
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suuren alusöljyvahingon sosioekonomiset vaikutukset 

Merenkurkun ja Perämeren matkailualueilla 

Joel Kauppinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro gradu -tutkielma 791619S 

Aluekehitys ja aluepolitiikka 

Maantieteen laitos 

Oulun yliopisto 

 Marraskuu 2014 

 



 
Oulun yliopisto TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ  

Luonnontieteellinen tiedekunta  Liite FM-tutkielmaan 

  Maisterintutkinnon kypsyysnäyte 

 

Laitos: Pääaine: 

Maantieteen laitos Maantiede 

Tekijä (Sukunimi ja etunimet, myös entinen sukunimi): Opiskelija-  

numero: 1983265 
Tutkielman 

sivumäärä: 94 
Kauppinen Joel Jussi Henrikki 

Tutkielman nimi (suomeksi; muun kielinen nimi ilmoitetaan vain jos se on tutkielman kieli): 

Suuren alusöljyvahingon sosioekonomiset vaikutukset Merenkurkun ja Perämeren matkailualueilla 

Asiasanat: 
Sosioekonomisten vaikutusten arviointi, matkailu, Merenkurkku, Perämeri, alusöljyvahinko, riski,  
skenaario, tapaustutkimus, teemahaastattelu 

Tiivistelmä (kirjoitetaan vapaamuotoisesti, selväsanaisesti ja lyhyin lauserakentein, ks. ohje seuraavalla sivulla): 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suuren alusöljyonnettomuuden sosioekonomisia vaikutuksia Merenkurkun ja  

Perämeren matkailualueilla. Tutkimuskysymykset olivat 1) Kuinka Merenkurkun ja Perämeren matkailualueet sijoittuvat 

suhteessa suurten alusöljyvahinkojen riskeihin, ja kuinka alttiita alueet ovat alusöljyvahingolle? 2) Millaisia  

sosio-ekonomisia vaikutuksia suurella alusöljyvahingolla voisi olla matkailuelinkeinoille, ja mitkä ovat vahingon  

vaikutus-mekanismit? 3) Millä tavalla suuri alusöljyvahinko vaikuttaisi Merenkurkun ja Perämeren matkailualueisiin?  

Lisäksi tutkimuksessa määriteltiin Merenkurkun ja Perämeren öljyvahingolle alttiit matkailualueet ja rakennettiin  

skenaarioesitys haastattelujen tueksi. Tutkimus vastaa osaltaan alusöljyvahingon sosioekonomisten vaikutusten  

tutkimustarpeeseen.  

Tutkimus käsitti kuusi merellistä matkailualuetta (Merenkurkun saaristo, Tankarin majakkasaari, Kalajoen Hiekkasärkät, 

Rahjan saaristo ja Kallankarit, Hailuoto, Oulun merellinen matkailualue sekä Perämeren kansallispuisto). Tutkimusaineisto 

koostui riskipaikka-, leviämismallinnus-, ja kartta-aineistoista, matkailualuekuvauksista ja tutkimuksessa tuotetuista  

teemahaastatteluista ja matkailualuerajauksista. Haastatteluihin osallistui 16 matkailutoimijaa ja -yrittäjää.  

Tutkimusmenetelminä käytettiin paikkatietoanalyysejä, kartta- ja paikkatietoaineistojen visuaalista tarkastelua ja  

haastattelujen osalta fenomenografista analyysiä. Teoreettisena viitekehyksenä toimi Aleschin (2005) katastrofista  

toipumisen teoria. 

Tutkimusalueen suuririskisimmäksi paikaksi osoittautui Merenkurkun kapeikko, joka sijaitsee Merenkurkun saariston 

tuntumassa. Muiksi riskipaikoiksi tunnistettiin kapeat ja mutkaiset väylät, jotka usein sijaitsevat lähellä matkailualueita. 

Suuren alusöljyvahingon öljypäästö voi epäsuotuisissa olosuhteissa saavuttaa lähimmät matkailualueet yhden‒kahden 

päivän aikana, joissakin tapauksissa jopa tunneissa. Rantaan saapuva öljy estäisi suoraan mm. ranta-, kalastus- ja  

meriretkeilyaktiviteetit. Epäsuorat vaikutukset liittyvät matkailijoiden määrän vähenemiseen. Ne vaikuttaisivat mm.  

hotelli-, ravintola- ja kauppapalveluihin, jotka eivät varsinaisesti estyisi öljyvahingon takia. Kerrannaisvaikutukset  

syntyisivät matkailuyrittäjien palvelujen käyttötarpeiden vähenemisestä. Matkailualueen puhdistaminen ja  

ennallistaminen kestäisi todennäköisesti kuukausia, mutta toipumisen arvioitiin kestävän vuosia, 5‒10 vuotta hitaan  

imagon korjaantumisen takia. Kaikki matkailuyritykset eivät välttämättä selviäisi itsenäisesti suuren alusöljyvahingon 

aiheuttamista tappioista.  

Tutkimuksen mukaan matkailualueista Hiekkasärkkien ja Oulun merellisen matkailualueen rakenteet ovat riittävät  

massamatkailulle ja kävijämäärät näillä alueilla ovat moninkertaiset verrattuna muihin alueisiin. Muiden alueiden  

matkailua kuvastaa pienimuotoisuus ja ulkosaaristokohteissa erämaisuus. Paljon työpaikkoja ja palveluita omaavissa  

kohteissa öljyvahingon aiheuttamat sosioekonomiset vaikutukset olisivat todennäköisesti suuria verrattuna erämaisiin 

kohteisiin, joilla kuitenkin on usein suuri merkitys niissä vieraileville kävijöille. 

Jatkossa olisi syytä täydentää suuren alusöljyvahingon sosioekonomisten vaikutusten tarkastelua matkailun osalta  

kattavalla toimintojen sijainnin, tyypin ja tulovaikutusten kartoittamisella ja muiden toimialojen osalta siten, että tiedot 

eri tyyppisten toimintojen kesken olisivat vertailukelpoisia esimerkiksi kehittämällä toimintojen luokittelumalli.  

Paikka ja päiväys:   Oulu, 06.11.2014 

 



 

 

 

Sisällysluettelo 

ALKUSANAT .................................................................................................................. 5 

JOHDANTO ..................................................................................................................... 6 

Tutkimuksen tausta ....................................................................................................... 7 

Tutkimuksen tavoite ja tutkimusasetelma ..................................................................... 8 

TUTKIMUSALUE JA MATKAILUALUERAJAUKSET ............................................ 11 

KESKEISET KÄSITTEET JA  TEOREETTINEN VIITEKEHYS ............................... 17 

Suuri alusöljyonnettomuus .......................................................................................... 17 

Sosioekonomisten vaikutusten arviointi ..................................................................... 18 

Matkailu, matkailija ja matkailualue ........................................................................... 21 

Vaara, riski, varautuminen ja valtion rooli .................................................................. 24 

Tuhosta toipumisen teoria ........................................................................................... 26 

MERELLISET ÖLJYVAHINGOT ................................................................................ 28 

Suurten alusöljyvahinkojen tutkittuja matkailuvaikutuksia ........................................ 28 

Tutkimusalueen alusliikenne ja öljyvahinkoriskiarvio ............................................... 30 

Merenkurkussa ja Perämerellä tapahtuneet alusonnettomuudet ................................. 33 

Lainsäädäntö, öljyn käyttäytyminen ja torjuntatoimet ................................................ 36 

AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT ............................................................... 39 

Matkailualueiden määrittely ........................................................................................ 40 

Riskipaikkojen kartoitus ja öljyvahinkoalttiuden määrittely ...................................... 41 

Öljyn leviämismallinnukset ........................................................................................ 41 

Öljyvahinkoskenaariot ................................................................................................ 42 

Haastattelut .................................................................................................................. 43 

  



 

 

 

 

 

 

TULOKSET JA TULOSTEN POHDINTA ................................................................... 46 

Aluetason ja yleisen tason tarkastelu .......................................................................... 46 

Merenkurkun ja Perämeren meriliikenteen riskipaikat ........................................... 46 

Öljyn leviämismallinnukset suhteessa matkailualueisiin ........................................ 48 

Matkailuelinkeinon yleiset uhkakuvat ..................................................................... 51 

Arviot öljyvahinkoskenaarioista ja  öljyvahingon vaaran kokeminen 

matkailualueilla ....................................................................................................... 52 

Alusöljyvahingon sosioekonomiset vaikutukset matkailutoimintoihin................... 54 

Matkailualueen toipuminen suuresta alusöljyvahingosta ........................................ 58 

Pohdinta suuren alusöljyvahingon sosiaalisista vaikutuksista ................................ 59 

Matkailualuetason tarkastelu ....................................................................................... 60 

Merenkurkun saaristo .............................................................................................. 61 

Tankarin majakkasaari ............................................................................................. 65 

Hiekkasärkät, Rahjan saaristo ja Kallankarit ........................................................... 67 

Hailuoto ................................................................................................................... 71 

Oulun merellinen matkailualue ............................................................................... 73 

Perämeren kansallispuisto ....................................................................................... 76 

JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................... 79 

LÄHDELUETTELO ...................................................................................................... 87 

LIITTEET  

 

 

 



 

 

ALKUSANAT 

Viime vuosien aikana Itämeren öljyvahinkoriski on tunnistettu entistä paremmin ja eri 

toimijoilla on tarve saada alusöljyvahinkoihin liittyvää tutkimustietoa. Tutkimuksen 

aihe saatiin Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE). Alusöljyvahingon matkailuvaiku-

tuksia tutkitaan osana öljyvahingon sosioekonomisten vaikutusten selvittämistä. Myös 

Perämeren öljyntorjunnan kehittämishankkeessa (PÖK-hanke) tunnistettiin sosioeko-

nomisten vaikutusten selvittämistarve. Tutkimuksen aluerajaus perustuu hankkeen jat-

kotoimenpide-ehdotuksiin, joihin oli kirjattu suuren alusöljyvahingon sosioekonomisten 

vaikutusten  arvioinnin tekeminen Perämeren alueelle (PÖK 2013: 14).  

 Kirjoittaja työskenteli PÖK-hankkeessa asiantuntijana. Kaksivuotisessa hank-

keessa selvitettiin muun muassa rantojen laatua, öljyisen jätteen logistiikkaa, ensisijai-

sesti suojeltavia luontokohteita ja tehtiin alusöljyvahingon riskinarviointi Perämerelle. 

Pelastuslaitos on yksi öljyvahingontorjunnasta vastaavista viranomaisista. Kirjoittaja on 

toiminut palomiehenä vuodesta 2005 lähtien.  

 Kirjoittaja kiittää kaikkia tämän Pro gradun tekemisen mahdollistaneita henkilöi-

tä ja tahoja. Haastatellut henkilöt ja työn ohjaajat ansaitsevat erityiskiitokset.  

 

 



 

 

JOHDANTO 

Suomen matkailun valtteja ovat turvallinen ja puhdas ympäristö. Maa ei juuri tärise, 

hirmumyrskyjä on harvoin, valtio on poliittisesti vakaa ja hanavesi juomakelpoista. 

Puhtaaseen ympäristöön ja siihen liittyviin aktiviteetteihin perustuva matkailu on erityi-

sen herkkä ympäristön muutoksille ja ympäristövahingoille. Matkailuelinkeino kohtaa 

usein haasteita muiden yhteiskunnan toimintojen, kuten asumisen, liikenteen ja teolli-

suuden kilpaillessa samoista alueista. 

 Merenkurkun ja Perämeren alueella on matkailualueita, joille puhdas meriluonto 

on elinehto. Matkailualueet sijaitsevat kuitenkin lähellä laivaväyliä ja satamia. Merialu-

eella liikkuu rahtialuksia sekä polttoainetankkereita. Onnettomuuden sattuessa jo pel-

kästään aluksen omien polttoainesäiliöiden öljymäärä riittää aiheuttamaan suuren 

öljyvahingon. Perämeren matala rannikko, haastavat väyläosuudet ja ankarat talviolo-

suhteet nostavat alueen merenkulun riskejä. Niinpä mahdollisen vahingon vaikutuksia 

on syytä tutkia etukäteen alueen varautumisen suunnittelun tueksi ja vahingontorjunnan 

rajallisten resurssien oikein kohdistamiseksi.  

 On arvioitu, että suurin osa meriin kulkeutuvasta öljystä johtuu tahallisista, usein 

tapahtuvista, suhteellisen pienistä öljypäästöistä, jotka kokonaisuudessaan aiheuttavat 

vakavan riskin merien ekologialle (Brekke & Solberg 2005: 2). Kuitenkin matkailu-

elinkeinon näkökulmasta harvoin tapahtuvien alusonnettomuuksien öljyvahingot aiheut-

tavat vakavamman vaaran, koska onnettomuuksien öljypäästöt ovat usein suuria (En-

gelhardt 1999: 103). Öljyn ajautuessa rannoille vahingon aiheuttamat tuhot 

moninaistuvat. Päästö pilaa rannat ja aiheuttaa kuolemanvaaran muun muassa öljyyn 

sotkeutuville linnuille. Öljyn saastuttamassa vedessä ja rannoilla ei juuri ole matkailu- 

ja virkistystoiminnan mahdollisuuksia. Öljyvahingontorjunnassa tavoitteena on pysäyt-

tää ja kerätä öljy merellä mahdollisimman lähellä tapahtumapaikkaa (YM 2011: 22). 

Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista.  

