenkin pitkän ajan ennen kuin ruoste puree reiän.

Valtion teknisen tutkimuslaitoksen edustajat ottivat 70 tynnyristä näytteet. Otos
oli 10 prosenttia ja se riittää. Näytteet tutkitaan Helsingissä.

Varastoa tilkittiin

Jens Randin uumenissa oli 690 tynnyriä. Kussakin tynnyrissä oli arsenikkijätettä
muun kuonan kanssa yhteensä 200 kiloa, Tynnyrin oma paino oli lisäksi 30 kiloa.
Purkaus alkaa torstaina aamulla Nesteen omilla tai vuokratuilla kuorma-autoilla
satamasta vajaan kahden kilometrin päässä jalostamon prosessialueella olevaan 15
x 15 metrin suuruiseen entiseenbitumivarastoon. Siirto saataneen tehdyksi päiväs
sa.

Varaston ympärillä oli tiivis työn tahti keskiviikkona. Pienet kolot tukittiinjot
teivätpieneläimetjalinnutpääse varastonhatarista aukoista sisään. Pilarien päällä
olevan varaston betonoituun lattiaan asetettiin putki, josta mahdollisesti valuva
arsenikki pääsee vuotamaan varaston alla olevaan säiliöön. Ävonaisessa alustassa
on helppo seurata myös mahdollisia vuotoja.

Tynnyrit sijoitetaan varastoon 2-3 kerrokseen, Väliin jätetään käytävä tarkas
tuskäyntejä varten. Päätarkastajina ovat terveyslautakunnan virkamiehet, tohtori
Jorma Uurasmaa ja terveystarkastaja Mauri Vainio,jotka myös huolehtivat siitä, että
tynnyrit siirretään torstaina valvontaosaston tiukkojen turvatoimien mukaan,

Arsenikkijupakan uusin vaihe:

Lisiä rabaa tai myrkky ei siirry

Nesteeltä eivät lopu arsenikkihuolet. Kun 690 tynnyriä saatiin kuukauden Kanari
an-risteilyltä Naantaliin, kieltäytyi tusina lastin purkajia tynnyriensiirrosta öljynja
lostamon satamassa Naantalissa.

Tanskalaisaluksen Jens Randin päällikkö ja omistaja, merikapteeni Jens Rand
odotti torstaina 17. huhtikuuta kuumeisesti pääsyä lastista eroon. Senjälkeen odot
taa 750 kuollutpainotonnin alusta perusteellinen pesu.

Seisokissa olivat mukana Nesteen omat työntekijät. Heitä olisi tarvittu 10-12
henkeä siirtämään arsenikkitynnyrit tanskalaisaluksen ruumasta liki kahden kilo
metrin päässä olevaan ktuinostettuun bitumivarastoon. Kaikki olikinjo sovittu etu
käteen. Purkaustöihin piti ryhtyä heti torstaina aamulla.

Purkajat kieltäytyivät lastin siirrosta. Nesteenjohdonilmoituksen mukaanky
symys oli rahasta, kaikki muu oli järjestyksessä. Palkkaneuvottelut Nesteenja pur
kausta järjestävän ryhmän välillä jatkuivat sitkeästi koko torstaipäivän. Iltaanmen
nessä ei ratkennut, aloitetaanko purkaustyöt mahdollisesti jo perjantaiaamuna.

Turvallisuudesta ei oltu tingitty

Lastin siirtoa varten oli kaikki työsuojelunja ahtausalan turvallisuusnormit täytetty
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viimeistä piirtoa myöten. Uudenmaan piirin ahtausalan työturvallisuusmies oli ol
lut Naantalissa tarkastamassa paikkoja.

Naantalin valvontaviranomaiset ja Nesteen johto neuvottelivat vielä torstaina
viimeisetkin avoinna olevat kohdat selviksi. Neste oli täyttänyt kaikki sille asetetut
erittäin tiukat turvallisuusmääräykset, joten terveysviranomaisten lupa lastin siir
rolle oli saatu. Vuoden ajaksi arsenikkitynnyrienvarastointipaikaksi tulevaa entistä
bitumivarastoa kunnostettiin koko päivä. Kun lasti on siirretty kuorma-autolla vuo
rokauden kuluessa laivasta, varastoalue aidataanpanssariverkkoaidalla.

“Tänne ei sitten tulla” toimittajat 30 metriä pois

Purkajat valtasivat arsenikkilaivan

Tiesittekö, kuka on suurempiherra kuin Naantalin kansanterveystyön kuntainliiton
valvontaviranomaisetja Neste Oy: njohto? Kohta sen tiedätte.

Perjantaina 18. huhtikuuta kello 13 Naantalin öljynjalostamon satamassa arse
nikkitunkion päällä istui tusina kohutynnyrien siirtoon laivasta autoon pestattuja
Nesteen omia työntekijöitä. He antoivat ehdottoman määräyksen, että lehtiväki ja
valokuvaajat on pysytettävä laiturin rannanpuoleisessa päässä 3lmetrinpäässä. Ei
tuumaakaan enää eteenpäin. Valokuvaajat häiritsevät heidän työrauhaansa kym
menen metrin päässä.

Nesteenpaikalla ollut johto valitti tilannetta, samoin valvontaviranomaiset. He
olivat voimattomia. Nosturien sähkökatkaisija rikkoontui ja siirrossa tuli puolen
tunnin tauko. Ei silloinkaan saanut valokuvata arsenikkitynnyreitä auton lavalla, ei
edes auton etuosan puskurin takaa. Ärsenikkilaiva Jens Randin kapteeniin ei ollut
edes huutoyhteyttä.

Torstaina oli arsenikkilaivanpurkauksessa seisokki, kun purkaustyöhön ilmoit
tautuneet 12 miestä eivät suostuneet ilman erikoispalkkioita purkamaanlaivaa. Pal
koista päästiin sopimukseen peijantaina. Valvontaa johtava Naantalin terveyskun
tainliiton johtava lääkäri Jorma Uurasmaa arveli, että purkaus sujuu 2-3 päivässä.

Kaikki on mennyt hienosti

Jos purkauksen aikana aluksen ruumassa olevista arsenikkitynnyreistäjoku särkyi
si, oli rannalla 20 erikoissuurta rautatynnyriä, johon rikkoontunut astia upotetaan
sellaisenaan ja kansi hitsataan kiinni. Sen jälkeen sitä voi säilyttää ikuisesti vaikka
olohuoneessa, sanoi tohtori Uurasmaa.

Purkaustyössä on kaikki vaiheet ohjelmoitu mahdollisimman turvallisiksi niin
työntekijäinkuin ympäristönkinpuolesta. Siirtomatkalaivastakunnostettuunjaeris
tettyyn entiseen bitumivarastoon öljynjalostamon prosessialueella oli vajaa kaksi
kilometriä.

“Tervetullut kertausharjoitus”

Tohtori Uurasmaa piti nyt sattunutta arsenikkijupakkaa kaikessa tapauksessa erit
täin tervetulleena kertausharjoituksena. Paperilla ja säännöissä oli kaikki lueteltu,
miten vastaavassa tilanteessa menetellään, mutta vasta käytäntö osoittaa, miten
ohjeet todella pelaavat. Syksyllä tulee uudistuksia mm. väestönsuojelumääräyksiin.
Silloin joudutaan entistä tiiviimpään yhteistyöhön mm. poliisin, palokunnanjavä
estönsuojeluviranomaistenkanssa.
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Naantali on toisekseen paikkakunta, jonka kautta kulkee tavaton määrä myrkkyjä,
kuten kaikissa suurimmissa satamakaupungeissamme. Nämä myrkyt ovat kaiken
kukkuraksi vielä moninkertaisesti vaarallisempia kuin nyt kohutut Ätlanttia kiertä
neet arsenikkitynnyrit. Valvontaviranomaisten oli käytännössä perehdyttävä vaa
rallisten aineiden torjuntaan, jos katastrofi todella sattuu.

