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HAZARD-hanke

Harjoitus on osa HAZARD-hanketta ja se rahoitetaan 
osin EU:n Itämeriohjelmasta (Interreg BSR 
Programme. 

Kolmevuotisen HAZARD-hankkeen tavoitteena 
on turvallisuudn parantaminen Itämeren alueen 
satamissa. Hanke alkoi maaliskuussa 2016 ja kestää 
kevääseen 2019.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää osana 
hanketta useita viranomaisten yhteistoiminta-
harjoituksia. Harjoitusten tavoitteena on viran-
omaisten ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön 
ja viestinnän kehittäminen, yhteisen tilannekuvan 
luominen sekä moniviranomaisoperaatioiden 
johtamisen harjoitteleminen.

Lisätietoa hankkeesta: blogit.utu.fi/hazard

www.vspelastus.fi/en

Skenaario

Harjoituksen skenaario on 
matkustaja-aluksen ja öljytankkerin yhteentörmäys Turun ja 
Naantalin satamiin johtavalla väylällä. Onnettomuus estää 
liikennöinnin väylällä. Matkustaja-aluksessa loukkaantuu 
törmäyksen johdosta n. 50 henkeä, jotka evakuoidaan 
alukselta Naantalin satamaan. Harjoituksessa on yhteensä n. 
100 potilasta. Matkustaja-aluksella syttyy myös tulipalo.

Evakuoinnin suorittaa ja johtaa Rajavartiolaitos apunaan kolme 
MIRG ryhmää (kaksi ryhmää Turusta ja yksi ryhmä Helsingistä). 
Evakuoinnin päätyttyä johtovastuu siirtyy pelastuslaitokselle. 

Aluksiin syntyy öljyvuoto, jota torjumaan hälytetään Varsinais-
Suomen Pelastuslaitos. Torjuntaan osallistuu 2 F-luokan alusta 
ja 4 venettä ankkurointiin.

Pelastuslaitos perustaa evakuointikeskuksen Naantalin 
satamaan suuronnettomuussuunnitelman mukaisesti. Potilaita 
evakuointikeskukselle saapuu helikopterilla ja aluksilla.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos harjoittelee suur-
onnettomuussuunnitelman mukaista hoitotyötä Naantalin 
satamassa. Tässä harjoituksessa potilaita ei kuljeteta jatko-
hoitopaikkaan.

Turun ja Naantalin satamien toiminta häiriintyy ja ruuhkautuu 
väylän sulkeutumisen vuoksi. Naantalin satamassa oleva 
evakuointikeskus myös häiritsee päivittäistoimintaa. 
Myös Nesteen sataman/jalostamon toiminta häiriintyy 
onnettomuuden vuoksi.

Öljyntorjunta ja evakuointiharjoitus, 
Naantalin satama 18.10.2017

Harjoiteltavia asioita 

• Onnettomuustilanteen johtaminen
• Viranomaisten välinen yhteistyö
• Viranomaisten välinen viestintä
• Yhteisen tilannekuvan luominen
• Evakuointi
• Öljyntorjunta
• Evakuointikeskuksen perustaminen
• Suuronnettomuussuunnitelman mukaisen 

hoitotyön järjestäminen evakuointikeskukseen

Osallistujat

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Rajavartiolaitos
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
Poliisi
Turun Satama Oy
Naantalin Satama Oy
Neste Oyj, Logistiikka
Helsingin pelastuslaitos
Turun yliopisto
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