 Matkailu on maantieteellinen ilmiö. Maantieteellisen matkailututkimuksen juuret 

ulottuvat 1930-luvulle niin sanotun "kuvailevan tutkimuksen" aikakaudelle (Butler 

2004: 148). Nykyään maantiede on monipuolinen tieteenala, joka tutkii ilmiöitä usein 

yli tieteenalojen rajojen (Nepal 2009: 3). Tässä tutkimuksessa yhdistyy elementtejä 

matkailututkimuksesta, sosiaalisten ja ekonomisten vaikutusten arvioinnista ja teknolo-
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gisten riskien arvioinnista ennen kaikkea alueellisesta näkökulmasta. Aluekehitysteema 

liittyy matkailualueiden vahingon jälkeisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin kehityskulkui-

hin. Tutkimus sijoittuu nykyaikaisen matkailumaantieteen erityisasioiden kenttään, joka 

Butlerin (2004: 152) mukaan muodostaa noin puolet tämänhetkisen matkailumaantie-

teen tutkimuksesta.  

 Tutkimus käsittää Vaasan ja Tornion välisellä alueella sijaitsevat kuusi matkai-

lualuetta, jotka ovat Merenkurkun saaristo, Tankarin majakkasaari, Kalajoella sijaitsevat 

Hiekkasärkät, Rahjan saaristo ja Kallankarit, Hailuoto, Oulun merellinen matkailualue 

ja Perämeren kansallispuisto.  

Tutkimuksen tausta 

Alusöljyvahinko voi aiheuttaa laaja-alaista vahinkoa ja haittaa useille merta hyödyntä-

ville toimialoille, kuten kuljetukselle, energiantuotannolle ja vedenotolle. Vahingon 

suurimmat vaikutukset koituvat yleensä kuitenkin kalastus- ja matkailuelinkeinoille 

(esim. Forsman 2006; Guillot 2011; Cheong 2012: 1650). Matkailu on Merenkurkussa 

ja Perämerellä kasvava toimiala, jonka asemaa halutaan vahvistaa (Pohjois-Pohjanmaan 

liitto 2011: 15; TEM 2013: 8‒9). Se tuo alueelle työpaikkoja, palveluja ja ulkopuolista 

rahaa, minkä vuoksi sitä käytetään usein aluekehityksen välineenä (Kauppila 2001: 5). 

Matkailun merkitys aluetaloudelle on kasvanut ihmisten vaurastuessa, kulkuyhteyksien 

parantuessa ja vapaa-ajan lisääntyessä (Vuoristo 1998: 11).  

 Vaikka matkailuala on mahdollisesti suurin kärsivä toimiala suuressa alusöljy-

vahingossa, aihetta ei ole tähän mennessä käsitelty valtion öljyntorjuntaraporteissa ja  

-ohjeissa, eikä Suomessa ole aiemmin tehty tämän tutkimuksen kaltaista etukäteistar-

kastelua alusöljyonnettomuuden sosioekonomisista vaikutuksista. Tapahtuneiden suur-

ten öljyonnettomuuksien seurauksia ja vaikutuksia on tutkittu Suomessa ja 

kansainvälisesti niin kustannusten, luontovaikutusten, öljyntorjunnan kuin sosiaalisten 

ja ekonomisten vaikutusten näkökulmasta (esim. YM 1987; Ulrich 2011). Lisäksi on 

kehitelty erilaisia mallinnusmenetelmiä, joilla on pyritty laskemaan mahdollisesti tapah-

tuvien öljyvahinkojen kokonaiskustannuksia (esim. Liu & Wirtz 2009). Ruotsin meren-

kulun tutkimuslaitos (Statens skeppsprovnings anstalt, SSPA) on tehnyt 

skenaariomalleihin perustuvan tutkimuksen, jossa selvitettiin Etelä-Ruotsissa merellä 

mahdollisesti tapahtuvien öljyonnettomuuksien sosioekonomisia vaikutuksia. Tulokset  
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näyttävät, että keskimäärin suurimmat sosioekonomiset kustannukset kohdistuisivat 

matkailulle, torjuntakustannusten tullessa toiseksi ja kalastuksen kolmanneksi kustan-

nusten murto-osalla tästä kolmen kokonaisuudesta (Forsman 2006: 46). Yleensä ottaen 

mallinnukset ottavat huomioon muun muassa öljyntorjunta-, meritalous- ja ympäristön 

pilaantumiskustannuksia.  

 Selvittämällä etukäteen mahdollisen suuren alusöljyvahingon paikallisia sosio-

ekonomisia vaikutuksia voidaan rajalliset torjuntaresurssit kohdentaa mahdollisimman 

tehokkaasti ja oikein suhteessa erilaisten alueiden ja toimintojen haavoittuvuuteen ja 

toipumiskykyyn. Lähtökohtana on, että öljyvahinko torjutaan ensisijaisesti merellä (YM 

2011: 22). Mikäli öljy kuitenkin uhkaa rannikkoa, viranomaiset voivat priorisoida suo-

jattavat kohteet esimerkiksi tärkeiden suojelualueiden ja ihmistoiminnan välillä. Toi-

saalta tiedon lisääntyminen antaa paremmat mahdollisuudet öljyvahinkoon 

varautumiseen.  

Tutkimuksen tavoite ja tutkimusasetelma 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, millaisia sosioekonomisia vaikutuksia suurella 

alusöljyvahingolla ja etenkin rantaan ajautuvalla öljyllä olisi Merenkurkun ja Perämeren 

alueen matkailualueilla onnettomuuden tapahtumisen jälkeen. Olennainen osa työtä oli 

tunnistaa Merenkurkun ja Perämeren alueelle sijoittuvat matkailuelinkeinot ja matkailu-

alueet, jotka ovat öljyvahingon välittömällä vaikutusalueella. Työssä rakennettiin öljy-

vahinkoskenaarioita alusöljyvahingon vaikutusten arvioimisen tueksi. Matkailualueista 

luotiin paikkatietopohjainen tietokanta ja karttaesitys. Tiedot liitetään viranomaisten 

BORIS-tilannekuvajärjestelmään (Baltic oil information response system). Paikkatieto-

pohjainen, interaktiivinen BORIS mahdollistaa reaaliaikaisen torjuntatoimien tilanne-

kuvan ylläpitämisen ja ympäristöön liittyvän datan säilyttämisen ja käytön 

viranomaisten välillä (Ympäristöhallinto 2013a). Tutkimuksessa pohditaan myös Ale-

schin (2005) tuhosta toipumisen teorian ja käytettyjen tutkimusmenetelmien soveltu-

vuutta alusöljyvahingon sosioekonomisten vaikutusten arviointiin. 
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Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Kuinka Merenkurkun ja Perämeren matkailualueet sijoittuvat suhteessa suurten 

alusöljyvahinkojen riskeihin, ja kuinka alttiita alueet ovat alusöljyvahingolle?  

2. Millaisia sosioekonomisia vaikutuksia suurella alusöljyvahingolla voisi olla 

matkailuelinkeinoille, ja mitkä ovat vahingon vaikutusmekanismit? 

3. Millä tavalla suuri alusöljyvahinko vaikuttaisi Merenkurkun ja Perämeren mat-

kailualueisiin?  

Tutkimuksessa sovellettiin tapaustutkimuksen (case study) periaatteita. Tapaustutki-

muksessa tarkastellaan ryhmää, ihmisjoukkoa, tapahtumaa tai laajempaa ilmiötä, joka 

on jollakin tavalla yhtenäinen tai muista erottuva (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007: 

185; Syrjälä ym. 1994: 10). Tutkimuksen aineistot kootaan eri lähteistä yleensä useilla 

menetelmillä ja käsitellään useilla analyysitavoilla. Monipuolisen tarkastelun avulla 

kohteesta saadaan intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa. (Kinnunen & Eskola 2007: 

185.) Tietyn tapauksen tulokset eivät tyypillisesti ole yleistettävissä, mutta usein on 

kuitenkin mahdollista löytää joukkoa yhdistäviä tekijöitä (Metsämuuronen 2006: 92). 

Tutkimuksen kulku on kuvattu kuvassa yksi.  

 Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma poikkesi tapaustutkimuksen määritel-

mästä kahdella tavalla. Ensinnäkin tutkimuskohde oli varautumisskenaarioon perustuva, 

kuvitteellinen tapaus. Toiseksi alueasetelma oli perinteisen tapaustutkimuksen näkö-

kulmasta laaja, mutta kuitenkin yhtenäinen sekä maantieteellisestä näkökulmasta 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen kulku. 

1. Riskien ja 

riskipaikkojen 

selvittäminen 

2. Öljyvahinko-

skenaarioiden 

rakentaminen 

3 Matkailualueiden 

määrittely 

4 Haastattelut, matkailualueiden tarkastelu 

suhteessa öljyvahinkoriskiin ja tarkempi 

öljyvahingon vaikutusten arviointi 

Tulokset 
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matkailualueiden sijaitessa välittömässä meren läheisyydessä että toiminnallisesta nä-

kökulmasta tutkimuksen keskittyessä matkailuelinkeinoihin. Laaja alue yhdessä kuvit-

teellisen, monisyisen tapahtuman kanssa aiheutti haasteita syvällisen tutkimuksen 

tekemiselle. Tämän ongelman pienentämiseksi tutkielmassa käytettiin sekä kvalitatiivi-

sia että kvantitatiivisia aineistoja. Työssä esitellään kaksi tutkimusalueella tapahtunutta 

alusöljyvahinkoa sekä tarkastellaan Espanjan Galician rannikolla vuonna 2002 upon-

neen Prestigen, Keltaisella merellä vuonna 2007 tapahtuneen Hebei-Spiritin  

onnettomuuden ja Meksikonlahdella vuonna 2010 räjähtäneen BP:n öljynporauslautta-

onnettomuuden matkailuvaikutuksia. 

 Tutkimusongelmaa tarkasteltiin eri skaaloilla yksittäisen matkailutoimijan tasol-

ta aluetasolle asti (toimija ‒ matkailualue ‒ kunta ‒ perämeren alue). Koska matkailun 

aluetaloudelliset vaikutukset riippuvat matkailun rakenteesta ja luonteesta (Kauppila 

2001: 91), tutkimuksessa huomioitiin määriteltyjen matkailualueiden toimintaan tai vai-

kutusalueeseen kytkeytyvät yksittäiset matkailutoimijat toimialoittain. Vaikka skaala 

ulottui yksittäiseen toimijaan asti, koko Merenkurkun ja Perämeren yksittäisiä toimijoita 

ei voitu eritellä tämän työn puitteissa. Tiedossa kuitenkin on, että pitkin Perämeren ran-

nikkoa sijaitsee muun muassa yksittäisiä leirintäalueita tai mökkimajoituspalveluja, jot-

ka ovat rannan tuntumassa ja näin välittömällä öljyvahingon altistumisalueella.  

 Rahallisten menetysten laskeminen rajattiin työn ulkopuolelle. Teoriassa lasken-

taa voisi tehdä esimerkiksi matkailututkimuksen meno- ja tulomenetelmän avulla. Tämä 

edellyttäisi kuitenkin laajoja matkailijahaastatteluita ja matkailijoiden rahankäytön sel-

vittämistä, mikä Kauppilan (2001: 26‒27, 37) mukaan on vaikea tehtävä tehdä luotetta-

vasti. 
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TUTKIMUSALUE JA MATKAILUALUERAJAUKSET 

Tutkimusalue käsittää Merenkurkun ja Perämeren merialueet sekä niiden alueella olevat 

kuusi merellistä matkailualuetta (kuva 2). Alueen geomorfologia ja olosuhteet eroavat 

muiden Itämeren osien ominaisuuksista. Perämeren altaan koko on noin 37 000 neliöki-

lometriä ja keskisyvyys 40 metriä (Katajisto & Laine 2004: 6). Perämeren Suomen puo-

leiset rannikkoalueet ovat tyypillisesti matalia ja karikkoisia, kun Ruotsin puolella 

rannikkoalueet ovat syvempiä ja jyrkempipiirteisiä. Merenkurkun ja Perämeren Suomen 

puoleinen rannikko on lähes kokonaan muodostunut jääkauden aikaisista soraisista, 

kivikkoisista ja lohkareisista moreenimuodostumista sekä pohjoisosan jäätikköjokien 

kasaamista hiekkamuodostumista, eikä alueella ole Pohjanlahdelle ja Saaristomerelle 

tyypillisiä kallioluotoja (Rytkönen 2013: 11‒12). Talviaika pohjoisessa on pidempi sekä 

luonto karumpaa ja hitaammin uusiutuvaa.  

 Vesi Perämeressä on lähes suolatonta useiden suurten jokien laskiessa altaaseen 

ja veden vaihtuvuuden ollessa vähäistä kapean sekä matalan Merenkurkun kohdan takia 

(Katajisto & Laine 2004: 6). Perämerellä on pitkä jääkausi. Perämeri ja Merenkurkku 

jäätyvät joka talvi pohjoisesta alkaen (Vainio 2014). Jääpeite peittää Perämeren 

130‒200 päivän ajan talven ankaruudesta riippuen (HELCOM 2013: 23).  

 Merenkurkun ja Perämeren suurimmat saaristoalueet ovat Merenkurkun saaristo, 

Rahjan saaristo ja Raahen edustan saaristo. Suurin yksittäinen saari on Hailuoto. Saaret 

ja niiden ympäristön rannat ovat matalia. Suurimpaan osaan saarista on vaikea rantautua 

veneellä. Isommalla veneellä ja laivaluokan aluksilla rantautuminen on tavallisesti 

mahdotonta lukuun ottamatta muutamien saarten satamia.  

 Tutkimuksessa tarkasteltavia matkailualueita yhdistävät meren läheisyys ja puh-

taan luonnon merkitys. Kaikilla alueilla kesä on tärkein sesonkiaika. Taulukkoon yksi 

on koottu matkailualueiden vetovoimatekijät, attraktiot ja majoituskapasiteetit. 
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Kuva 2. Tutkimusalue ja tarkasteltavat matkailualueet. 
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Taulukko 1. Tutkimuksessa käsiteltyjen matkailualueiden vetovoimatekijät, attraktiot ja majoi-

tuskapasiteetti (REDI 2010; Meriruoho 2010; 2014; Meriruoho & Laurila 2013; Hailuoto 2014; 

Hailuodon matkailuneuvonta 2014; Hyypiö 2014; Lappis 2014; Meriruoho & Laurila 2014; 

Metsähallitus 2014a; 2014b; VisitOulu 2014).  