Jens Rand pestään

Viimeisetkin arsenikit varastoon

Suomen tähän asti kohutuimman myrkkylastin Naantalin öljynjalostamolle tuonut
tanskalainen Jens Rand lähtee tiistaina Naantalista kotimatkalle. Naantalin jalosta
mosta kerrottiin maanantaina 21. huhtikuuta, että perjantaina aloitettu Jens Randin
lastina olleiden 690 arsenikkitynnyrin siirto prosessialueen varastoon jatkui vielä
maanantaina. Tiistaina on tarkoitus pestä Nesteen kustannuksella Jens Randin ruu
masta mahdollisesti sinne vuotaneet arsenikit pois ja lähettää alus kotimaahan.

Nesteen Sköldvikistä runsas kuukausi sitten valtamerille Enskerin kannella
matkanneet arsenikkitynnyrit käännytettiinvaltioneuvoston määräyksestä takaisin
Kanariansaartenluota,jonne alus oli jo ehtinyt. Neste yritti epätoivoisesti etsiä arse
nikille sopivaa purkauspaikkaa ja hävittämöä Euroopasta, mutta sopimukseen ei
päästy

Portugalilaiset panivat Lissabonin satamassa lastin siirron jälkeen Enskeristä
Jens Randin sinetit tanskalaisaluksen lastiruumaluukkujen päälle. Sinetit avattiin
Naantalissa keskiviikkona. Naantalin terveyskeskuksenkuntainliiton valvontaosas
to antoi Nesteelle arsenikkienvarastointiluvankorkeintaan yhdeksi vuodeksi. Tänä
aikana on Nesteen keksittävä arsenikin hävittämiseksi suunnitelma.

Nesteen arsenikit matkaavat viela

Kanariansaaretkiertänyttä Neste Oy:nnestemäistä arsenikida oli huhtikuunkolman
nella viikolla kuljetettu säiliöautolla Naantalista Porvoonjalostamolle. Tanskalaisa
luksenJens Randinruumasta tiukan valvonnan alaisena puretusta yli 600 tynnyristä
löytyi myös nestettä, vaikka aluksi oletettiin kaikkienjätteiden olevan ldinteitä. Nes
tettä oli voinut tulla tynnyreihin mm. jäätymisen takia. Nestemäinen arsenikki eris
tettiin tynnyreistä eri astioihin.

Nesteestä kerrottiin, että arsenikkia oli nestemäisessä muodossa Naantalin eri
koisvarastoon sijoitetuissa tynnyreissä ollut vain noin kymmenen prosenttia. Tällä
viikolla oli kuljetettu kolme kuormaa nestemäistä arsenikkia lahonsuojausaineen
kuljetukseen käytetyllä erikoisautolla Naantalista Porvoon jalostamolle säilytettä
väksivety-yksikönliuossäiliöissä,josta se alunperin oli lähtenytkin.

Neste suunnittelee nyt Naantalin terveydenhoitokuntainliiton valvontaosastol
ta saamansa ehdotuksen mukaan kiinteässä muodossa olevan arsenikkijätteenlopul
lista varastointia tai hävittämistä. Vaihtoehtoja on useita, mm. tynnyrien käsittely
bitumilla tai betonointi.

Valtion tekninen tutkimuskeskus oli todennut Naantalinjätelastin arseenipitoi
suuden olevan 2-45 prosenttia.

Ympanstornnstenö . . .
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Keskustelua käydään kuin lastenkamaritasolla:

Jemyrkkyjen hvitys vain
järjestelyasia

Yhteispohjoismaisen tai ainakin Suomen kattavanjätepörssin perustamista piti Tu
runja Porin läänin terveystarkastaja Timo Lehtiö 28. päivänä huhtikuuta kiireisenä
kysymyksenä. Tämä on kaikkien etupiirien tavoite, mutta keskustelu oli yhä lasten
kamaritasolla,

NesteenKanariansaaretkiertäneet 690 arsenikkitynnyriä olivat toistaiseksi tur
vassa aidatussa erikoisvalmisteisessa varastossa Naantalin öljynjalostamossa.

Hangon syanidi oli kaksi vuotta sitten vähällä myrkyttää koko kaupunginjuo
mavesivarat. Vaara herätti uneliaanvirkakoneiston. Ongelmajätetoimikunta istuu.
Mietintö syntyy pian, mutta tätä vauhtia kestää ainakin kaksi vuotta ennen kuin
jonkinlainen valtakunnallinen laitos olisi pystyssä. Ja myrkkyjä valuu tonneittain
päivässä viemäreihin, vesistöihin, Itämerenkin pohjaan.

Asia vain jörjestelykysymys

Myrkkyjenhävittämiskeskustelu liikkui nyt lastenkamaritasolla. Terveystarkastaja
Lehtiö piti hävittämislaitoksenperustamista lähinnä järjestelykysymyksenä. Eihän
Nesteen Pyhämaanöljynjalostamopäätöksen peruuttaminenkauan kestänyt. Perus
tamispäätös tuli sitäkin nopeammin. Ei yhden myrkkyhallin perustaminen merkil
linen tehtävä ole.

Poliisit hälytettiin yhteen paikkaan. Muualla sai tehdä mitä tahansa. Ihmisillä
onvääristynytkäsitys myrkyistä. Kourallinenruokasuolaakertaheitolla syötynä tekee
jo selvän. Suolapurkin päällä ei ole pääkallon kuvaa varoituksena. Seitsemän tonnia
arsenikkia kiersi Kanariansaaret. Kymmenkertainen määrä laskettiin samaan ai
kaan mereen, Suhteellisuudentaju on katoamassa.

Vain yksi johtaja ruletinpyörittäjäksi

Eduskunnanpitäisipannavauhtia myrkkylain uudistamiselle ja ongelmajätetoimi
kunnan tulevalle mietinnölle, Hävittämislaitos ei paljoa maksa, Valtio rahoittaisi
sen. Kustannukset peritään tuotavien jätteiden mukaan, kuten polttolaitoksissa.
Laboratoriottutkisivat, mikä myrkky sopisi mihinkinkäsittelyyn. Yhteispohjoismai
nen toiminta antaisi lisätehoa. Ruletin pyörittämiseen ei tarvita kuin yksi tehokas
johtaja. Yhden miehen komiteakin on usein tehokkaampi kuin kymmenen miehen
toimikunta.

Kemistit nippuun

Myrkkyjen hävittämiseksi ei ole tehty juuri mitään. Kaikessa hiljaisuudessa olivat
mm. teollisuuslaitokset kipanneet myrkkyjään mm. kaatopaikoille. Lääninterveys
tarkastaja Lehtiö sanoi, että kun terveyslautakunnan valvontaosasto kieltää jäte
myrkkyeränviemisenkaatopaikalle, ei se tarkoita, että asia olisi poissa päiväjärjes
tyksestä terveyslautakunnan osalta. Lautakunta on vastuussa yhteiskuntaan päin
myrkkyjen asian-ja tarkoituksenmukaisesta käsittelystä.

