
WWF:n 

öljyntorjuntajoukot



100
WWF:llä on toimintaa 

yli sadassa maassa ja 

yli 5 miljoonaa tukijaa.

1972
WWF Suomi on 

perustettu vuonna 

1972.

50 %
WWF Suomen 

rahoituksesta yli 

puolet tulee 

yksityisiltä ihmisiltä.

229 000
WWF Suomella on 

229 000 tukijaa ja 

vapaaehtoista.
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Öljyntorjuntajoukot 

9500 
vapaaehtoista, 

2700 koulutettua

Tukevat 
viranomaisia 
öljyonnettomuuden 
sattuessa.



Öljyntorjuntajoukot 

toiminnassa 17 

vuotta

WWF on vakiinnuttanut 
asemansa 
vapaaehtoisresurssin 
tarjoajana.

Suomen ympäristökeskus ja 
WWF ovat sopineet lintujen 
hoidon järjestämisestä.

Osallistumiset tositilanteisiin: 

Raahe 2014

Oulu 2017

Sipoo 2019
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Miksi joukkoja tarvitaan?

Suurissa 
alusöljyonnettomuuksissa   
öljyä ajautuu lähes aina     

myös rannoille

Öljyn puhdistaminen 
rannalta on äärimmäisen 

hidasta työtä 

Suuren onnettomuuden 
jälkien siivoaminen voi 
kestää kuukausia, jopa 

vuosia

Torjuntaviranomaisen 
resurssit eivät riitä suuren 

öljyonnettomuuden 
jälkipuhdistuksen 

tekemiseen



Miksi joukkoja tarvitaan? 

Kokemuksesta tiedetään, että 
vapaaehtoisia tulee paikalle 
paljon.

Rannoilta puhdistettava öljy on 
aina terveydelle haitallista 
myrkkyä, jonka käsittelyssä 
tulee noudattaa varovaisuutta.

Ilman koulutusta ja ohjausta 
vapaaehtoiset voivat hidastaa 
torjuntatöiden etenemistä sekä 
aiheuttaa vaaraa itselleen ja 
muille. 

Koulutettu ja hyvin johdettu 
joukko mahdollistaa nopean ja 
tehokkaan toiminnan 
viranomaisten tukena.
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Koulutuksia ja 

harjoituksia vuosittain 



Hälytys

Ilmoittautuminen 
ja rekisteröinti 

Varustehuolto

Info ja koulutus

Varustus

Öljyn siivous rannalta max 10h /päivä  

Purkukeskustelu

Uloskirjaus 



Vapaaehtoistoiminnan johtaja

Rantojen siivous
Öljyyntyneiden 
eläinten hoito

Tukitoiminta

Torjuntaviranomainen



Rantatorjuntavarusteet 

Henkilökohtaiset varusteet

Sadeasu

Kertakäyttöhaalari

Öljynkestävät kumisaappaat

Öljynkestävät hanskat

Hengityssuojain

Suojalasit

Ryhmän varusteet

Keräysastiat

Lapiot ja harjat

Kevytpeite

Ilmastointiteippi

Lippusiima

EA-laukku
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Öljyisen alueen 

rajaus rannassa



1. Kemialliset 
vaarat

2. Biologiset 
vaarat

3. Henkinen 
kuormittuminen

4. Tapaturmat

5. Lämpö-/ 
sääolosuhteet

6. Huono 
työergonomia 

(fyysinen 
kuormittavuus)

Rannalla 

tapahtuvan 

öljyntorjunta-

työn riskit
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Ryhmän viestintä

Ryhmän viestintä kulkee ryhmänjohtajalta 
joukkueenjohtajalle ja tarvittaessa eteenpäin 
vapaaehtoistoiminnan johtoon.

Ryhmäläiset työskentelevät aina 
näköyhteyden päässä ryhmänjohtajasta. 

Ilmoita ryhmänjohtajallesi työhön liittyvistä 
havainnoista tai ongelmista jotka haluat 
viestittää eteenpäin.
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Kiitos mielenkiinnosta!

Kysymyksiä?



WWF:n öljyntorjuntajoukot Varsinais-Suomessa

• Noin 300 koulutettua vapaaehtoista. 

• 5 vapaaehtoiskouluttajaa

• Pieni varusvarasto (lähinnä koulutuskäyttöön) Pelan varaston yhteydessä. Lisää 

varusteita muissa varastoissa ympäri Suomea. 

• Vuosittain koulutusta ja harjoituksia. Korona-aikana koulutukset siirretty verkkoon. 

Verkkokurssit erittäin suosittuja. 

• Joukkojen hälyttäminen tapahtuu Vapepan kautta. 

• HUOM! Hälytys valmiuteen kannattaa tehdä vaikka tarvetta ei tulisikaan. 

Vapaaehtoiset toimivat aina viranomaisten käskystä ja alaisuudessa. 

• Lainsäädännön muutosten vuoksi vapaaehtoisten vakuutusturva ja korvaukset 

torjuntatyössä syntyneistä kustannuksista (matkakulut, varusteet yms.) ovat tällä 

hetkellä epäselviä. Paikallinen sopimus ennen tehtävän aloittamista on 

todennäköisesti tarpeen.  