Alue Vetovoimatekijät Attraktiot Majoituskapasiteetti 

Merenkurkun 
saaristo 

Geologinen ympäristö, 
meriluonto, kulttuurihis-
toria 

De Geer moreenit, Raippaluodon 
silta, saaret, luontopolku, linnus-
to, kalastusvedet Svedjehamnin 
ja Björköbyn kylät, ulkosaaret, 
sekä Sommarön linnakealue 

+ 100 henkilöä. Majoitus koostuu 
pienistä toimijoista ympäri matkai-
lualuetta. Ei isoja toimijoita. 

Tankarin majak-
kasaari 

Meriluonto, kulttuurihis-
toria 

Majakka, hylkeenpyyntimuseo, 
luontopolku ja kirkko  

48 henkilöä 

Hiekkasärkät, 
Rahjan saaristo 
ja Kallankarit 

Hiekkasärkät, merimai-
semat, saariluonto, 
meriluonto, kulttuurihis-
toria ja kattavat palvelut 

Golf, kylpylä, huvipuisto, uima-
ranta, tapahtumat, melonta, 
linnusto, luontopolut, majakka, 
majakanvartijan talo ja pappila. 

11 000 henkilöä 

Hailuoto Hiekkarannat, luonto, 
kulttuuriympäristö, 
kansallismaisema 

Metsästys, kalastus, uimarannat, 
tapahtumat, majakka, kalamajat, 
vanha luotsiasema, lauttamatka 
ja jäätie.  

Marjaniemessä 100 + mökki ja 
maatilamajoitusta 

Oulun merelli-
nen matkailu-
alue 

Merenranta, palveluko-
konaisuus, kaupungin 
läheisyys 

Uimaranta, kylpylä, kaupat ja 
palvelut, tapahtumat, Pikisaari, 
kesäteatteri ja vesiurheilumah-
dollisuudet 

Camping 69 mökkiä + asuntoau-
to/telttapaikat 
Eden 169 huonetta  
Pohto 47 huonetta 

Perämeren 
kansallispuisto 

Meriluonto, kulttuurihis-
toria 

Sauna, kalastus, mökkeily, retkei-
ly, autiotupa, vanhat rakennuk-
set ja muistomerkit 

15 henkilöä 

 

Merenkurkun saaristo 

Merenkurkun matkailualuerajaukseen on otettu mukaan Suomen puolen Unescon maa-

ilmanperintökohderajaus täydennettynä Vallgrundin alueella, jossa on samantapaisia 

matkailutoimintoja kuin maailmanperintöalueella. Suomen ainoa luontoarvoihin perus-

tuva maailmanperintökohde on perustettu vuonna 2006 osaksi Ruotsin Höga kustenin 

maailmanperintökohdetta (Museovirasto 2014). Alueen rannikon ympäristö muuttuu 

nopeasti. Maailmanperintöalueen pinta-ala kasvaa joka vuosi noin 100 hehtaaria maail-

man nopeimpiin kuuluvan maankohoamisen takia. Alueella on 5600 saarta ja luotoa, 

rikas kulttuuriperintö ja ainutlaatuinen geologinen ympäristö. Saaristo on harvaan asut-

tua. (Meriruoho 2010: 8‒9, 32.) 

 Merenkurkun matkailutoiminta on suhteellisen pientä. Esimerkiksi alueen majoi-

tustarjonta perustuu pääasiassa mökkimajoitukseen (Merenkurkun saaristo 2014). Alu-

een matkailuyritykset ovat usein monialayrityksiä ja matkailutoiminta on monella 

alueella toimivalla yrityksellä sivutoimialana (Sarlin ym. 2010: 13). 
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Merenkurkun saaristo sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn merenkurkun kapeikon kohdalla. 

Vaasan satamaan johtava väylä kulkee matkailualuerajauksen halki. Sataman kokonais-

rahtimäärä oli vuonna 2011 1,6 miljoonaa tonnia, josta noin 15 000 tonnia oli öljy-

tuotteita ja 6 000 tonnia muita nestemäisiä kemikaaleja (Holma ym. 2012: 96). Vaasasta 

kulkee rahtiliikenteeseen nähden poikittainen matkustajaliikenne Uumajaan (Wasaline 

2013). 

Tankarin majakkasaari 

Tankarin matkailualuerajaus sisältää Tankarin saaren ja sitä ympäröivää merialuetta 

noin kahden kilometrin säteellä. Tankarin majakkasaari sijaitsee merellä 15 kilometrin 

päässä Kokkolan kaupungista (Kokkola 2014). Noin 900 metriä pitkä ja 500 metriä le-

veä Tankar on metsäinen, karun kallioinen ulkosaariston saari, jolla on kiinnostava me-

renkulkuun ja kalastukseen liittyvä historia (Kokkola 2014; Meriruoho 2014: 10).  

 Saarelle liikennöi säännöllisesti Kokkolan Meripuiston terminaalista matkustaja-

alus (Meriruoho 2014: 6). Merimatka kestää noin puolitoista tuntia (Kokkolan matkailu 

2014). Saareen saavutaan usein myös omilla veneillä (Meriruoho 2014: 7). 

 Tankarin pohjoispuolelta kulkee laivaväylä Kokkolan satamaan. Kokkolan sa-

tama on Suomen kolmanneksi suurin tavaraliikennesatama, ja vilkkain tutkimusalueella 

olevista satamista (Mainio 2014). Vuonna 2011 sataman kokonaisrahtimäärä oli  

7,9 miljoonaa tonnia, josta öljytuotteita oli 218 000 tonnia ja muita nestemäisiä kemi-

kaaleja 565 000 tonnia (Holma ym. 2012: 97). 

Hiekkasärkät, Rahjan saaristo ja Kallankarit 

Kalajoen matkailualuerajaukseen kuuluvat Hiekkasärkät, Rahjan saaristo ja Kallankarit. 

Hiekkasärkät on valtakunnallisesti tunnettu kesämatkailukohde perinteisenä suomalais-

ten vapaa-ajanviettokohteena (FCG 2012: 3). Hiekkasärkillä on nimensä mukaisesti 

ainutlaatuiset hiekkadyynit, jotka ovat muodostuneet kovan merenkäynnin ja tuulen 

kasaamasta hiekasta (Jämbäck 1995: 5). Alueelle on rakennettu monipuoliset matkailu-

palvelut. Kalajoella tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tärkeimmät motiivit 

vierailla alueella olivat Hiekkasärkät, perheen kanssa matkustaminen ja kylpylähotelli 

(Haaga-Perho 2013: 2).  
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Rahjan saaristo sijaitsee Kalajoen edustalla Hiekkasärkkien eteläpuolella. Saariston 

luonto on monimuotoista. Alueella voi nähdä saariluontoa suojaisista metsistä karuihin 

avoluotoihin (Metsähallitus 2014a). Rahjan saaristoa pidetään Pohjois-Pohjanmaan ai-

noana varsinaisena saaristona. Kalajoen edustalla sijaitsevat myös Maa- ja Ulkokallan 

saaret eli Kallankarit. Saarilla on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, ja eri-

koisuutena Kallankareilla on edelleen voimassa oleva saarten itsemääräämisoikeus, jota 

hallinnoi karikokous. (REDI 2010: liite 3.) 

 Kalajoen satamaan johtava väylä kulkee matkailualuerajauksen halki Rahjan 

saariston ja Hiekkasärkkien välistä. Satama-alue on jätetty matkailualuerajauksen ulko-

puolelle. Kalajoen satamaan kokonaisrahtimäärä vuonna 2011 oli 406 000 tonnia koos-

tuen kokonaisuudessaan kuivalastista (Holma ym. 2012: 97).  

Hailuoto 

Hailuodon matkailualuerajaus sisältää Hailuodon saaren ja Oulunsalon puoleisen lautta-

rannan. Hailuoto on noin 2000 vuotta sitten Perämerestä maankohoamisen seurauksena 

syntynyt ja Oulun edustalla sijaitseva saari (Hailuoto 2014). Saari on noin 24 kilometriä 

leveä ja 18 kilometriä pitkä.  

 Hailuoto on tunnettu sen hiekkarannoista ja -dyyneistä (Hailuodon matkailuneu-

vonta 2014). Saarella on hyvät retkeily-, marjastus-, kalastus- ja metsästysmahdollisuu-

det (Meriruoho & Laurila 2013: 13). Hailuoto on valittu yhdeksi Suomen 

kansallismaisemista hyvin säilyneen talonpoikaisrakentamisen ja luontoympäristön ta-

kia (Hailuoto 2014). Kansallismaisemalla on yleisesti tunnustettu merkitys kansallisessa 

historiassa, kulttuurissa ja luontokuvassa (Ympäristöhallinto 2014). 

 Hailuotoon on noin seitsemän kilometrin merimatka, johon menee puoli tuntia 

autolautalla Oulunsalossa sijaitsevasta lauttarannasta (Finferries 2014). Talvisin, olo-

suhteiden salliessa, lautan rinnalla on käytössä jäätie (Liikennevirasto 2014a). 

Oulun merellinen matkailualue 

Oulun merellinen matkailu näkyy parhaiten Hietasaaren, etenkin Nallikarin rannoilla. 

Hietasaaren lisäksi Oulun matkailualuerajaukseen on otettu mukaan Oulujokisuistossa 

sijaitsevat Toppilansalmi, Pikisaari ja Torinranta. Nämä alueet ovat saavutettavissa Hie-

tasaaren matkailun ydinalueelta kohtuullisesti jopa kävellen. Oulun kaupungin keskus-

tan palvelut ovat matkailualueen tuntumassa. (Visit Oulu 2014.)  
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Oulun satamaan johtava väylä kiertää Hailuodon viertä ja kulkee Hietasaaren edestä. 

Sataman kokonaisrahtimäärä oli vuonna 2011 yli 3,5 miljoonaa tonnia, josta öljyn osuus 

oli 63 000 tonnia ja nestemäisten kemikaalien osuus 902 000 tonnia (Holma ym. 2012: 

98).  

Perämeren kansallispuisto 

Perämeren kansallispuiston matkailualuerajaus kattaa kansallispuiston saariston ja sitä 

ympäröivän merialueen. Perämeren kansallispuisto sijaitsee Kemin ja Tornion edustan 

merialueella. Puisto koostuu noin neljästäkymmenestä saaresta, ja puistoalue kattaa ve-

sialueita 157 km
2
 verran (REDI 2010: liite 3). Puistossa pääsee tutustumaan maanko-

hoamisrannikon meriluontoon ja kalastukseen liittyviin kulttuurihistoriallisiin 

rakenteisiin (Metsähallitus 2014b). Perämeren kansallispuistoon ei ole säännöllistä reit-

tiliikennettä.  

 Perämeren kansallispuiston vierestä kulkevat laivaväylät Kemin ja Tornion sa-

tamiin. Kemin sataman kokonaisrahtimäärä oli vuonna 2011 reilu kaksi miljoonaa ton-

nia, josta öljyä oli 58 000 tonnia ja muita nestemäisiä kemikaaleja 120 000 tonnia, ja 

Tornion vastaavat määrät olivat lähes kaksi miljoonaa tonnia rahtia, josta öljyä oli 6 000 

tonnia ja muita nestemäisiä kemikaaleja 103 000 tonnia (Holma ym. 2012: 98‒99). 
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KESKEISET KÄSITTEET JA  

TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Suuri alusöljyonnettomuus 

Ympäristöministeriön (YM 2011: 17‒18) mukaan suuronnettomuuden kriteerit täytty-

vät, kun onnettomuus uhkaa aiheuttaa erityisen vakavia ympäristövaikutuksia tai talou-

dellisia vaikutuksia ja sen menestyksellinen torjunta edellyttää laajamittaista 

kansallisten voimavarojen liikekannallepanoa ja usein myös kansainvälisen torjunta-

avun käyttöä. Euroopan komission julkaisemassa rannikon öljyvahingon arviointiop-

paassa on luotu kriteerit rantaan ulottuneen öljyvahingon vakavuudelle. Taulukossa 

kaksi kuvataan vakavuuden arviointikriteerit niin sanotulla OCOPS-asteikolla (const-

ructing the overall coastal oil pollution profile). Asteikko ottaa huomioon rantautuneen 

öljyn määrän, likaantuneen rantaviivan pituuden, alueellinen ulottuvuuden, torjuntatoi-

mien keston, vaikutukset eläimille, elinympäristön suojeluarvoille sekä elinkeinoille 

(Jacques ym. 1998: G11 6). Tosiasiassa seurausten vakavuuteen vaikuttavat edellä mai-

nittujen lisäksi ainakin öljylaatu, vahinkoalueen maantieteelliset ominaisuudet, ympäris-

tön haavoittuvuus, sää ja vuodenaika (YM 2011: 17). Jo suhteellisen pienen 

öljyvahingon on mahdollista täyttää OCOPS-asteikon katastrofin tunnusmerkistöjä.  

 

Taulukko 2. Öljyvahingon vakavuuden määrittelemisen OCOPS-asteikko (muokattu lähteestä 

Jacques ym. 2011: G11 6. Alkuperäinen käännös SYKEn ympäristövahinkojen torjuntaryhmä.). 