Neste oli korostanut, että yhtiö on yksi kemian alan johtavia laitoksia. Sillä on
käytössä maanparhaimpiinkuuluvat kemistit, Kemian asiantuntemus on suurempi
kuin ehkä päättävillä viranomaisilla yhteensä.
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Ne asiantuntijat, jotka pystyvät tehokkaasti keskustelemaan myrkyistälääkintöhal
lituksessa, lääninhallituksissa, valtion eri tutkimuslaboratorioissa, terveyskeskuk
sissa, ovat suhteellisenvoimattomia, eristettyinä. Päät olisi lyötävä yhteenja keksit
tävä keinot. Neste ei voi suoranaisesti käyttää viranomaisia konsulttitoimistona.
Neste vain tekee käsittelystä jatkosuunnitelman,joka alistetaan terveysviranomai
sille,

Ei suhteellisuutta

Myrkkylaki ei suoranaisesti puhu myrkyllisistä jätteistä, vaan kaupaksi tarkoitetuis
ta myrkyistä, niiden käsittelystä, säilytyksestä, kuljetuksesta, teollisuudessa käytet
tävästä myrkystä jne. Kerrostalon kellarissa voi säilyttää Iluokan myrkkyä liki rajat
tomat määrät, kunhan tila vain onlukollinen, erillisesti ilmastoitu. 690 arsenikkityn
nyriä on panssariverkkoaitauksen takana.

Naantalin osalta tapahtui ensimmäisen kerran, että myrkkyjen siirtoonvihkiy
tyneet ammattimiehet vaativat lisäpalkkaa. Joka viikko satamiimme tulee huomat
tavasti vaarallisempia myrkkyeriä. Ne eivät aiheuta juhlakulkueita, ei saattueita.

Teollisuus halukas

Turun ja Porin läänin teollisuuspiiri teki kolme vuotta sitten 1$. huhtikuuta 1972
Tunmkaupunginhallitukselleesityksenmyrkkyjenhävittämislaitoksenperustami
seksi. Ajatus heräsi nimenomaan teollisuuden puolelta, koska vain harvoilla teolli
suuslaitoksilla oli omia tuhoamislaitoksia. Jos kaupunki rakentaisi laitoksen, teolli
suus olisi valmis maksamaan palveluksista, sanoi teollisuuspiiri.

Asia on yhä auki. Kaupunki katsoi, että asia olisi järjestettävä valtakunnallisesti,
lääneittäin tai talousalueittain. Se on rahallisesti liian suuri pala yhdelle kunnalle.

Kauppakamari ryhtyi tutkimaan, paljonko myrkkyjä liikkuu turkulaisissa teh
taissa. Myrkkyeriä oli vuodessa 120 tonnia. Se tekee 300 kiloa päivää kohti. Tämä
tutkimus tehtiin vuonna 1972. Kunyhden kaupungin kohdalla liikutaan näinsuuris
sa myrkkyluvuissa, mikä onkaankoko maan myrkkykapasiteetti?Arsenikkikohujää
vähäiseksi, kun lasketaan valtakumnan myrkytyhteen. Eikä maassa ole kuinjokunen
pienhävittämö.Jonotuslista onlohduton.
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Haaksirikkosaari Uön karikot
kkevt 1,5 vuosisadan turinät

Saaristomerellä Korppoonkuntaan kuuluvaa Utön saarta on nimitetty Suomenhen
kireiäksi, Lännen portiksi Itämerelle. Se tunnetaan myös meriturmien, lukematto
mienhaaksirikkojenjahylkyjenhautausmaaksi. Yksi Utön saarenja sen vaarallisten
karikkojen asiantuntija oli viimeksi Turun varuskunnan komendanttina vuodesta
1967 toiminut kapteeni Veikko Hannunierni,joka siirtyi eläkkeelle vuonna 1970. Soti
enjälkeenvuodesta 1946 hän toimi rannikkolinnakkeistonjaostonjohtajana,Kotkan
rannikkopatteriston adjutanttina ja varuskunnan komendanttina, kunnes siirtyi
vuonna 1954 Turun rannikkotykistörykmentin adjutantiksi ja esikuntapatteriston
päälliköksi.

Journalistina minulla oli tilaisuus Veikko Hannuniemenkanssa usein keskustel
la Utönvesien kätkemistä salaisuuksistajahavereistamonia kertoja itse paikan päällä
saaren karikkoisilla vesillä. Hänluovutti käyttöönimuistiinpistämänsäluotsiMag
nus Brunströrnin aikoinaan kirjaamat tiedot vuonna 1852 tapahtuneesta norjalaisen
laivan haaksirikosta lähtien. 125 vuoden aikana niitä lienee tapahtunutyhteensä liki
40 vuoteen 197$ mennessä, jolloin kävin Hannuniemen kanssa jälleen kerran Utön
saarella,

Seuraavassa luetteloinHannuniemen laatiman listan vuosilta 1$52-l97ljalop-
puun itse kirjaamani ja hoitamani kolme haaksirikkoa. Tässä luettelossa kiinnittyy
huomio vuoteen 1947, jolloinjouluna tuhoutui amerikkalainen rahtilaiva Park Vic
tory, jonka 10 miehistön jäsentä menehtyi. Öljyntorjunnankin kannalta Victorystä
olen puhunut jo moneen kertaan, koska vielä 1990-luvulla kerättiin rannoilta sen
tankeista valunutta öljyä ja vihdoinkin keksittiin keinot pumpata ruostuneista säi
liöistäloputkin talteen vaikeissa oloissa uudella tekniikalla, Näin kertoo luettelo:

1852 syyskuu 1$: norjalainen alus tuhoutui
1855 joulukuu 17: saksalainen alus tuhoutui

O 1856 lokakuu 11: virolainen alus tuhoutui Enskärinlänsipuolella
O 1857joulukuu 26: suomalainen kuunari tuhoutui Grimsöarissa
o 1862 marraskuu 28: suomalainen (Kristiinankaup) kuunari tuhoutui Jurmon

lähellä
° 1864 marraskuu 6: suomalainen kuunari karille, pelastettiin
O 1865 lokakuu 15: suomalainen kuunari jatkaja ajoi maihin Vidskärissä
O 1877 syyskuu 30: tanskalainen sluuppi toi Kökarin lähelle tuhoutuneennorjalai

sen laivan miehistön Utöön
O 1879 lokakuu 15: englantilainen teräslaiva tuhoutui Kökarin lähellä, utöläiset

pelastivat siitä mm. 160 jauhosäkkiä
O 1890 marraskuu 2: ruotsalainen alus tuhoutui Utössä
O 1890 syksyllä suuri norjalainens.s. Harald Harfager tuhoutui sokerilastissaNå

tegrundissa. Kapteenin vaimo oli miehensä mukana häämatkallaan. Hän huk
kui

O 1905 maaliskuu30: suomalainen 5.5. Regulus tuhoutui Grimsössä. Samassa pai
kassa tuhoutuivat 1900-luvun alkupuolella mm:
s.s. Kasper USA
s.s. Pepita Mumru, Espanja
s.w. Laura, Suomi
s.s. Brändö, Suomi

O 1929 marraskuu11: moottorikuunari Draken (Kemiö) tuhoutui Utönrantaletol
la (Örögrund?). Miehistö, 11 miestä, pelastui tälle letolle. Joutuivat olemaan
siellä pelastusvälineiden puutteen vuoksi 3 vuorokautta. 5 miestä liukui aalto
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jen imeminä mereen. Yksi ui rantaan, mutta murskaantui rantakiviin. Siis 6
pelastui. Kapteeni Niilo Saarinen sai herätyksen ja omisti koko elämänsä meri
pelastustoimirmalle

O 1941: saksalainen s.s. Swalbe tuhoutui Forsmansbådassa
O 1941: suomalainens.s. Olivia tuhoutui samassa paikassa
O 1947 joulukuu: amerikkalainen s.s. Park Victory tuhoutui. 10 miestä hukkui
O 195$ tammikuu 24: saksalainen s.s. Rhein tuhoutui Svartbådassa. Kapteeni oli

viimeisellä matkallaan ennen eläkkeelle siirtymistään. Hukkui pelastustuolin
sotkeennuttua niin, että hänet hinattiin pää alaspäin. Kuolemansyynä oli kui
tenkin todennäköisesti sydänhalvaus

O 195$ lopulla: saksalainen ms, Fersia, $00 dwt karille kolilastissa Kallsbärlängas
sa

O 1959 joulukuu 24: suomalainen s.s. Wikla ajoi maihin Kaasluodon itäpuolella.
Alus pelastettiin, mutta romutettiin kärsimiensä vaurioiden takia

O 1966 marraskuu 2$: saksalainen ms. Riegel upposi Utön edustalla, 4 hukkui
O 1967 marraskuu 12: ruotsalainen ms. Torsholm ajoi maihin samassa paikassa

kuin Wikla, Ei henkilötappioita, mutta alus menetettiin romuksi, Mielenkiintoi
nen pelastusyritys: haaksi myytiin 60.000 markan hinnasta. Yrittäjät uskoivat
saavansa sen kokonaisena, vaikka paikalliset asiantuntijatpitivät sitä mahdot
tomana. Romu on edelleenkin paikallaan

O 1968 tammikuu 12: ruotsalainen 200 brt hinaaja Östersjön ajoi sumussa Vilän
ganiin Utön itäpuolella. Hinaajalla todella huono onni: hinasi ennen onnetto
muutta tukkilauttaa (huom. vuodenaika) ja menetti sen Hangon suunnassa.
Haki tukkejaanja ajoi karille, Hinaajassa ei ollut edes radiota, mutta Utön tutka
huomasi tapauksen. Alus alkoi jäätyä ja katketa. Miehistö: 4 m +1 nainen. Sää:
4 beauf, -25 C

O 196$ maaliskuu 17: Utön uusi luotsivene L-303 ajautui maihin konevian takia.
Kutterinkuljettaja pelastautui automaattilautan avulla

O 1969 toukokuu 1: mt. Palva karille Utön lähellä Knivskärin loiston vieressä
O 1971 heinäkuu 29: saksalainen m.s. Anna Kraebe karille Svartbådan länsilai

taan. Utua, mutta ei sumua. Pelastettiin
O 197$ syyskuu 20: hinaaja Simson upposi Utössä
O 1981 tammikuu15: Klo 5.30 länsisaksalainenAlgol Stenharussa karille. Myrkky

lasti. 17 miestä helikopterilla turvaan Turkuun. Neptun veti karilta 7.3. 1981.6
viikkoa 3 päivää. Hinattiin 8.3. sunnuntaina. Turkuun, Wärtsilän telakalle

O 1990 joulukuu 27: Klo 8.00 saksalainen roro Transgermania 2 mpk Utöstä. Up
poamaisillaan. Hallin superpumput pelastivat. Hinaus Turkuun 28.12.22 hen
gen miehistö

Park Victoryn haaksirikko ja pelastustyöt

Palaan vielä hetkeksi Park Victoryn vuonna 1947 tapahtuneeseen haaksirikkoonja
sen jälkeisiin pelastustoimiin. Suomen öljyntorjuntajohtajat joutuivat Victoryn pa
rissa työskentelemään useita kertoja, kun vuosikymmenien kuluessa sen uumenissa
olevista ruostuvista öljysäiliöistä alkoi tihkua öljyä Utön rannoille. Vuotoja kävivät
tutkimassa mm. turkulaiset urheilusukeltajat, mutta myös ympäristöhallituksen
öljyntorjujat, kunnes hylystä 40 metrin syvyydestä uusin teknisinkeinoin pystyttiin
poistamaan pumppaamalla seitsemänä kesänä yhteensä 380 tonnia, viimeinen erä
syyskuussa 2000.

Tämän kertomuksen Victoryn haaksirikosta kirjoitti kersantti T. Sjöberg 4. päi
vänä heinäkuuta 1956. Todistajina olivat luotsivanhin M. Brunströmja luotsi F. Öh
man. Käännöksen todisti oikeaksi kapteeni V Toivonen. Tämän kertomuksen luovutti
minulle edellä mainittu Turun komendantti, kapteeni Veikko Hannuniemi.
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“Jouluna, joulukuun 25. päivänä 1947 klo 3 aamulla tuli Helsingin radion kautta
Utönluotsitupaan hälytys, että amerikkalainen höyrylaiva lähetti SOS-merkkejä ja
oli hädässä jossakin Utön läheisyydessä eteläpuolella.

Jouluiltana laski amerikkalainen höyrylaiva Park Victory, matkalla Helsinkiin,
ankkurin Liliharun lähellä. Yöllä nousi iounaismyrsky ja tiheä lumisade, niin että
näkyvyys oli vain noin 100 metriä, niin ettei Utöstä voitu haaksirikkoista havaita.
Luotsituvastahälytettiinkokoiuotsihenldlökuntajasotilasyksikkö valmistautumaan
apuun lähtöön.

Klo 4 aamulla loppui lumipyryja silloin huomattiin aluksen olevan Utön kaak
koispuolelia n. 1 meripeninkulmanpäässä ja että miehistö oli mennytpelastusvenei
sun sekä huomattiin useita valoja eri puolilta, paitsi luotsikutteria luotseineen, läksi
myös allekirjoittanut apulaisineen SP 39:llä. Noin puolen tunnin ajonjälkeen, näim
me pelastusveneen valoja lähellä Utön Sundskäriä ja ajoimme sen luokse, otimme
senperäämmejahinasimmeUtöseen. Suurin osa Park Victorynmiehistöstä oli tässä
pelastusveneessä. Samanaikaisesti huomattiin valoja eräältä kariita, jolla osa mie
histöä oli.

JätettyäänveneenUtööseen,läksi SF39 uudelleen tullakseen mikäli mahdollista
myös näiden merimiesten avuksi. Merenkäynti oli kuitenkin niin kova ettemme
voineet mennä tarpeeksi lähelle saarta. Näytimme valoa hädänalaisille, että he huo
maisivat että heidät oli havaittu, ja että apua annettaisiin heti päivän valettua, myös
luotsikutteri ajoi saarenympäri, mutta pimeydessä ei voitu ryhtyä mihinkäänpelas
tustyöhön. Klo 8.30 aamulla iäksi SF39 uudelleen pelastusristeilijä Merikokonseu
ratessa paikalle. Pienemmän mukana olevan veneen avulla voitiin hädänalaiset
yksitellen pelastaa, ja sen jälkeen SF 39:llä kuljettaa Utöseen. Merikokko ja SP 39
jatkoivat tämänjälkeen vielä poissaolevia mahdollisia onnettomuuden uhreja etsien
matkaa Bokullanja jurmon saanen ympäristöön, mutta enempää aluksen miehistös
tä ei voitu löytää, minkä takia pelastustyöt merellä lopetettiinjoulupäivänä iltapäi
vällä”.

Yrnparistomnisteno



Kiinan rannikolla jo vuonna 400 lastiruuma öljysäiliönä

Maailman ensimmäiset öljylaivat

Millaiset olivatkaan maailman ensimmäiset öljylaivat, silloiset tankkerit? Asiaa oli
tutkinut Eino Koivistoinen,joka teki aiheesta seuraavan mielenkiintoisen artikkelin
Merimies-Unionin äänenkannattajaan Merimies-lehteen toukokuussa 1984.