Vakavuusaste Öljyä 
rannalla 
(m

3
) 

Öljyyntyneen 
rantaviivan 
pituus (km) 

Alueellinen 
ulottuvuus 

Torjun-
nan kesto 

Vaikutukset 
eläimille 

Vaikutukset 
elinympäristön 
suojeluarvoille 

Vaikutukset 
elinkeinoille  

Katastrofi > 10 000 > 100 Kansainväli-
nen 

> 6 kk Huomattavia 
vaikutuksia 
laajoilla 
alueilla 

Laajoja tuhoja Elinkeinojen 
harjoittami-
nen keskey-
tyy 

Vakava > 1000‒ 
10 000 

> 10‒100 Valtakunnalli-
nen 

< 6 kk Vaikutuksia 
useilla alueil-
la 

Vakavia vaiku-
tuksia 

Merkittäviä 
häiriöitä 
elinkeinoille 

Kohtalainen > 10-1000 1‒10 Alueellinen < 1 kk Paikallisia 
vaikutuksia 

Paikallisia 
vaikutuksia 

Häiriöitä 
joillekin 
elinkeinoille 

Vähäinen 0,1‒10 < 1 Paikallinen < 1 vko Ei merkittäviä 
vaikutuksia 

Ei merkittäviä 
vaikutuksia 

Rajoitettuja 
ja väliaikaisia 

Ei merkittävä <0,1 0 ‒ < 1 vrk Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia  Ei vaikutuksia 
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Esimerkiksi vuonna 1980 Lloyd Bagenin 100 tonnin raskasöljyvuodon seurauksena 

likaantui rantoja Helsingin edustalla noin 1 000 km pituudelta (YM 2011: 18; SYKE 

2014). OCOPS-asteikolla katastrofin rajaksi likaantuneen rantaviivan osalta on määri-

telty yli 100 km. Suureksi alusöljyonnettomuudeksi voidaan luokitella OCOPS-asteikon 

vakavan tai katastrofitason onnettomuudet. Suhteessa ympäristöministeriön kuvaukseen 

kaikkien asteikon kohtien ei tarvitse täyttyä, että onnettomuus luokiteltaisiin suuronnet-

tomuudeksi. Varmuudella voidaan sanoa, että yli 5 000 tonnin alusöljyvahingon seura-

ukset aiheuttavat suuronnettomuuden, mutta toisaalta pienempikin öljypäästö voi täyttää 

suuronnettomuuden tunnusmerkit (YM 2011: 17).   

Sosioekonomisten vaikutusten arviointi 

Sosioekonomisia vaikutuksia arvioidaan yleensä osana alueiden kehittämistoimia. Tar-

kastelu on usein osa jonkin kehityshankkeen tai suunnitelman ympäristövaikutusten 

arviointia (YVA). Edwards (2000: 37) määrittelee sosioekonomisten vaikutusten arvi-

oinnin olevan selvitys siitä, kuinka ehdotettu kehitys muuttaisi nykyisten ja tulevaisuu-

den asukkaiden elämiä yhteisössä. Sosioekonomiset vaikutukset voidaan jakaa 

sosiaalisiin, ekonomisiin, kulttuurisiin ja terveydellisiin vaikutuksiin (ks. kuva 3) 

(MVEIRB 2007: 6). Eri sektorit ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa toisiinsa. Esimerkik-

si taloudellisten olosuhteiden muutoksilla on sosiaalisia vaikutuksia ja ilmansaasteista 

aiheutuu terveysongelmia. 

 Edwardsin (2000: 37) mukaan sosioekonomisia vaikutuksia tulisi arvioida sekä 

kvalitatiivisin että kvantitatiivisin menetelmin. Analyysissä tulisi ottaa huomioon kehi-

tyksen vaikutukset yhteisön ominaisuuksiin, joita ovat ainakin väestömäärä, terveys ja 

hyvinvointi, asuminen, työllisyys ja tulot, julkiset palvelut, elinkeinoelämä, elämänlaa-

tu, elämäntyyli, ympäristön estetiikka sekä perinteet ja kulttuuri (MVEIRB 2007: 7; 

Edwards 2000: 37).  
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Kuva 3. Sosioekonomisten vaikutusten asettuminen YVA-kenttään (muokattu lähteestä 

MVEIRB 2007, 6).  

Alusöljyvahingon sosioekonomisten vaikutusten arviointi matkailualueilla 

Suuri alusöljyvahinko on paikallisesti, ajallisesti ja sosiaalisesti rajattavissa sekä arvioi-

tavissa. Vahingon aiheuttamat haitat voidaan jakaa yksityisiin ja julkisiin sekä aineelli-

siin ja aineettomiin toimintoihin (ks. kuva 4) (Garza-Gil ym. 2006: 844). Matkailu  

sijoittuu tässä jaottelussa yksityiseen ja aineelliseen kategoriaan. Jaottelu aineellisen ja 

aineettoman välillä ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen, sillä tekijät ovat kytköksissä 

toisiinsa (ks. kuva 3). Ympäristövahingon aiheuttamalla matkailuelinkeinon tulonmene-

tyksellä voi olla esimerkiksi sosiaalisia vaikutuksia kuten alueelta poismuuttoa tai alu-

een palvelujen heikkenemistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Alusöljyvahingon aiheuttamien vahinkojen jaottelu (Garza-Gil ym. 2006: 844). 

 

Puhdistus 

Aineelliset 

Virkistyskäyttö - aktiivinen toiminta 
JULKISET 

Aineettomat 

Ennallistaminen 

Virkistyskäyttö - passiivinen hyötyminen (kulttuuri, 

perinteet ja ympäristötietoisuus) 

Kalatalous 
YKSITYISET Aineelliset 

Matkailu 
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Matkailutulot ovat matkailuelinkeinon olemassaolon ehto. Ne riippuvat pääasiassa mat-

kailijoiden määrästä ja kuluttamisesta. Tilastokeskuksen majoitustilastointi tehdään 

kunnittain ja se ei näin ollen vastaa työssä käytettyjä matkailualueita. Tutkimuksen 

matkailualueiden kävijämäärätiedot perustuvat haastateltujen tekemiin arvioihin. Osassa 

alueita ja vierailukohteita on tehty kävijämäärälaskentoja, jotka ovat tarkentaneet haas-

tateltujen käsityksiä kävijämääristä. Useilla tutkimuksen matkailualueilla päiväkävijät 

muodostavat ison osan matkailijavirroista. Kauppilan (2001: 48) mukaan päiväkävijöi-

den selvittäminen on yleensä hankala tai mahdoton tehtävä. Lisäksi paikallisia vieraili-

joita ei yleensä pystytä erottelemaan matkailijoista (Cooper 2008: 14). 

 Kauppilan (2001: 54) mukaan matkailijoiden alueelle jättämät tulot jakautuvat 

seuraavasti: majoitus ja ravintolat 20‒50 %, vähittäiskauppa 20‒50 % sekä huoltamot 

5‒10 %. Muiden toimialojen osuus vaihtelee huomattavasti alueesta ja sen toiminnoista 

riippuen.  

 Joillakin matkailualueilla mökkiläisten määrä on suuri ja rantaan ajautuva öljy 

väistämättä vaikuttaa sekä mökkiläisten arkeen että mahdollisesti myös mökinkäyttöas-

teeseen. Yksityisten loma-asuntojen tuoma alueellinen hyöty perustuu pitkälti kauppa- 

ja huoltamopalveluihin sekä ympäri vuoden jakautuviin tai joka tapauksessa maksetta-

viin tuloihin, kuten lämmitys-, vesi- ja kiinteistöveromaksut (Kauppila 2001: 24, 63). 

Mökkiläiset saattavat kuitenkin käyttää matkailualueiden tarjoamia virkistyspalveluja, 

joten rantojen saastuminen voi vaikuttaa matkailuelinkeinoihin myös mökkiläisten käyt-

täytymisen muutoksen kautta, vaikka mökillä vierailtaisiin muutoin tavanomaiseen ta-

paan.  

 Alusöljyvahingon aiheuttaman haitan vahingonkärsijät, kuten matkailutoimijat 

voivat hakea korvausta vahingon aiheuttamista kuluista ensisijaisesti vahinkoaluksen 

vakuuttajalta tai kansainväliseltä korvausrahastolta IOPC:ltä (YM 2011: 77, 79). Öljy-

vahingon seurauksena syntyneet menetykset ja kulut täytyy kuitenkin pystyä todenta-

maan, mikä voi matkailutoiminnassa olla hankalaa etenkin pitempiaikaisten vaikutusten 

kohdalla (YM 2011: 77; Cheong 2012: 1651).  
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Matkailu, matkailija ja matkailualue 

Matkailu, matkailija ja matkailualue käsitteillä ei ole yhdenmukaisia määritelmiä (Saa-

rinen 1997: 13; Vuoristo 1998: 20; Kauppila 2001: 17). Tutkimuksissa näiden käsittei-

den määritteleminen on usein tapauskohtaista, joskin tilastojen ja tulosten vertailu-

kelpoisuuden vuoksi olisi syytä käyttää yhtenäisiä määritelmiä (Kauppila 2001: 17).  

 Maailman matkailujärjestö on määritellyt matkailun tilastointia varten kysyntä-

lähtöisesti. Määritelmän mukaan matkailulla tarkoitetaan tavanomaisen elinympäristön 

ulkopuolelle tapahtuvaa matkustamista korkeintaan vuoden pituiseksi ajaksi virkistäy-

tymis-, bisnes- tai muussa tarkoituksessa (UNWTO 1994: 5). Suurin osa matkailusta 

koostuu virkistys- ja vapaa-ajanmatkailusta (Järviluoma 2006: 42). Maailman matkailu-

järjestön määritelmä sisältää päivämatkailijat, mutta ei esimerkiksi lentoa kentällä vaih-

tavia henkilöitä, diplomaatteja tai töihin pendelöiviä henkilöitä (UNWTO 1994: 7, 

9‒10).  

 Matkailu voidaan määritellä myös tarjontalähtöisesti eli palveluiden ja palvelun-

tarjoajien mukaan, jolloin matkailututkimuksen avulla saadaan tietoa esimerkiksi mat-

kailun tuomista tuloista, työllistävästä vaikutuksesta ja kulutuksesta. Tämä mahdollistaa 

matkailun vertailun muihin elinkeinoihin. Ongelmana tarjontalähtöisessä tutkimuksessa 

on erottaa tulovirroista matkailijoiden ja muiden käyttäjien osuudet toisistaan. (Cooper 

ym. 2008: 11, 14.) Matkailijatutkimuksilla voidaan selvittää matkailijoiden rahankäyt-

töä, ja siten selvittää tulovirtojen todellista jakautumista matkailijoiden ja muiden palve-

luidenkäyttäjien kesken (Kauppila 2001). 

 Matkailu voidaan jakaa työ- ja vapaa-ajan matkailuun ja vapaa-ajan matkailu 

edelleen virkistysmatkailuun, kuten lasketteluretkeen tai sukulaisten tapaamiseen sekä 

muussa tarkoituksessa tehtävään matkailuun, kuten uskontoon tai koulutukseen liitty-

vään matkailuun (Cooper 2008: 15). Kuva viisi esittää matkailun, vapaa-ajan ja virkis-

täytymisen suhteita toisiinsa. Järviluoman (2006: 42‒43) mukaan rajat eivät nykyään 

ole välttämättä kovin selviä. Kuvan harmaalla alueella esitetään työn, virkistäytymisen 

ja vapaa-ajan suhteen hämärtymistä. Työmatkan suuntautuessa sopivaan kohteeseen 

työmatkailija saattaa harrastaa esimerkiksi urheilua töiden jälkeen. Vastaavasti loma-

matkalla oleva henkilö saattaa tehdä etätöitä lomakohteesta (Talouselämä 2013; HS  
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Kuva 5. Matkailun, virkistäytymisen ja vapaa-ajan suhde (muokattu Mieczkowskin 1981 Järvi-

luoman 2006: 42 mukaan piirtämästä kuvasta). Kuviossa A=virkistysmatkailu, B=työmatkailu, 

C=muu matkailu, esim. kouluttautuminen.  

2011). Luontomatkailukohteissa matkailu painottuu virkistysmatkailuun sekä kohteesta 

riippuen yritysten ja yhteisöjen käyttämiin matkailupalveluihin. 

 Kauppilan (2001: 17) mukaan tutkimuksissa matkailija määritellään usein alu-

een ulkopuoliseksi henkilöksi, joka ei ole säännöllisellä työ-, opinto-, ostos- tai muulla 

asiamatkalla. Matkailijan tarkemmassa määrittelyssä käytetään alakäsitteitä, joilla mat-

kailijoita voidaan luokitella (Vuoristo 1998: 25). Jako tehdään tyypillisesti kotimaan- ja 

ulkomaanmatkailijoiden välillä sekä matkailijan matkan tarkoituksen mukaan työ-, va-

paa-ajan- ja virkistysmatkailijoiden ja muiden matkailijoiden, kuten opiskelu-

matkailijoiden kesken (Cooper ym. 2008: 15). Tarvittaessa jako voidaan tehdä vielä 

yksityiskohtaisemmin (Vuoristo 1998: 26).  

 Matkailijan matkapäätöksen tekemiseen vaikuttavat asenteet, mielikuvat, koke-

mukset ja matkustusmotivaatio, mihin vaikuttavat osaltaan sekä työntö- että vetovoima-

tekijät. Cooper ym. (2008: 43, 49) tiivistävät matkustusmotivaation kolmeen kohtaan. 