“Ensimmäiset öljynkuljetuslaivat ovat purjehtineet Kiinan joilla ja rannikolla
noin vuonna 400. Koko lastiruuma oli näissä aluksissa yhtenä säiliönänesteenkulje
tusta varten. Persialaisten tiedetään kuljettaneen öljyä Bakusta erikoisrakenteisissa
purjealuksissaan 1700-luvun puolivälissä. Näissäkin aluksissa oli lastiruuma suun
niteltu nestemäisen aineen kuljetukseen. Saman vuosisadan aikana alkaneet tank
kiproomujenkuljetuksetVolgalla osaltaan ilmaisevat, että säiliön käyttö nestemäi
sen aineen kuljetuksessa on melko vanha menetelmä. Näillä kuljetuksilla oli vain
vähäinen paikallinen merkitys.

Atlantin yli vuonna 1861

Ensimmäinen öljylasti kuljetettiinAtlantin yli vuonna 1861, kaksi vuotta senjälkeen,
kun öljylähde oli löydettyPennsylvaniasta.Ämerikkalainenpriki “ElizabethWatts”,
kantavuudeltaan 224 tonnia, rahdattiin öljylastin kuljetukseenPhiladelphiastaLon
tooseen. Öljy oli tymnyreissä. Tulenaranlastinlastaus kesti viikkoja. Lastauttajalla oli
hankaluuksia lastaustyöläistenkanssa; nämä vaativat poikkeuksellisia varotoimen
piteitä. Öljytynnyrit vahingoittuivat herkästi aiheuttaen vaaratilanteita. Laivan
miehistö saatiin shanghaijaamalla. Kun priki “Elisabeth Watts” liukui hiljalleen
Delaware-joellaÄtlantia kohti, sen miehistö oli tajuttomassa tilassa. Alkoholi ja sii
hen sekoitettu unijuoma oli ainoa keino miehistön saamiseksi laivaan, jonka uskot
tiin tuhoutuvan matkallaan, Pieni priki selviytyi kuitenkinAtlantin yli määräpaik
kaansa,ja sen purjehduksen onnistuminen rohkaisi muita yrittäjiä. “ElisabethWatt
sia” kohdanneet vaikeudetsatamissa osoittivat, että öljyn kuljettaminen tynnyreis
sä oli hankalaa, vaarallista ja epätaloudellista.

Muutamia vuosia myöhemmin rakennettiin fregatti “Charles”, 794 tonnia, jo
hon sovitettiin 59 rautasäiliötä; jokaiseen säiliöön mahtui öljyä 13 tonnia. Säiliöt oli
täytettäväja tyhjennettävä käsivoimin. Tämä alkeellinen nykyisten öljytankkerien
edeltäjä kuljetti useiden onnistuneiden matkojen aikana raakapetrolia USA:sta Eu
roopan eri satamiin.

Höyrytankkeri Norrköpingistä

Ensimmäinen höyrylaiva, joka lastasi lamppuöljyä rautasäiliöihin, oli vuonna 1878
Norrköpingissä rakennettu “Zoroaster”, suunniteltu Kaspianmeren liikenteeseen.
Laivan runko oli suunniteltu sulkuihin sopivaksi 1.000 kilometriä pitkällä vesitiellä
Rybinskin ja Pietarin välille Volgalla. “Zoroaster” lastasi 250 tonnia lamppuöljyä.
Vuonna 1880 ruotsalaiset rakensivatkaksi 600 tonnin öljynkuljetusalusta, “Norden
skiöld”ja “Buddha”, Volgan liikenteeseen, Sulkujen vuoksi nämä laivat olivat kol
mena toisistaan irrotettavana säiliönä. Kaspianmerestä muodostuikin varsinainen
öljytankkereiden merikuljetustenkehto, sillä jo vuonna 1881 Bakuun saapui ensim
mäinen varsinainen oikea 700 tonnin tankkilaiva “Mooses”, samoinkuin seuraava
na vuonna rakennetut 750 tonnin höyrytankkilaivat “Braham” ja “Mohamed”. Lä
hinnä seuraavien vuosien aikana rakennettiin Ruotsissa Kaspianmeren liikentee
seenveljesten Nobelin tilauksesta kuusi öljytankkeria.

Ruotsalaisten laivaveistämöidenuraauurtava toiminta öljylaivojen rakentami
sessa ei tullut laajemmin tunnetuksi lännessäja niinpä vuonna 1885 Newcastle upon
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Tynella vesille laskettu rautarakenteinen saksalaisen laivanvarustajan tilaama höy
ry-ja purjevoimalla liikkuva 3.000 tonnin “Gffikauf” purjehti neitsytmatkansaAt
lantin yli marraskuussa 1886 tankeissaan 2.600 tonnia öljyä. “Giäkaufin” omistaja
oli jo edelliseen puiseen höyrylaivaansa ‘Ändromedaan” (1.875 tonnia) asennutta
nut purkujärjestelmän täyttö-ja tyhjennyspumppuineen.

Tankkimoottorilaiva vuonna 1903

Kehityksen seuraava merkittävä vaihe tapahtui vuonna 1892, kun tankkerihöyry
laiva “Murex”, 5.010 tonnia, laskettiin vesille West Hartlepoolin telakalta. Siitä alkoi
Shellin yhä jatkuva toiminta.

Maailman ensimmäinentankldmoottorilaiva on rakennettu Ruotsissa vuonna
1903. “Vandal” lastasi noin 650 tonnia. Sen koneiston muodosti kolme 120 hevosvoi
man dieselmoottoria,jotka käyttivät kolmea potkuria.

Varsin myöhään oli käytössä vanhoja tankkereita. Vuonna 1929 palvelin mat
ruusina “htcalite”-nimisessä englantilaisessa höyrytankkilaivassa, joka kuljetti raa
kaöljyä Etelä-Amerikan länsirannikolta Ecuadorista Chileenja Peruun. 8.500 tonnia
lastaava laiva vaikutti minusta silloin hyvin isolta. Siinä oli purjelaivakaudenmah
tava tuldankkuri, jonka kiskominenkeulapakalle ankkuritaavettienja -taljojenavulla
kysyi sisua ja voimaa. Kansi- ja konemiehistön skanssit -8 miestä kummassakin -

sijaitsivat keulassa.
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Median otsikot pbkinänkuoressa

Öljyntorjunnan kehityksestä Suomessa kronologisesti 20.2.2002
alkaen

20.2.
O Suomenlahden öljyntorjuntaan halutaan parannusta (Turun Sanomat TS)

21.2.
O Itämeri-ministeriryhmä: Suomi tarvitsee lisää isoja öljyntorjuntalaivoja (Hel

singin Sanomat HS)

28.2.
O Öljyturman riski lisääntynyt Suomenlahdella (TS)

16.11.
O Tankkeri vaarassa katketa kahtia Espanjan rannikolla (TS)

20.11.
O Öljylastissa ollut Prestige-alus katkesi ja upposi Ätianttiin lähellä Espanjaa

(HS)
O EU havahtui: Ruostepurilot pois meriltä! (IS)

21.11.
O Suuri öljyonxiettomuus mahdollinen Suomenlahdellakin (Länsi-Suomi LS)
O Suomen varauduttava ajoissa öljykatastrofiin Itämerellä (TS)

22.11.
O Hätävalmius saatava kiireesti Pohjois-Itämerelle (TS)
O Romulaivat eivät kuulu merille (HS)

23.11.
O Suomelta öljyntorjuntakalustoa Venäjälle (TS)

24.11.
O Suomalaisia öljyntorjunnan asiantuntijoita Espanjaan (TS)
O Vanhat tankkilaivat seilaavat vielä pitkään maailman merillä (LS)
e Öljyinen meri ei elätä (HS)

25,11.
O WWF:n toiveena Itämeren öljyntorjunta (HS)
O Uusi öljylautta uhkaa Espanjaa (LS)
O Välppä kerää öljyn talteen jäistä (TS)

27.11.
O Prestigen vuokraajan toinen yksirunkoinen tankkeri Suomenlahdelle (LS)

28.11.
O Öljytuhotankkerin kaltainen riskialus tuli Tallinnaan (IS)
O Ikäloppu Byzantio rantautui Tallinnaan raakaöljylastin haussa (HS)
O Viro taipuu tarkastamaan kiistatankkerin (TS)
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29.11.
O Bysantioläpäisi tarkastuksen Virossa (TS)
O EU:n komissio esittää rajuja toimia öljyonnettomuuksien estämiseksi (HS)

1.12.
O EU:n kiristettävä öljytankkerien kunnon valvontaa Itämerellä (TS)
O EU:n toimittava nopeasti romulaivojen häätämiseksi (HS)

4.12.
O Hyllytetty alus Prinsessa Desiree oli ennen Itämeren ylpeys (TS)

5.12.
O Yli-ikäiset tankkerit kuljettavat Venäjän öljyä Suomenlahdella (TS)
O EU:n kielto ei ajaisi vaarallisia tankkereita Suomenlahdelta (ÄamulehtiÄL)

8.12.
O Öljyvaaran torjunta vaatii muutoksia Fortumin aluksiin (HS)

13.12.
O Öljytankkeri sai repeämän Liettuan rannikolla (ÄL)
O Liettuan tankkeriturmasta ei vaaraa ympäristölle (LS)

14.12.
O Calician luonnon toipuminen öljystä voi viedä vuosikymmenen (HS)

17.12.
O EU vaatii parannusta tankkerien turvallisuuteen (TS)

23.12.
O Tulipalo johti vähältä piti-tilanteeseenbensiinilastia kuljettaneella aluksella

Äiristolla (TS)
O Viron rannikolla piilee 68 aluksen öljyvahingon riski (Iltalehti TS)

24.12.
O Bensalaivan kannella oli palaneita riepuja (HS)
O Poliisi tutkii paloa tankkerilla (TS)
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Mediaotsikkoja 2,03

4.1.
O Suomessa epätietoisuutta Viipurin öljysatamasta (HS)

5.1.
O Tänkkerin kapteeni syyttää Ranskan laivastoa turmasta (TS)

6.1.
O Venäläiset öljy-yhtiöt boikotoivat Latvian satamaa (HS)

7.1.
O Miksi Suomi maksaa Pietarille? (TS)

10.1.
O Lipponen haluaa Ttämereltä pois yksirunkoiset säiliölaivat (HS)

11.1.
O Uuraan öljysataman rakennustyöt jatkuvat Viipurissa (HS)

15.1.
O Porvooseen ehdotetaan valtakunnallista öljyntorjuntakeskusta (HS)

16.1.
O Jäät uhkaavat heikoimpia öljylaivoja (HS)

18.1.
o Lukoil mainosti Uuraan sataman ympäristöystävällisyyttä (HS)
O Osa Prestigen vuodoista tukittu (TS)

22.1.
O Prestigen tuhoista kiistellään kohta oikeudessa (HS)
O Tankkeri upposi taas Espanjan edustalla (TS)

26.1.
O Öljy uhkaa Ranskan ja Belgian rannikkoa (TS)

27.1.
O Koiviston öljysatama halutaan laajentaa moninkertaiseksi (HS)

29.1.
O Jääoloihin täysin sopimaton öljytankkeri seilasi Suomenlahdella (TS)
O Suomi kirjelmöi Venäjälle öljykuljetuksesta (HS)
O Suomi pelkää öljytuhoa (TS)

31.1.
O Väyläalus Seili korjataan 7 miljoonalla öljyntorjuntaan (TS)

1.2.
O Riskitankkerienliikennöinti pani vauhtia Itämeren erityissuojeluun (ÅL)

2.2.
O Lipponen yritti soittaa pääministeri Kasjanoville säiliöalus Stemnitsasta (ÄL)
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3.2.
Neuvottelut Stemnitsasta jäivät tuloksettomiksi (HS)

5.2.
O Stemnitsan sisaraluskin tulee Suomenlahdelle (TS)

6.2.
O Suomen ja Venäjän pääministerit yrittävät ratkoa tänään tankkerikiistaa (TS)

8.2.
O Venäjä lupasi neuvotella EU:n kanssa (TS)
O Suomi hyväksyi kohutut tankkerit 2001 (TS)

11.2.
O Suomenlahti ei kestäisi jättitankkerin haveria (TS)

17.2.
O Venäjän valtiolta laajennuslupa Koiviston öljysatamalle (HS)

18.2.
O Merenkulun riskit minimoitava Itämerellä (HS)

20.2.
Öljytankkeri Minerva Nounou tulossa Koiviston satamaan (TS)

23.2.
O Peräsinvaurion saanutta tankkeria hinataan pois Suomenlahdelta (TS)

25.2.
O Ohjauskyvytön säiliölaiva Pietarin edustalla (HS)

26,2.
O Laiva ajoi toisen perään Suomenlahdella (HS)
O Liikkeelle lähtöä yrittäneet laivat törmäsivät taas Suomenlahdella (TS)

1.3.
O Sasi vetosi EU:n komissioon Itämeren merikuljetuksista (TS)

7.3.
O Liikkuva laite öljyvahinkojen puhdistukseen (TS)

13.3.
O Talvimerenkulunpelisäännöttyöryhmän harkintaan (TS)
O Alukset törmäilivät jälleen Suomenlahdenjäissä (TS)

15.3.
O Säiliölaivat kolaroivat Kotkan edustalla (TS)

21.3.
O Rahtialus merihädässä Suursaaren edustalla (HS)
O Suomi ja Venäjä kehittävät öljyntorjuntaa (TS)

22.3.
O Venäjä kolminkertaistaa Koiviston öljysataman kapasiteetin (HS)
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25.3.
Harvalla Suomenlahden öljytankkerillajäävahvistus (TS)

28.3.
O Yksirunkoiset öljyaluksetpannaan EU-vesillä (HS)

30.3.
O Suomenja Venäjän näkemykset kaukana toisistaan merenkulun ympäristöta

voitteissa (TS)

10.4.
O Öljyonnettomuuksien riski Suomenlahdella kasvaa (HS)

17.4.
O Säteilyturvakeskus pyytää Venäjältä selvitystä majakan voimanlähteestä (HS)

18.4.
o Venäjän hallitus lupasi selvittää Murmanskin uutta öljysatamaa (HS)

19.4.
O Primorskin sataman kapasiteettia nostetaan jälleen (ÄL)

22.4.
O Suomenlahden päästöt ovat usean laivan öljyisiä jätevesiä (TS)
O Öljyntorjunta-alus Hylje pesi öljyä jäälautoista Porvoon merialueella (HS)

23.4.
O Suomenlahden ympäristörikos korostaa valvonnan merkitystä (HS)
O Saaristomeren öljyntorjuntavalmius heikentynyt rajusti kymmenessä vuodes

sa(TS)

25,4.
O Itämeri ei kestä jatkuvasti kasvavia öljynkuljetuksia (HS)

28.4.
O Öljytankkeri Prestigen marraskuinenhaaksirikko kuohuttaa yhä Galiciaa (TS)

1.5.
° Venäjä tarvitsee uusia öljysatamia (HS)

7,5,
O Suomi kiirehtii Itämeren nimeämistä erityisherkäksi alueeksi (TS)

10.5.
O Etelätuuli painaa jäästä vapautuvia öljykokkareita Porvoon saaristoon (HS)

11.5.
O Lentokerhot aloittavat öljynvalvonnan (TS)

17.5.
O Enestam lupaa murtajan (Kaupunkilehti Turkulainen)

19.5.
. Venäjän öljymoguli ei lupaa helpotusta öljynkuljetuksiin (HS)
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21.5.
O Malmin ilmailukerhot aloittivat valvontalennot Suomenlahdella (HS)