Ensimmäiseksi matkustamisen katsotaan olevan tarveperusteista, esimerkiksi arjesta 

irtipääsyn toteuttamista. Toiseksi se on kulttuurisidonnaista eli yhteiskunnan normit, 

asenteet jne. vaikuttavat henkilön matkustushalukkuuteen. Kolmanneksi matkakohteista 

luotu ja saatu mielikuva sekä tietoisuus vaikuttavat matkustusmotivaatioon. Lisäksi 

matkustamismahdollisuuksiin ja kohdevaihtoehtoihin vaikuttavat kulkuyhteydet (Vuo-

risto 1998: 19). Matkalle lähdetään hyvin erilaisista syistä esimerkiksi rentoutumaan, 

harrastamaan tai tapaamaan uusia ihmisiä (Järviluoma 2006: 97).  
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Työntövoimatekijät ovat matkailijan ja hänen lähtöympäristönsä ominaisuuksia, jotka 

mahdollistavat ja kannustavat matkalle, kuten riittävää vapaa-aikaa, varallisuutta ja 

matkustamiselle suotuisia poliittisia oloja (Vuoristo 1998: 28). Krippendorfin (1987: 

15) tarvenäkökulman mukaan jokaisella henkilöllä on tarpeita, jotka ovat jännitteisessä 

suhteessa toisiinsa ja joihin haetaan tasapainoa. Esimerkkinä hän käyttää muun muassa 

työ‒lepo ja vapaus‒riippuvuus vastinpareja, joiden tarve on luonnollisesti erilainen eri 

henkilöillä. Matkailu on usein sopiva keino arjen vastinpariksi ja tasapainon palauttami-

seen tavanomaisesta elämisestä (Järviluoma 2006: 95). Lähtöympäristön työntövoima-

tekijöille löytyy usein vastinpari matkakohteen vetovoimatekijöistä. Tyypillisiä 

esimerkkejä lähtö- ja kohdealueiden vastinpareista ovat viileä‒lämmin ilmasto, tasai-

suus‒vuoristoisuus ja tuttu‒tuntematon ympäristö. (Vuoristo 1998: 29).  

 Vetovoimatekijät ovat alueen yleisiä ominaisuuksia kuten ilmasto, hintataso, 

puhdas meriluonto ja kaunis maisema tai matkailijakohtaisesti spesifejä kuten hyvät 

surffausolosuhteet tai kalavedet (Järviluoma 2006: 109). Vetovoimatekijät ovat siis sel-

laisia matkakohteen piirteitä, jotka tuottavat matkustushalukkuutta alueen ulkopuolisille 

henkilöille (Aho 1994: 175). Attraktiot ovat matkakohteiden yksittäisiä paikkoja tai 

tapahtumia (Järviluoma 2006: 106), kuten laskettelukeskus, urheilukilpailut, vesiputous 

tai lumilinna. Yksittäinen attraktio, esimerkiksi rock-konsertti, voi olla ainoa syy mat-

kalle lähtemiseen. Vapaa-ajanmatkailusta poiketen työmatkailua ohjaavat ensisijaisesti 

ammatilliset tekijät, ja matkailulliset vetovoimatekijät vaikuttavat vähemmän matka-

kohteen valintaan kuin vapaa-ajanmatkailussa (Kauppila 2001: 93).  

 Matkailualueella tarkoitetaan usein hallinnollisesti rajattua yksikköä, kuten 

maanosaa, valtiota ja kuntaa tai aluekokonaisuuksia, joilla on maisemallisesti tai kult-

tuurisesti yhteneväisiä piirteitä (Saarinen 1997: 13). Suomessa matkailun tilastointi ta-

pahtuu kuntatasolla ja näin ollen kunta on usein matkailututkimuksessa käytettävä 

matkailualuerajaus (esim. Leinonen ym. 2007). Saarinen (1997: 13‒14) kuitenkin toteaa 

matkailun olevan yhteiskunnallinen ilmiö, joka ei noudata hallinnollisia tai maisemalli-

sia rajoja, vaan pikemminkin se pitäisi nähdä historiallisesti ja sosiaalisesti rakentunei-

den merkitysten ja representaatioiden kautta, jotka erottavat matkailualueen 

ympäristöstään.  
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Matkailualueiden tuottama tai niille kehittynyt imago vaikuttaa matkailijoiden matka-

kohdepäätösten tekemiseen (Järviluoma 2006: 107). Matkailussa myydään mielikuvia, 

unelmia, maisemia ja kulttuuria, joiden avulla on rakennettu tuotekuvia ja kohdeimago 

(Krippendorf 1987: 20; Vuoristo 1998: 177). Imagon ja tuotteiden pitäisi perustua koh-

teen vetovoimatekijöihin ja attraktioihin (Vuoristo 1998: 177). Krippendorfin (1987: 

20) mukaan vastuullisuus saattaa kuitenkin unohtua markkinoinnissa ja asiakkaille 

myydään "maanpäällistä taivasta".  

 Vakava ympäristövahinko vahingoittaa matkailualueiden imagoa (Cheong 

2012: 1652). Beckin (1990: 77) mukaan vakavan vahingon seuraukset pitää tehdä näky-

viksi median tai omien havaintojen kautta, jotta kulttuurisesti käsittämättömästä asiasta, 

kuten suuronnettomuudesta, tulee konkreettinen ja se voidaan omaksua osaksi elämys-

horisonttia. Nykyaikainen media on tehokas tiedonvälittäjä ja se voi muuttaa alueiden 

imagoa nopeasti, mikä voi olla haitallista erityisesti matkailulle. Joskus median luoma 

kuva saattaa leimata vahingoittumattomiakin alueita, mutta toisaalta median välittämän 

kuvan avulla vaurioalueet saattavat saada sympatiaa, lahjoituksia ja vapaaehtoistyönte-

kijöitä (Cheong 2012: 1652). 

Vaara, riski, varautuminen ja valtion rooli 

Ihmisiä, yhteisöjä, valtioita ja ylikansallisia toimijoita uhkaavat monenlaiset vaarat, 

joista entistä useammat ovat ihmisen itsensä aiheuttamia. Beck (1990: 98) kuvaa vaaro-

jen johtuvan teollisesta, teknologisesta, tieteellisestä ja taloudellisesta kehityksestä. 

Vaarojen määrittely on aina historiallisesti ja kulttuurisesti värittynyt ja sama vaara voi-

daan käsittää eri tavalla aikakaudesta tai yhteisöstä riippuen (Beck 1990: 133). Virran 

(2007: 25) mukaan suomalaiset odottavat julkisen vallan huolehtivan teollisuuden ja 

muun elinkeinotoiminnan aiheuttamien ympäristövaarojen tai -vahinkojen vähentämi-

sestä. 

 Todettujen vaarojen vaikutuksia ja todennäköisyyksiä tarkastelemalla saadaan 

tietoon riski (Kuusela & Ollikainen 2005: 17). Castellin (2007: 41) mukaan riski tarkoit-

taa ennakoitavissa olevaa tapahtumaa, jonka tapahtumisen todennäköisyyttä ja sen ai-

heuttamia kustannuksia on mahdollista arvioida. Tällaisiin vaaroihin voidaan siten 

varautua tai valmistautua. Varautumisen kannattavuuteen vaikuttavat epäsuotuisan ta-

pahtuman aiheuttamien vahinkojen suuruus ja tyyppi sekä tapahtuman todennäköisyys. 
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Mitä useammin epäsuotuisa tapahtuma tapahtuu ja mitä vakavammat seuraukset sillä 

on, sitä kannattavampaa vaaraa vastaan on varautua (Burton ym. 1993: 35, 62). Toisin 

sanoen hyvin harvoin tai pientä harmia aiheuttavaa vaaraa vastaan varautumisen kus-

tannukset saattavat olla liian suuret suhteessa riskiin tai vaaran aiheuttamiin seurauksiin. 

Suuria riskejä on mahdollista hallita jakamalla ryhmässä tapahtumasta aiheutuvat kus-

tannukset vakuutuksen avulla (Castell 2007: 41).  

 Mitä toiset elinkeinot, esimerkiksi teollisuus ympäristövaikutuksineen saavat 

aikaiseksi, sitä eräät elinkeinot, kuten matkailu ja kalastus saavat hyödynnettäväkseen 

(Beck 1990: 104) halusivat ne sitä tai eivät. Ihmisten kulttuurinen tausta määrittää mil-

laisia tuhoja siedetään (Beck 1990: 74). Nykyään ihmiset ovat entistä ympäristötietoi-

sempia (Beck 1990: 70; Hernesniemi ym. 2001: 7; MOTIVA 2014). Inhimillisen 

turvallisuuden (human security) käsite kattaa ympäristön turvallisuuden, ja ympäristö-

ongelmien ollessa valtion rajoista riippumattomia, joissakin tapauksissa globaaleja, val-

tion turvallisuusfunktio kohtaa globaalit haasteet (Virta 2007: 12). Janssonin (1970: 

197) mukaan valtion funktiot yleensä lisääntyvät yhteiskunnallisten kriisien aikana, ja 

valtion valta ylipäätään on kasvanut yhteiskunnan teknistyessä ja monipuolistuessa, 

mutta sen perusfunktio on kuitenkin turvallisuusfunktio, joka tarkoittaa kansalaisten 

hengen, vapauden ja henkilökohtaisen omaisuuden suojaamista loukkauksilta, yhteis-

kunnan puolustamista ulospäin, yksilön välisten kiistojen ratkaisemista sekä oman kä-

den oikeuden käytön ehkäisemistä.   

 Täydellistä turvallisuutta ei pystytä koskaan saavuttamaan. Castellin (2007: 7) 

mukaan riskiherkkyyden kasvu osoittaa, ettei turvallisuus ole koskaan itsestään selvä 

eikä edes saavutettu asia, koska suojatuksi tulemisen halu siirtyy ikään kuin mittalait-

teen viisari ja asettaa uusia vaatimuksia niin pian kuin ollaan entisiä saavuttamassa. 

Tekninen kehitys ja tiedon lisääntyminen auttavat kuitenkin hallitsemaan vaaroja. Toi-

saalta mitä suurempi ja monimutkaisempi vaara on, sitä hankalampaa sitä vastaan on 

varautua (Burton ym. 1993: 35). Riskilaskelmilla saadaan turvallistettua vakavienkin 

vaarojen aiheuttama subjektiivinen kokemus (Button 2010: 15) ja näin suuria vaaroja 

voidaan oppia sietämään. Beck (1990: 97) huomauttaa, että suurin onnettomuus on aina 

mahdollinen, vaikka sen todennäköisyys on pieni käyttäen esimerkkinä Tŝernobylin 

ydinvoimalaonnettomuutta.  
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Tuhosta toipumisen teoria 

Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu Aleschin (2005) teoriahahmotelmaan ur-

baanin yhteisön katastrofista toipumisesta. Aleschin työ suuren alusöljyvahingon sosio-

ekonomisten vaikutusten arvioimisen perustana on relevantti, koska öljyvahingon laaja-

alaiset seuraukset aiheuttavat alueellisen tuhon, jonka seurauksena sosioekonomisia 

vaikutuksia tapahtuu. Toiseksi tarkasteltavat matkailualueet ovat yleensä hyvien liiken-

neyhteyksien päässä, niissä on tyypillisesti rakennettua ympäristöä ja niille on kehitty-

nyt instituutioita, kuten matkailun edistämisyhdistyksiä. Tuhosta toipumisen teoriaa 

käytettiin taustana tutkimusmetodin valinnassa, haastattelukysymysten muodostamises-

sa ja pohdinnassa. Tutkimuksessa otettiin teorian mukaisesti huomioon paikallisten toi-

mijoiden subjektiiviset kokemukset, häiriön luonne ja alueiden toipumismahdollisuudet.  

 Aleschin (2005: 1) teoriaesitys perustuu kompleksisten itse organisoituvien sys-

teemien teoriaan, yleiseen systeemiteoriaan, urbaanin morfologian konsepteihin ja ele-

mentteihin kaaosteoriasta. Yleisesti tämänhetkinen tietämys vakavien katastrofien 

pitkäaikaisesta selviämisestä on vähäistä, teorioiden painottuessa lähinnä varautumi-

seen, pelastamiseen ja pienemmän mittakaavan tapahtumiin (Gatlin 2006: 4).  

 Teoriaesityksessä urbaani äärimmäinen katastrofi käsitetään tapahtumaksi, joka 

aiheuttaa laaja-alaisia vaurioita osalle tai koko rakennetulle ympäristölle, ihmisille ja  

instituutioille, jotka toimivat rakennetussa ympäristössä, sekä näiden ihmisten ja insti-

tuutioiden välisille suhteille ja suhteille ulkomaailman kanssa. Katastrofi on systeemin 

laaja häiriö, joka sekoittaa väliaikaisesti tai pysyvästi vakiintuneet suhteet ja käytännöt. 

Sen voi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus, luonnon ääri-ilmiö, terroriteko tai suuren 

tehtaan lakkauttaminen. Tapahtuma on suhteellisen nopea, kestoltaan sekunneista kuu-

kausiin. (Alesch 2005: 4.)  

 Katastrofin kokeminen on subjektiivista, kokijalle todellista. Seurauksia voi ai-

heutua niin yksilöille, perheille, naapurustolle, kuin suuremmille yhteisöille. Tuhosta 

toipuminen käsitetään usein yksioikoisesti tapahtumaympäristön korjaamiseksi ja ennal-

listamiseksi tapahtumaa edeltäneeseen tilaan. Olosuhteet palaavat kuitenkin harvoin 

täysin ennalleen. Todellisuudessa äärimmäiset ilmiöt aiheuttavat laaja-alaisia sosiaali-

sia, ekonomisia ja poliittisia seurauksia. Katastrofin vaikutuksia tarkastellessa pitää ot-

taa huomioon ihmiset, instituutiot, rakenteet ja fyysinen ympäristö tapahtuman 
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vaikutusalueella. Olosuhteista riippuen yhteisöt saattavat kehittyä paremmiksi, huo-

nommiksi tai jopa hävitä kokonaan. (Alesch 2005: 2‒5.) Nakagava ja Shaw (2004: 5) 

ovat sitä mieltä, että toipumisprosessi pitäisi nähdä kehitysmahdollisuutena. Lopputulos 

on kuitenkin satojen tai tuhansien henkilöiden tekemien valintojen tulosta ja tapahtumat 

jättävät jälkensä yhteiskuntaan, vaikka ulkoiset puitteet olisi kokonaan korjattu (Alesch 

2005: 2‒3). Matkailun näkökulmasta tuhoutuneen imagon ennallistaminen on hankalaa. 

Pitkäkestoisissa tapahtumissa median uutisointi laimenee ja tieto alueen ennallistami-

sesta ei välttämättä välity ihmisille (Cheong 2012: 1652) Imagon jälleenrakentaminen 

jää tällöin kokonaan matkailutoimijoille. 