27.5.
O Rauman edustalle uponnut Brita Dan alkoi vuotaa öljyä (HS)
O Rauman edustan hylyn öljytankit tyhjennetään (TS)

28.5.
O Suomi, Viro ja Venäjä kaavailevat kolmen öljyntorjuntamurtajan tilausta (TS)

29.5.
O EU:n on syytä osallistua Itämeren öljynkuljetusten turvaamiseen (TS)

30.5.
O Greenpeace pysäytti heikkokuntoisen öljytankkerin Latviassa (TS)

1.6.
O Suomi painotti meriturvallisuuden parantamista Pietarin kokouksessa (TS)
O Putinjoutui altavastaajaksi öljynkuljetuksista (HS)

2.6.
O Suomenlahti vie Venäjän kemikaalit länteen (HS)

3.6.
O Uponneen rahtilaivan öljy uhkaa Ruotsia (ÄL)

4.6.
O Brita Danin tankkien tyhjennys onnistui (TS)

5.6.
O Syke tyrmää kemikaalit öljyntorjunnassa (HS)

7.6.
O Itämeren maat haluavat aikaistaa yksirunkoisten alusten kieltoa EU:ssa (TS)

10.6.
O Jäätteenmäki muistutti Venäjää meriturvasta ja investointisuojasta (HS)

12.6.
O “Meriturvallisuusnormit kansainvälisten järjestöjen asia” (TS)

17.6.
O Uuraan satamasta uusi uhka Suomenlahdelle (HS)
O Fortum myy kaksi tankkeria ulkomaille (TS)

21.6.
O Vaatimus Itämeren öljykuljetuksista vesitettiin (TS)

24.6.
O Laivatuhojen korvaukset korotetaan viisinkertaisiksi (TS)

25,6.
O Suomi ajaa Itämeren suojelua Pohjoismaiden neuvostossa (HS)
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26.6.
O Venäjä vastustaa Itämeren hakemista erityissuojeluun (TS)

28.6.
O Länsi-Siperian öljyputki halutaan Murmanskiin (HS)

1.7.
O Venäjän uhkapeliä Itämerellä (HS)

4.7.
O Itämeri julistettava herkäksi merialueeksi (HS)

15.7,
Lukoil ryhtyy poraamaan öljyä Kaliningradissa (HS)

18.7.
O EU tiukentaisi sopimusta öljynkuljetuksista (TS)

19.7.
O Yksirunkoisten öljyalusten kielto siirtyi joulukuulle (HS)

20.7.
O Lähes 1700 vapaaehtoista ilmoittautunut öljyntorjujiksi (HS)

25.7.
O Venäjän kasvava öljyntuotanto lisää tankkeriliikennettä Suomenlahdella (TS)

27.7.
O EU:n laajentuminen edistää Itämeren suojelua (TS)

2.8.
O Laivajäteselvitys ehdottaa pikasakkoa meren sotkijoille (HS)

8.8.
O EU:lle yhteistä öljyntorjuntakalustoa (TS)

12.8.
O Itämeren poraushanke ärsyttää Ruotsissa (TS)

22.8.
O Halonen vetosi Venäjään Itämeren puolesta (TS)

23.8.
O WWF alkoi kouluttaa öljyntorjujia (HS)

30.8.
O Itämeren maat hakevat merialueilleen suojaa IMO:lta (TS)

4,9.
O Öljyntoijuntaharjoitus sujui tehokkaasti Suomenlahdella (HS)
O Työryhmä tutkii öljypäästöistä sakottamista (HS)

11.9.
O Nopeutettu siirtyminen kaksirunkoisiin öljynkuljetusaluksiin vaikeaa Venä

jälle (TS)
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13.9.
O Lukoil rakentaa öljysatamaa hurjalla vauhdilla Uuraassa (HS)

Fortum myy tankkerin ja poijulastaustoiminnot (TS)

17.9.
O Ensimmäinen öljytankkeri Uuraaseen tulee jo tämän vuoden joulukuussa (TS)

19.9.
O Inkoon öljyvuodon lähde epäselvä (HS)

24,9.
O Asiantuntija varoittaa myymästä Fortumin öljyteollisuutta Venäjälle (TS)

25.9.
O Öljy sotki saaristoa Tammisaaressa (HS)
O Fortumin Porvoon-jalostamo tarvitsee kipeästi uudistuksia (HS)

26.9.
O Vapaaehtoisten ryhmä siivoaa öljyisiä rantoja Tammisaaressa (TS)
O Jäänmurtajien piirustukset venäläisten syyniin (TS)

29.9.
O Öljystä ja maakaasusta kasvaa Venäjän uusi valtti (HS)

3.10.
O Aluksen sovelluttava öljyntorjuntaan ja jäänmurtoon (TS)
O Saksa ja Venäjä vetävät kaasuputken Itämeren läpi (TS)

4.10.
O Öljynjalostus valtiolle tai pörssiin (TS)

7.10.
O Öljyntorjuntavalmius on Enestamin mukaan kohenemassa viime talvesta (TS)

10.10.
O Venäläisyhtiö voi tulla Fortumin omistajaksi (AL)
O Fortumista irrotettava öljy-yhtiö pysyy valtion määräysvallassa (TS)

15.10.
O Itämerenparlamentaarikot edistävät meriturvallisuutta (Luonnonsuojelija)

17.10.
O Suomi ajaa Itämeren julistamista erityisen herkäksi merialueeksi (TS)

18.10.
0 Venäjä kaavailee ydinmateriaalin kuljetuksia Suomenlahdelle (HS)

22.10.
O Raskaita öljylaatuja kuljettaville yksirunkoisille kielto EU-satamiin (TS)

24.10.
O Venäjä torjui taas Itämeren erillisratkaisut (HS)
0 Venäjältä Suomenlahdelle jäänmurtaja lisää (TS)
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27,10,
O EU-komissiolta luvassa yhä jäänmurtajatukea (TS)

30.10.
O Yli 2.300 vapaaehtoista ilmoittautunut öljyntorjujiksi (HS)

31.10.
O Liikenneministeriö uskoo EU-tuenvauhdittavanjäänmurtajatilauksia (TS)

4.11.
O Vartiolaivat voivat kerätä öljyä jäiden keskeltä remontin jälkeen (HS)
O Merivartioiden kaksi vartiolaivaa kunnostetaan öljyntorjuntaa varten (TS)

5.11.
O Suomi aikoo laajentaa laivojen rikkeiden valvontaa aluevesirajojen ulkopuolel

le(HS)
12.11.
O Öljysäiliöalus Prestige vuotaa yhä vuosi onnettomuudenjälkeen (HS)

15.11.
O EU:lta musta lista vaarallisista laivoista (TS)
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Kirjallinen u,tant,ni

Siirryttyäni täysinpalvelleena eläkkeelle 1992, olen sen jälkeen kirjoittanut käsikir
joitukset seuraaviin teoksiin:

1) Vikingistä Silja Europaan (matkustaja-autolauttojenja niitä koskevan liiken
teen kehitys 1964-1993), 1.000 sivua, huhtikuu 1994.

2) Suomen pientonniston taistelu Saimaan kanavasta, 45 sivua, tammikuu 1995.
3) Itämeren musta vuosi (Estonian katastrofin aiheuttama muutos matkustami

seenja matkustaja-autolauttojen turvallisuusvaatimusten muutokset), $0 sivua,
tammikuu 1995.

4) Autolauttojen turvallisuus Suomessa maailman kärkeä (Suomessa tehdyt me
renkulun turvallisuusratkaisut 1964-1995), 100 sivua, huhtikuu 1995.