 Urbaanin yhteisön selviämismahdollisuudet riippuvat sen tilasta ennen katastro-

fia, varautumisesta, katastrofin tyypistä, sattumasta ja ulkopuolisista toimijoista, kuten 

valtiosta ja muista organisaatioista, jotka voivat vaikuttaa yksittäisten toimijoiden teke-

miin ratkaisuihin esimerkiksi säännöstelyn tai tukien avulla. Lisäksi yksittäisten toimi-

joiden tekemien päätösten vaikutukset voivat vaikuttaa muihin toimijoihin, mikä tekee 

systeemistä kompleksisen. (Alesch 2005: 5‒8.) Nakagawan ja Shawin (2004: 28) mu-

kaan korkea sosiaalinen pääoma ja yhteisön vahva johtaminen ovat tärkeitä tekijöitä 

tavoiteltaessa nopeaa ja tuloksellista toipumista. Buttonin (2010: 247) mukaan tuhoisat 

tapahtumat ovat materiaalisen ja sosiaalisen tuhon lisäksi aina myös poliittisia tapahtu-

mia eri instituutioiden osallistuessa toimintaan ja keskusteluun. Poliittiset tekijät voivat 

konkretisoitua esimerkiksi jälleenrakentamisen päätöksenteossa.  

 Yleensä yhteisöt selviävät pienistä häiriöistä, mutta suurten katastrofien aiheut-

tamat häiriöt aiheuttavat seurauksia yhteisössä. Häiriöitä voidaan mitata niiden vaiku-

tustapojen, voimakkuuden, keston ja laaja-alaisuuden avulla. Vain ne yhteisöt, jotka 

pystyvät vastaamaan häiriöiden aiheuttaman olosuhteiden muutoksen vaatimaan muu-

tokseen, voivat selviytyä. (Alesch 2005: 6.) Näin ollen jo valmiiksi heikossa kunnossa 

olevat yhteisöt ovat haavoittuvampia kuin vahvat, joustavat ja monipuoliset yhteisöt.  

 Buttonin (2010: 17) mukaan katastrofitapahtuma voidaan rajata ajallisesti, mutta 

kokonaiskuvan saaminen tilanteesta on mahdotonta ja tulos on aina pelkistetty todelli-

suuden monimutkaisesta, muuttuvasta kokonaisuudesta. Tuhosta toipumisen kokonai-

suuden tutkimisessa vallitsee sama ongelma, koska toipumisen määritteleminen vaatii 

taustalle tuhon määrittelemisen lukuisine muine tekijöineen. 
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MERELLISET ÖLJYVAHINGOT 

Tämän luvun alussa kuvataan suuren alusöljyvahingon matkailuvaikutuksia kolmen 

2000-luvulla ulkomailla tapahtuneen vahingon avulla. Tämän jälkeen esitellään Meren-

kurkun ja Perämeren alusliikenne, tutkimusalueen alusöljyvahingon todennäköisyys 

sekä alueella tapahtuneet alusöljyonnettomuudet, joista käsitellään tarkemmin kaksi 

vakavinta tapausta paikallisten olosuhteiden ja toimenpiteiden näkökulmasta. Luvun 

lopussa tarkastellaan öljyvahinkoon liittyvää lainsäädäntöä, öljyn käyttäytymistä ja va-

hingontorjuntatoimia. 

Suurten alusöljyvahinkojen tutkittuja matkailuvaikutuksia 

Prestige, Espanja 2002  

Yksinkertaisella pohjalla varustettu öljytankkeri Prestige vaurioitui myrskyssä ja alkoi 

vuotaa raskasta polttoöljyä marraskuun 13. päivä 2002 Galiciassa Espanjan luoteisran-

nikon edustalla (Guardian 2011). Kuuden päivän päästä runko katkesi kahtia ja alus 

upposi Espanjan ja Portugalin länsirannikolle 30 mailin päähän rannasta (EIONET 

2007). Aluksesta vuoti mereen yhteensä 77 000 tonnia raskasta polttoöljyä, joka ajautui 

pitkin rannikkoa yli 1 000 kilometrin matkalle Portugalin pohjoisosista Lounais-

Ranskaan (Garza-Gil ym. 2006: 842; EIONET 2007).  

 Galician rannikko on tärkeää matkailu- ja kalastusaluetta. Öljy sotki Portugalis-

sa, Espanjassa ja Ranskassa ainakin 745 uimarantaa suojeltujen vuorovesialueiden ja 

alueen ainoan kansallispuiston lisäksi (Garza-Gil ym. 2006: 847; EIONET 2007). Gar-

za-Gilin ym. (2006: 846‒849) mukaan Espanjan altistuneilla matkailualueilla koettiin 

seuraavanlaisia muutoksia vuonna 2003 eli onnettomuutta seuraavana kesäkautena. Yö-

pymiset vähenivät yhteensä 8% ja matkailutulot 134 miljoonaa euroa eli noin viiden-

neksen. Espanjalaisten päivävierailijoiden osuus nousi kolme prosenttia, mutta kaikkien 

muiden kävijäryhmien määrä laski. Suurimman pudotuksen tuloihin teki yöpymisten 

väheneminen 15‒20 % matkailijatyypistä riippuen. Lisäksi alueelle saapuneiden ihmis-

ten tyytyväisyys on laskenut (Garza ym. 2009: 101). Prestigen jälkeiset puhdistustoimet 

ja ennallistaminen maksoivat 559 miljoonaa euroa, josta noin 15 % katettiin aiheuttajan 

vakuutuksesta (Garza-Gil ym 2006: 847).  
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Hebei Spirit, Etelä-Korea 2007 

Etelä-Korean historian pahin öljyonnettomuus tapahtui joulukuun 7. päivä 2007, kun 

hinattava nosturi ja Hebei-Spirit tankkeri törmäsivät Keltaisella merellä viiden mailin 

päässä rannasta. Törmäyksessä tankkerin kolmeen lastisäiliöön tuli reikä, josta valui 

yhteensä 10 500 tonnia raakaöljyä mereen. Öljy sotki 375 kilometrin matkalta kivik-

koista, kallioista ja hiekkaista rantaa, saaria ja satama-alueita sekä myöhemmin vielä 

kauempana olevia alueita. Laajamittaiset öljyntorjunta ja -puhdistustoimet kestivät lähes 

vuoden. (Zhengliang 2010: 400.)  

 Matkailijoiden määrä väheni 70‒80 % ympäristövahinkoa seuraavana kesäkau-

tena ja jäi vielä seuraavanakin vuonna selvästi aiempaa pienemmäksi. Majoituspalve-

luista kotimajoituksen ja muiden pienten majoituspalvelujen tarjoajat kärsivät 

suurimmat vahingot, kun matkailijat eivät saapuneet alueelle. Motellit sen sijaan selviy-

tyvät paremmin, koska heidän asiakaskuntansa koostuu ennemminkin ohikulkijoista, 

jotka tarvitsevat yön yli majoitusta. Heti onnettomuuden jälkeen vahinkoon liittyvissä 

tehtävissä olevat ihmiset vilkastuttivat matkailualueita. (Cheong 2012: 1651.) 

Deepwater Horizon, Meksikonlahti 2010 

Meksikonlahdella Deepwater Horizon öljynporauslautalla 20. huhtikuuta 2010 tapahtu-

neen räjähdysonnettomuuden aiheuttaman suuren tulipalon seurauksena 11 ihmistä kuo-

li, porauslautta upposi mereen ja lautan porausputkisto jäi vuotamaan öljyä 

hallitsemattomasti noin 70 kilometrin päässä Lousianan rannikolta (UNEP 2010). Me-

reen pääsi vuotamaan noin 780 000 tonnia raakaöljyä ennen kuin vuoto onnistuttiin 

tulppaamaan noin kolme kuukautta myöhemmin (Ocean portal 2013).  

 Meksikonlahden öljyvahinko aiheutti massiiviset menetykset alueen rantamat-

kailulle. Erityisesti vuokrahuoneistot kärsivät menetyksiä matkailijoiden muuttaessa 

suunnitelmiaan ja peruessa matkojaan, kun hotellit taas pärjäsivät paremmin kasvattaen 

asiakasmääriään businessmatkailun eli vahinkopaikalle saapuneen median ja puhdistus-

joukkojen käyttäessä palveluja (Crotts ym. 2013: 21). Esimerkiksi Louisianaan matkan 

varanneista ulkopaikkakuntalaisista 26 % oli perunut tai siirtänyt matkaa myöhemmälle 

ajankohdalle (Tourism economics 2011: 5). Pelkästään tieto, että öljyä saattaa levitä 

rannoille riittää karkottamaan matkailijoita. Crottsin ym. (2013: 21) mukaan Lounais-

Florida kärsi tuntuvia matkailijatappioita, vaikka ennuste alueen likaantumisesta oli 
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lievä eikä öljyä ajautunut alueen rannoille, mutta sen sijaan jotkut öljyvahingon ulottu-

mattomissa sijaitsevat alueet, kuten Atlantin rannikko pärjäsivät matkustajamäärissä. 

Yleensä suuren öljyvahingon matkailulle aiheuttavan haitan vaikutusajaksi on arvioitu 

12‒28 kuukautta, Deepwaterin tapauksessa noin kaksi vuotta, koska ihmisten käsitykset 

muuttuvat hitaasti (Tourism economics 2011: 7‒8). Businessmatkailijat käyttävät vä-

hemmän matkailupalveluja ja muuttunut matkailijarakenne aiheuttaa ongelmia esimer-

kiksi aktiviteettien järjestäjille (Crotts ym. 2013: 21). Crottsin ja Mazanecin (2013: 66) 

mukaan Deepwater Horizonin matkailulle aiheuttamat vahingot olivat suuret, mutta 

eivät läheskään yhtä suuret kuin laman tai ison hurrikaanin aiheuttamat vahingot. 

 Vahinko on yleensä matkailutoimijoista riippumaton ja matkailualueet ovat 

alusöljyvahingon sattuessa uhrin asemassa. Matkailualueiden rantojen puhdistamisessa 

tärkeintä on poistaa kaikki näkyvä öljy ja saada vesi uimakelpoiseksi (Cheong 2012: 

1650). Tämän jälkeen alueen matkailutoimintoja ja imagoa voidaan alkaa palauttaa ja 

rakentaa uudestaan. 

 Tapahtuneiden vahinkojen tutkimuksia tarkasteltaessa kävi ilmi, että öljyvahin-

kotapauksia koskeneiden tutkimusten määrä väheni noin vuoden tarkastelujakson jäl-

keen. Esiteltyjen vahinkotapausten osalta matkailun aihepiiristä ei löytynyt 

pidempiaikaisia vaikutuksia tai matkailualueiden palautumista pidemmällä aikavälillä 

käsitelleitä tutkimuksia vaikka kaikista tapahtumista on kulunut jo vuosia. 

Tutkimusalueen alusliikenne ja öljyvahinkoriskiarvio 

Merenkurkun läpi Perämerelle on arvioitu kulkevan noin 10 000‒15 000 alusta vuodes-

sa vieraillen sekä Suomen että Ruotsin satamissa (Rytkönen 2013: 13). Suurin osa pe-

rämerellä kulkevista aluksista on kuivarahtialuksia, mutta alueella purjehtii myös 

rannikkotankkereita (kuva 6) ja muuta nestebulkkia, muun muassa mäntyöljyä ja maa-

kaasua kuljettavia aluksia (Holma ym. 2012: 96‒99; Rytkönen 2013: 13). Kesäajan lii-

kenne on selvästi vilkkaampaa kuin talviajan ja tyypillisesti kuljettavat reitit eroavat 

toisistaan (Rytkönen 2013: 44). Merenkurkussa ja Perämerellä on yhteensä 14 kauppa-

merenkulun satamaa, joista kahdeksan satamaa sijaitsee Suomen ja kuusi satamaa Ruot-

sin puolella (Holma 2012: 81, 153). Satamien sijainti määrittelee alusten kulkua, kuten 

alusliikenteen reiteistä (kuva 7) voi päätellä. Perämeren alueella ei ole raakaöljyn jalos-

tustoimintaa eikä alueella kuljeteta raakaöljyä. Niinpä aluksista johtuvat öljypäästöt  
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Kuva 6. Tankkeri Nautilus saapumassa Oulun satamaan maaliskuussa 2014. Alus on 120 metriä 

pitkä ja sen kantavuus on 6925 tonnia (kuva: Joel Kauppinen, alustiedot: Marinetraffic 2014). 

 

Kuva 7. Alusten tunnistamista ja sijaintia määrittävän AIS-järjestelmän tietoihin perustuva alus-

liikenne Perämerellä vuonna 2010.  

ovat alusten omien polttoainesäiliöiden raskas- ja kevytöljypäästöjä sekä tankkereiden 

lastina olevia öljylaatuja, jotka ovat yleensä jalostettuja kevyempiä öljyjakeita. Tulevai-

suudessa alukset käyttävät vähemmän raskasta polttoöljyä polttoaineenaan. 2015 vuo-
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den alussa moni alus vaihtaa raskaan polttoöljyn meridieseliin Rikkidirektiivin takia, ja 

maakaasualusten osuus meriliikenteessä tulee kasvamaan (Peltonen 2014). 