5) Turun Le-Po 30-v. (Turun Lehdistö-Poliisikerhonhistoriikki), 50 sivua, syyskuu
1995.

6) Katamaraanit tulevaisuuden alustyyppeinä Itämerellä (katsaus katamaraa
niliikenteen syntyynja tulevaisuuteen Suomessa), 70 sivua, marraskuu 1995.

7) Matkustaja-alusten ennätysvuosi 1995 (Estonian katastrofin jälkeisen vuoden
matkustajavirtojen noususuhdanne Suomenja ulkomaiden välillä), 114 sivua,
tammikuu 1996.

$) Aallon pohjalta maailman merille (Suomen pientonniston alamäki 1950-70 ja
sen uusi nousu vuoteen 1996 asti), 222 sivua, elokuu 1996.

9) Matkustaja-autolauttojen vuosikirja 1996 (katsaus vuoden tapahtumiin lii
kenteessä), 112 sivtia, tammikuu 1997.

10) Halkometsästäkaukolämpöön (Suomen ensimmäisenpolttoainetoimikunnan
vaiheet 1942-1997), 250 sivua, syyskuu 1997.

11) AlihankkijatWärtsilän telakkafarssinpyörteissä(Wärtsiläntelakkateollisuu
den konkurssi ja Masa-Yardsin synty sekä yli 300 alihankkijan taistelu saatavis
taan 19$9-1995), 250 sivua, joulukuu 1997.

12) Estonian katastrofi muutti matkustajalaivojen turvallisuusajattelun (Suo
messaja maailmalla tehdyt turvallisuusratkaisut laivojen rakenteisiin vuosina
1994-1997) 200 sivua, tammikuu 199$.

13) Suurten muutosten vuosi (Matkustaja-autolauttojen vuosikirja 1997), 215 si
vua, helmikuu 199$.

14) PPP 5- Kev.os. 4/ Humppilasta Kollaalle (Ylivääpeli Yrjö Santaharjun muistel
mia “lentävistähämäläisistä” talvi-ja jatkosodassa), 33 sivua, tammikuu 1999.

15) Reitit selkenivät v. 199$ (Matkustaja-autolauttojen vuosikirja 199$), 146 sivua,
tammikuu 1999.

16) Naispappeuden myrskyt (Suomen kirkon naispappeuden ja naispiispuuden
päätöstenyksityiskohtaiset vaiheet 1974-19$$-1990), 214 sivua, helmikuu1999.

17) Viikinkienvalloitusretket 1959-1999 Korppoo-Parainen-Naantali-Turku-Hel
sinki (Muistelmani Viking-varustamon4l-vuotistaipaleelta), 1.000 sivua, syys
kuu 1999.

1$) Taxfree keskitti liikenteen Turkuun (Matkustaja-autolauttaliikenteen vuosi
kirja 1999), 110 sivua, tammikuu 2000.

19) Matkustaja/roro-alusten havereita 1964-1.1.2000 (Matkustaja-roro-alusten
havereitaja muita onnettomuuksia Suomenlahdella, Itämerellä, Ähvenanme
rellä, Saaristomerellä ja Suomen sisävesillä vv. 1964- 1.1.2000), 300 sivua, hel
mikuu 2000.

20) Junaraiteet meren aalloilla (Suomenjuna-autolautat: Naantali - Hanko - Turku
- Uusikaupunki), 170 sivua, syyskuu2000.

21) Turun Le-Po 35-v. (Turun Lehdistö-Poliisikerhonhistoriikki), 55 sivua, lokakuu
2000.
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22) Merenkulkupolitiikka kriisissä vuonna 2000 (Matkustaja-autolauttaliikenteen
vuosikirja 2000), 150 sivua, tammikuu 2001.

23) Suomen meripelastus osoitti kykynsä Itämeren katastrofissa (Matkustajalai
vastomme kehityksen tae Suomen lippuja pätevä koulutus), 250 sivua, syyskuu
2001.

24) Merenkulkumme kehityksen epävarmuuden vuosi 2001 (Matkustaja-autolaut
tallikenteen vuosikirja 2001), 130 sivua, tammikuu 2002.

25) Purjelaiva paras merimieskoulu (Suomen Joutsenessa toimineen merimies
ammattikoulun vaiheita vuosina 1961-88), 147 sivua, heinäkuu 2002.

26) Turun Vartiolentue — merenkulkijan turva (katsaus Suomen tehokkaimman
vartiolentueen syntyyn ja kehitykseen yli 30 vuoden ajalta) 230 sivua, marras
kuu 2002.

27) Matkustaj alaivoille lisää turvatarkastustoimia 2002 (Matkustaja-autolautto
jen vuosikirja 2002), 122 sivua, tammikuu 2003.

Unto 0. Lahtonen
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Suomen ri stöympä

Öljyntoijunnan kehitys Suomessa 1968 lähtien
1990-luvulle

Suomen ö1jyntoiuntavalmius on nyt Suomenlahden ja Itämeren rantavaltioista vahvin
niin organisaatioltaan kuin teknisiltä osilta. Sysäyksen tähän kehitykseen antoi vuosi
1969, kun pohjoisella Itämerellä Utön vesillä tapahtui siihen asti suurin öljykatastrofi
tankkeri Palvan karilleajossa. Öljyntorjuntavalmiutta ei silloin ollut, mutta siitä saatiin
sysäys 35 vuotta kestäneeseen torjuntavalmiuden vahvistamiseen. 10 vuotta myöhem
min 1979 neuvostotankkerin Gramscin Itämerellä tapahtuneessa katastrofissa Suomen
öljyntoijuntavalmius joutui tulikokeeseen, josta se selviytyi kunnialla, kun öljy oli jo
saastuttamassa koko Saaristomeren. Ensimmäinen öljyntorjunta-alus Hylje rakennettiin
1980 ja vielä tehokkaampi Halli 1986. Vuonna 1983 öljyntoijunta siirtyi merenkulkuhal
litukselta ympäristöministeriölle. Jo 1988 harkittiin erityisen öljyntorjunta-monitoimi
murtajan rakentamista jääoloissa tapahtuvaan öljyntorjuntaan. Nykyinen valtioneuvos
to teki 2003 päätöksen tällaisen murtajan rakentamiseksi. Suomi ja Venäjä ovat neuvo
telleet tällaisten jääoloihin sopivien vahvojen torjuntalaivojen rakentamisesta. Venäjän
Koiviston öljysataman käynnistys vuonna 2000 ja Uuraan öljysataman mukaantulo
2003 kiirehtivät Suomenlahdella ja Itämerellä käytössä olevien yksipohjaisten kolmansi
en maiden tankkerien öljykuljetukset lopetettaviksi sekä kaista-ajon ja reittitarkkailun
tehostamisen. Suomi on lisäämässä 2005 ja 2006 vartiolaivojen Uiskon ja Tursaksen
öljyntorjuntavalmiutta. Kansainvälinen merenkulkujäijestö IMO on jo päättänyt
yksirunkoisten tankkerien poistamisesta liikenteestä 2005. Itämeren suojelukomission
kokouksessa helmikuussa 2004 sovittiin Itämeren rantavaltioiden kesken talvimerenku
lun pelisäännöistä. Kun nyt hankkeissa olevat uudistukset vielä toteutuvat, tilanne
öljyntoijunnassa paranee ja yksipohjaiset tankkerit poistetaan EU-maiden satamien
välisestä liikenteestä. Tässä teoksessa kerrotaan kronologisesti kolmen vuosikymmenen
aikana tapahtuneesta Suomen öljyntorjunnan kehittämisestä nykyiselle korkealle
tasolle, josta voidaan syystäkin olla ylpeitä ja antaa tunnustus kehitystyöhön osallistu
neille veteraaneille.
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