 Suomen satamien lastimäärien trendi on ollut kasvava ainakin 1970-luvulta läh-

tien (Suomen satamaliitto 2014). Samankaltainen nouseva kehitys on nähtävissä Perä-

merellä esimerkiksi Oulun ja Kalajoen satamien tilastoista (Oulun satama 2011: 9, 11, 

13; Kalajoen satama 2013: 1). Maailmantalouden suhdanteet näkyvät kuitenkin suhteel-

lisen nopeasti kuljetettavan tavaran määrissä (esim. Liikennevirasto 2014b: 2). Vaikka 

kuljetettavan lastin määrä on noussut tuntuvasti vuosikymmenten aikana, eivät purjehti-

vien alusten lukumäärät ole nousseet samassa suhteessa. Ero selittyy aluskannan suuren-

tumisella, jota rajoittaa kuitenkin satamien tuloväylien mitoitus ja osaltaan 

Merenkurkun väylä (Rytkönen 2013: 18). Viime vuosina satamaväyliä on ruopattu sy-

vemmiksi esimerkiksi Raahessa (Karvonen 2010: 13). Jo nyt Kokkolan satamassa vie-

railee yli 300 metriä pitkiä aluksia, jotka eivät pysty ajamaan täydellä lastilla satamasta 

tulevaa väylää vaan lastia täydennetään ensin sataman ulkopuolella ja vielä Merenkur-

kun eteläpuolella (Rytkönen 2013: 13). Väylämitoitusten rajoilla ajaminen lisää pohja-

kosketusten riskiä. 

 Alusöljyvahingon todennäköisyyslaskelmat vaihtelevat lähteestä riippuen. Pe-

rämeren riskianalyysin mukaan laskennallinen todennäköisyys 300‒5 000 tonnin öljy-

vahingolle Perämerellä on kerran 36 vuodessa ja yli 5 000 tonnin vahingolle kerran 260 

vuodessa  (Rytkönen 2013: 48, 71).  Koko pohjanlahdelle on arvioitu 300‒5 000 tonnin 

vahingon frekvenssiksi kerran 36 vuodessa ja yli 5 000 tonnin vahingolle kerran 600 

vuodessa (BRISK 2014). Vastaavasti koko Itämeren alueella todennäköisyydet ovat 

kerran neljässä ja kerran 26 vuodessa. Pohjanlahden ja Perämeren varautumisperusteena 

käytetään 5 000 tonnin vahinkoa, mutta on mahdollista, että alueella tapahtuu suurempi 

vahinko, jos alueella liikkuva tankkerialus tuhoutuu kokonaan ja kaikki aluksessa oleva 

öljy pääsee mereen (Hietala & Lampela 2007: 21).  

 Talvella merenkulun riskit moninaistuvat. Jääpeitteisen kauden ominaisia riski-

tekijöitä ovat muun muassa jääpeitteen aiheuttamat navigointiongelmat ja aika, jolloin 

jäänmurtaja jättää aluksen navigoimaan satamaan (Rytkönen 2013: 50). Talvella laiva-

väylät pidetään auki jäänmurtajien avulla. Jääolosuhteet voivat kuitenkin olla niin han-

kalat, että alusliikenne jumiutuu, kuten kävi talvikaudella 2011 (Siironen 2011). 
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Liikkuvat jäät saattavat viedä konerikon saaneen tai jäihin juuttuneen aluksen matalikol-

le, johon jäänmurtaja ei pysty tulemaan avuksi (Rytkönen 2013: 50). 

Merenkurkussa ja Perämerellä tapahtuneet alusonnettomuudet 

Suurin osa Merenkurkun ja Perämeren tilastoiduista alusonnettomuuksista on suhteelli-

sen harmittomia. Yleisin vahinkotyyppi on yhteentörmäykset, kuten laituriin törmäämi-

nen ja pienet kolarit jäänmurtajan ja avustettavan aluksen välillä (Rytkönen 2013: 

22‒25). Öljyvahinkoja tilastoitavissa onnettomuuksissa syntyy harvoin. HELCOMin 

(2012) 1989‒2011 aikavälin tilastoinnin mukaan Merenkurkun ja Perämeren alueen 64 

tilastoidusta vahingosta vain neljään oli merkitty öljyvahinko. SYKEn (2014) tilaston, 

joka sisältää kaikki tapaukset vuodesta 1969 lähtien, joihin on hälytetty valtion kalustoa 

paikalle, mukaan kymmenessä onnettomuustapahtumassa Merenkurkun ja Perämeren 

alueella on päässyt vuotamaan öljyä mereen. Tilaston tapahtumista kaksi sijoittuu 

1989‒2011 väliselle ajalle. Kahdeksassa tapauksessa öljyvuoto on syntynyt karilleajon 

seurauksena, yhdessä syynä on ollut jäävaurio ja yhdessä tekninen vika. Kaksi suurinta 

öljyvahingon aiheuttanutta onnettomuutta ovat olleet m/s Eiran ja m/s Hälsinglandin 

tapaukset, jotka kuvataan seuraavaksi lyhyesti.  

M/s Eira 1984 

Suomalainen puutavaralastissa ollut kuivarahtialus m/s Eira ajoi karille Merenkurkussa 

vajaa kolme kilometriä Nordvalenin majakasta etelään yöllä kello 3 elokuun viimeinen 

päivä 1984 (YM 1987: 17). 169 metriä pitkä, kymmenen metrin syväyksessä kulkenut 

alus ajoi 14 solmun (n. 26 km/h) nopeudella viiden metrin matalikolle (Malinen ym. 

1984: 17; Koivusaari 1985: 265). Onnettomuushetkellä aluksen tankeissa oli noin  

877 tonnia raskasta polttoöljyä sekä 80 tonnia dieselöljyä, ja siitä rikkoutui keulan polt-

toainetankit noin 85 metrin matkalta (Malinen ym. 1984: 5, 17). Laivasta vuoti mereen 

yhteensä noin 200 tonnia raskasta polttoöljyä (YM 1987: 17, 37). Onnettomuus johtui 

inhimillisestä navigointivirheestä (Koivusaari 1985: 265).   

 Alunperin vähäiseltä vaikuttanut aluksen keulasta lähtenyt öljyvana oli jo onnet-

tomuuspäivän iltana 15 kilometriä pitkä ja kulkeutumassa saaristoon (Koivusaari 1985: 

265; Sinisalo 1985: 261). Puomituksista huolimatta öljyvahinkoa ei saatu rajoitettua 

merelle vaan öljyä ajautui yli sadan Merenkurkun saaren rannoille yhteensä 1 500  
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neliökilometrin suuruiselle alueelle lähinnä merivirtojen ohjailemana (ks. kuva 

8)(Koivusaari 1985: 265). Useimmissa tapauksissa rannat likaantuivat 1‒2 metrin le-

veydeltä ja joissakin paikoissa kova merenkäynti heitti öljyroiskeita kauemmaksi ran-

noille (YM 1987: 46). Kauimmaiset öljyhavainnot tehtiin 90 kilometriä 

onnettomuuspaikalta etelään (Koivusaari 1985: 265).  

 Jätettä kerättiin mereltä noin 60 tonnia ja rannoilta noin 150 tonnia (Sandelin 

1985: 198). Rantojen toivottomaksikin kutsuttuun puhdistusoperaatioon osallistui noin  

1 500 vapaaehtoista ja työtä tehtiin lähes neljä viikkoa (Koivusaari 1985: 266; YM 

1987: 46). Joissakin paikoissa jäteöljymassaa oli mahdollista imeä loka-autolla, mutta 

muuten rantojen puhdistustyö tehtiin käsityönä (Koivusaari 1985: 266; Sasi 1985: 259). 

Lopputulos ei kuitenkaan ollut kenenkään mielestä kehuttava (Koivusaari 1985: 266). 

Vaurioitunut alus hinattiin 6.9. Vaasaan ja sieltä 20.9. Turkua kohti jättäen perässään 

öljyvanan sisäsaaristoon ja merelle (Malinen ym. 1987: 5; YM 1987: 43). 

 

Kuva 8. M/s Eiran karilleajon seurauksena alukset keulatankit repeytyivät ja öljyä levisi me-

reen. Öljy sotki saaristoa viivoitetulta alueelta (muokattu lähteestä YM 1987: 45).  
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M/s Hälsingland 1997 

Toinen paha alusöljyvahinko tapahtui, kun Saksalainen m/s Hälsingland ajoi karille 

Kalajoella 14.8.1997 kello 4.00. Alus oli matkalla Raahesta Kalajoen satamaan. Karil-

leajo tapahtui noin kymmenen kilometriä Hiekkasärkkien matkailualueelta Maakallaan 

päin. Rahtialus oli tiettävästi juuttunut kiinni matalikolle sen keskiosasta. Merenkäynti 

hakkasi alusta ja käänsi sen melkein tulosuuntaansa. Alus oli kallistunut ja sen pelättiin 

kaatuvan. Karilleajo johtui inhimillisestä navigointivirheestä. (OTK 1997: 1‒2, 4.) 

 Aluksessa oli onnettomuushetkellä 160 tonnia raskasta polttoöljyä ja 35 tonnia 

dieselöljyä. Kaikki m/s Hälsinglandin painolastitankit ja keskiosan kahdeksan polttoai-

netankkia olivat puhki. Aluksen keskiosasta vuosi mereen raskasta polttoöljyä. Onnet-

tomuusalueella vallitsi onnettomuuspäivänä kova tuuli, jonka vuoksi öljypuomeja ei 

pystytty heti käyttämään ja vuotava öljy pääsi leviämään ajelehtiviksi öljylautoiksi. En-

simmäisen päivän aikana paikannettiin kaksi öljylauttaa, jotka liikkuivat, Hiekkasärkki-

en matkailualueen onneksi, lounaan‒etelä-lounaan suuntaan. Öljyvuoto pieneni 

onnettomuuspäivän iltaan mennessä. (OTK 1997: 11, 13‒14.) Öljyä arvioitiin päässeen 

mereen yhteensä 70 tonnia (SYKE 2014).  

 Illalla 14.8. kello 22.00 öljy saavutti Lohtajan Vattajanniemen rannan Pitkä-

pauhan kohdalla. Rannoilta kerättiin öljyä käsityönä parhaimmillaan noin 150 henkilön 

voimin. Työhön osallistui pelastuslaitoksen ja alueen kuntien väen lisäksi vapaaehtoisia 

muun muassa kansainväliseltä luontoleiriltä, palokuntanuorista, koululaisista ja Pro Vat-

taja nimisen liikkeen kautta. Seuraavien päivien aikana tehtiin muutamia havaintoja 

vähäisistä määristä rantautuneesta öljystä Kalajoen alueelta, myös Hiekkasärkiltä. Puh-

distustöitä jatkettiin ainakin 21.8. asti, johon onnettomuusselostuksen tiedot päättyvät. 

Öljyistä jätettä kerättiin rannoilta noin 130 tynnyrillistä ja 20 jätesäkillistä. Pahiten altis-

tui Vattajanniemen koillisranta noin kilometrin matkalta. (OTK 1997: 13‒26.) 

 Viranomaiset jättivät valtion maalle koekaistaleen, jota ei puhdistettu öljystä. 

Reilun kahden vuoden päästä testikaistaleella ei ollut silmin nähtäviä merkkejä öljystä. 

Laboratoriotutkimuksin todettiin yhdessä näytekivessä olleen heikkoja jäänteitä hiilive-

dyistä, jotka ovat mahdollisesti peräisin öljystä. (OTK 1997: 25.) Jørgensenin ja Lukka-

rin (2012: 24) mukaan tietyt bakteerit, arkit, sienet, homeet ja hiivat pystyvät 

hajottamaan öljyhiilivetyjä. 
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Lainsäädäntö, öljyn käyttäytyminen ja torjuntatoimet  

Suomessa öljyvahinkoon varautuminen ja torjunnan aikainen toiminta on ensisijaisesti 

määritelty öljyvahinkojen torjuntalaissa 1673/2009, pelastuslaissa 379/2011 ja merilais-

sa 674/1994. Lisäksi öljyvahinkoja varten on perustettu öljysuojarahasto, josta voidaan 

maksaa korvauksia öljyvahingoista, öljyntorjunnasta, ympäristön ennallistamisesta sekä 

vahingontorjuntaan varautumisesta aiheutuvia kuluja (laki öljysuojarahastosta 

1406/2004). 

 Suomen lainsäädäntö takaa viranomaisille laajemmat oikeudet poikkeusoloissa, 

kuten erityisen vakavan suuronnettomuuden aikana (valmiuslaki 1552/2011; pelastusla-

ki 379/2011; öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009). Öljyvahinkojen torjuntalain 23 § 

mukaan torjuntaviranomaisella on oikeus ottaa tilapäisesti käyttöön vahinkojen torjun-

taan sopivia laitteita ja tarvikkeita, tarpeellisia viestintä- ja kuljetusvälineitä, työkoneita 

ja -välineitä sekä lastaukseen, purkaukseen tai väliaikaiseen varastoimiseen tarvittavia 

tiloja ja paikkoja; nousta maihin ja liikkua toisen alueella; määrätä maa- ja vesiraken-

nustoimenpiteistä toisen alueella; rajoittaa vesiliikennettä; sekä ryhtyä muihin öljyva-

hingon ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi tarpeellisiin toimiin. Lisäksi 

öljyvahinkojen torjuntalain 20§ mahdollistaa määräämään töihin öljyvahingontorjun-

taan perehtyneitä henkilöitä ja laitteita, mikäli käytössä oleva henkilöstö ja laitteet eivät 

riitä tehokkaaseen toimintaan. 

Öljyn käyttäytyminen päästötilanteissa 

Yleensä mereen vuotava öljy leviää niin sanotusti filminä veden pinnalla muodostaen 

öljylauttoja. Raskaat öljyjakeet saattavat kulkeutua vesipatsaan sisällä ja tulla näkyviksi 

vasta öljylautan ajautuessa rantaan (Lukkari ym. 2012: 20). Öljylauttojen leviämiseen ja 

kulkeutumiseen vaikuttavat lähinnä alueella vallitsevat tuulet ja virtaukset sekä öljy-

vuodon kesto (Jolma 2009: 10). Öljyn laatu ja sekoittuminen veteen sekä ilman lämpöti-

la vaikuttavat öljyn haihtumiseen (Lukkari & Kankaanpää 2012: 20‒21). Kevyet 

öljylaadut, kuten kevyt polttoöljy, diesel ja bensiini haihtuvat suurelta osin, ja raakaöl-

jystä haihtuu osa, mutta raskas polttoöljy ei juuri haihdu, vaan se painuu pohjasediment-

teihin tai ajautuu rannoille (Asikainen 2009: 16‒17). Useat öljyperäiset aineet ovat 

terveydelle haitallisia tai vaarallisia (Luhtasela & Vuorinen 2012: 29) 
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Syntyvän jätteen määrä riippuu muun muassa öljylaadusta ja -määrästä, vuodenajasta, 

likaantuneiden alueiden ominaisuuksista, puhdistustekniikoista ja jätteiden lajittelun 

onnistumisesta (Asikainen 2009: 21). Öljyvahingon aiheuttaman öljyisen jätteen määrän 

yleispätevä arvioiminen on vaikeaa. Varmaa kuitenkin on, että jos öljy pääsee rantaan, 

syntyvän jätteen määrä on päästöön nähden moninkertainen. Esimerkiksi kesällä 2014 

Raahen edustalla tapahtuneessa öljyvuodossa pääsi mereen arviolta 3‒5 tonnia raskasta 

polttoöljyä, jonka seurauksena rannoilta siivottiin jätettä yli 118 tonnia (Lehto 2014, 

Kaleva 2014, K17). Määrä on noin 20‒40 kertainen päästöön nähden. 

Öljyntorjunta 

Viranomaissuunnitelmien (YM 2011: 13, 22, 47) mukaan alusonnettomuuden öljyntor-

juntatoimet jaotellaan avomerellä, saaristossa ja rannikolla sekä rantamatalikolla ja 

rannoilla tapahtuvaan toimintaan. Ensimmäisinä ja korkeimman prioriteetin omaavana 

toimena on ihmishenkien pelastaminen. Ensitoimenpiteitä ovat myös vaarantorjunta-

toimet, esimerkiksi palon sammuttaminen, vuotojen tukkiminen ja lisävahinkojen estä-

minen. Öljyntorjunta pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti aluksen lähellä. Vuotava 

alus pyritään puomittamaan öljypuomeilla ja öljy keräämään talteen ensisijaisesti me-

restä. Öljyn keruu on olosuhteista riippuen tehokasta noin kolme vuorokautta päästön 

jälkeen ennen kuin se on levinnyt liian ohueksi kalvoksi. Suuressa alusöljyvahingossa 

on hyvin todennäköistä, että osa öljystä pääsee leviämään rannikolle ja rannoille. Itäme-

ren alueella ei lähtökohtaisesti käytetä kemikaaleja öljyntorjunnassa, vaan se kerätään 

mekaanisesti talteen (SÖKÖ II 2011a: 5; YM 2011: 23).  

 Suuria öljymääriä voidaan kerätä talteen tehokkaasti vain laivaluokan öljyntor-

junta-aluksilla (Jolma 2010: 12). Suomen valtiolla on tällä hetkellä yhteensä 15 öljyä 

keräävää alusta, joista yleensä vain kaksi sijaitsee Merenkurkun ja Perämeren alueella 

(Ympäristöhallinto 2013b). Erilaiset riskit ja varautumisvelvoitteet vaikuttavat Meren-

kurkun ja Perämeren asemaan kaluston sijoittelussa. Öljyvahingon sattuessa eteläisen 

merialueen aluksilla menee kaksi‒kolme vuorokautta saavuttaa Perämeren alue. Tässä 

ajassa öljyn on mahdollista levitä hallitsemattoman laajalle alueelle (Jolma 2010: 10). 

Toisaalta pelkästään kova merenkäynti voi kokonaan estää merellä tapahtuvan öljyntor-

junnan. 
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Perämerellä rannikon tuntumassa laivaluokan alusten toiminta on rajoittunutta matalan 

veden takia. Pienemmillä, yleensä pelastuslaitosten öljyntorjuntaveneillä voidaan toimia 

matalammassa vedessä pienemmän syväyksen takia. Öljyntorjuntaveneillä voidaan sel-

vittää öljypuomeja, joiden avulla voidaan rajoittaa ja ohjailla öljylauttoja. Venekaluston 

keräyskapasiteetti on pieni verrattuna keräyslaivoihin. 

 Öljyn ajautuessa rantaan puhdistustoimet riippuvat rannan ja öljyn tyypistä sekä 

öljyn määrästä. Koneellisesti voidaan kaivaa saastuneet maamassat pois jatkokäsiteltä-

väksi. Kaivinkonesovitteiset harjakoneet sopivat öljyn keräämiseen kovilta pinnoilta, 

kuten betonilta, kalliorannoilta ja jään päältä (SÖKÖ II 2011b: 13). Konetyö sopii sel-

laisille alueille, missä on mahdollista liikkua koneilla. Se aiheuttaa kuitenkin huomatta-

via muutoksia luontoon esimerkiksi ajourina ja suurien maamassojen poistamisena.  

 Tyypillisimmin öljyntorjunta rannoilta tehdään käsityönä keräämällä öljyä pie-

nillä lapioilla ja harjoilla ämpäreihin tai säkkeihin (SÖKÖ 2011b: 11). Toiminta on hy-

vin työvoimavaltaista, hidasta ja kallista (YM 2011: 22, 56). Perämeren rannikolla 

esimerkiksi Hanhikiven alueella ja Liminganlahdella olevat alueet ovat erittäin hanka-

lasti saavutettavia ja puhdistettavia, koska ranta-alueet ovat kosteikkoa ja kulkuyhteyk-

siä rantoihin asti ei välttämättä ole. Rantaan ajautuvaa öljyä vastaan voidaan varautua 

suojaamalla rantoja etukäteen öljysuojamatoilla. Mattojen sijoittaminen ajoissa oikeisiin 

paikkoihin on hankalaa ja niitä ei käytännössä voida käyttää kosteikkoalueilla. Mattojen 

teho rantojen suojaajana voidaan helposti kyseenalaistaa matalapiirteisillä ranta-alueilla, 

koska öljy likaa rantaa leveältä kaistaleelta. Hankalasti rantauduttaville saarille aiheutuu 

ongelmia puhdistusjoukkojen ja varusteiden kuljetuksista. Myös jätteiden kuljettaminen 

saarista pois on työlästä.  
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AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimuksen aineisto koostui olemassa olevista ja tutkimusta varten tuotetuista aineis-

toista. Taulukosta kolme ilmenee tutkimuksessa käytetyt aineistot ja menetelmät tutki-

muskysymyksittäin. Olemassa olevia aineistoja olivat Itämeren alusonnettomuuksista 

aiheutuvat ympäristöriskit hankkeen (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous 

substances in the Baltic Sea, BRISK 2009‒2012) riskipaikka-analyysiaineistot, PÖK-

hankkeeseen (2011‒2012) SYKEn toimesta lasketut öljyvahinkojen leviämis-

mallinnukset ja hankkeen riskinarviointityöryhmän haastattelumuistioiden perusteella 

kartoitetut laivaväylien hankalat paikat, Perämeren kehittämiseen suunnatun REDI-

hankkeen (Recreation, Environment, Development and Innovations in the Bothnian 

Arc) Perämeri ‒ Itämeren pohjoinen helmi dokumentti, Liikenneviraston merikartat 

sekä maanmittauslaitoksen maastokartat ja ilmakuvat. Lisäksi työssä käytettiin öljyva-

hinko- ja öljyvahingontorjuntavalokuvia useista lähteistä.  

Taulukko 3. Tutkimuksessa käytetyt aineistot ja analyysimenetelmät tutkimuskysymyksittäin.  

Tutkimuskysymys Aineistot Menetelmät 

1. Kuinka Merenkurkun ja Pe-
rämeren matkailualueet sijoit-
tuvat suhteessa suurten 
alusöljyvahinkojen riskeihin, ja 
kuinka alttiita alueet ovat 
alusöljyvahingolle?  

Riskipaikka-analyysipaikkatietoaineistot,  
BRISK-hanke 
Hankalat väyläkohdat, PÖK-hanke 
Öljyvahingon leviämismallinnuskuvat,  
PÖK-hanke 
Matkailualuerajaukset* 

Paikkatietoanalyysit,  
visuaalinen tarkaste-
lu 
 
 

2.Millaisia sosioekonomisia 
vaikutuksia suurella alusöljyva-
hingolla voisi olla matkailuelin-
keinoille, ja mitkä ovat vahingon 
vaikutusmekanismit? 

Matkailutoimijoiden ja -yrittäjien 
haastattelu* 
 

Fenomenografinen 
analyysi  

3. Millä tavalla suuri alusöljyva-
hinko vaikuttaisi Merenkurkun 
ja Perämeren matkailualueisiin? 

Matkailutoimijoiden ja -yrittäjien haastattelu*  
Matkailualuerajaukset* 
Riskipaikka-analyysipaikkatietoaineistot,  
BRISK-hanke 
Hankalat väyläkohdat, PÖK-hanke 
Öljyvahingon leviämismallinnuskuvat,  
PÖK-hanke 
Maastokartat ja ilmakuvat, Maanmittauslaitos 
Merikartat, Liikennevirasto 

Fenomenografinen 
analyysi, paikkatie-
toanalyysit, visuaali-
nen analyysi 
 

Matkailualuerajaukset REDI-hankkeen matkailualuekuvaukset 
Maastokartta, Maanmittauslaitos 
Matkailutoimijoiden ja -yrittäjien haastattelu*  

Paikkatietoanalyysi 
Fenomenografinen 
analyysi 

* tutkimuksessa tuotettu aineisto 
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Tutkimusta varten määriteltiin Perämeren öljyvahingolle alttiit matkailualueet, raken-

nettiin öljyvahinkoskenaariokuvauksia, haastateltiin matkailun asiantuntijoita ja matkai-

lutoimijoita.  

Matkailualueiden määrittely 

Tässä tutkimuksessa matkailualueet rajattiin toiminnallisuuden ja alueiden käyttötapo-

jen mukaan hallinnollisia rajoja huomioimatta. Valittujen alueiden pääasiallisten veto-

voimatekijöiden tai attraktioiden piti perustua meriluontoon, -maisemaan tai  

-aktiviteetteihin. Alueen piti olla luonnollisesti myös merellisen öljyvahingon altistu-

misalueella. Käytännössä huomioitavien matkailualueiden tuli rajautua ainakin osittain 

mereen. Määritellyt aluerajaukset ovat historiallisesti ja sosiaalisesti rakentuneita. 

 Matkailualueiden määrittelyssä käytettiin apuna matkailutoimijoiden verk-

kosivuja, matkailuesitteitä, peruskarttaa, kehittämissuunnitelmia, Perämeren matkailu-

alueiden määritelmissä (REDI 2010: liite 3) esille tulleita kuvauksia ja kirjoittajan 

paikallistuntemusta. Matkailualuerajausten paikkatietoaineistoon piirtämisessä pienten 

alueiden rajat on piirretty laveasti merelle vaikka aktiviteetit itsessään eivät välttämättä 

niin pitkälle ulottuisikaan. Näin pienet alueet on saatu jokseenkin näkyviksi karttaesi-

tyksissä. Lisäksi öljyn päästessä niinkin lähelle rantaa on todennäköistä, että torjunta-

toimet vaikuttavat myös matkailualueen toimintaan vähintäänkin visuaalisena haittana. 

Matkailualuerajausten paikkaansa pitävyyttä kysyttiin haastateltavilta ja niihin tehtiin 

tarkennuksia heidän paikallistuntemuksen perusteella. 

 Sekä matkailualueiden valinta että rajaukset muuttuivat tutkimuksen edetessä. 

Tutkimuksen alussa matkailualueissa olivat mukana myös Raahen ja Kemin kaupunki-

satamat. Alueilta ei saatu useista yrityksistä huolimatta haastateltavia, joten ne jätettiin 

tarkastelun ulkopuolelle. Meri on läsnä molemmilla pois jätetyillä alueilla, mutta mat-

kailu ei ole niin riippuvainen merestä näissä kaupunkimatkailukohteissa kuin tutkituilla 

alueilla. Tankarin majakkasaari ei ollut alunperin mukana tarkasteluissa, mutta se nousi 

esille haastattelujen aikana ja päätettiin ottaa mukaan tutkimukseen. Tankariin kulkee 

reittiliikenne ja matkailutoiminta on hyvin riippuvainen merestä, joten sen huomioimi-

nen oli erittäin perusteltua.  
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Matkailualuerajaukset tarkentuivat huomattavasti haastateltujen paikallistuntemuksen 

avulla. Aluerajaukset olisivat muutoin jääneet puutteellisiksi esimerkiksi joidenkin met-

sästys- ja retkeilyalueiden osalta.  

Riskipaikkojen kartoitus ja öljyvahinkoalttiuden määrittely 

Riskianalyysit on tehnyt tanskalainen konsulttiyhtiö COWI BRISK-hankkeelle. Muut 

riskipaikat on selvitetty merenkulun asiantuntijoilta PÖK-hankkeen aikana ja tämän 

tutkimuksen haastatteluissa.   

 Tutkimusalueen matkailualueiden öljyvahinkoalttius määriteltiin riskipaikkojen, 

skenaariomallien, lähiympäristön topografisten ominaisuuksien ja matkailualueiden 

välisten suhteiden visuaalisella tarkastelulla ja paikkatietoanalyyseillä. Työssä käytettiin 

apuna aineistokappaleessa eriteltyjä paikkatietoaineistoja, ilmakuvia ja merikarttaa. Alt-

tiuden määrittelyssä otettiin huomioon myös öljyntorjunnan mahdollisuuksia estää öljyn 

rantaan ajautuminen ja syntyvät lisävahingot. 

 Matkailualueille laskettiin öljyvahingon riski BRISK-

öljyvahinkoriskiaineistoista noin kahden vuorokauden ajelehtimismatkan mukaisesti. 

Ajelehtimismatkaksi määriteltiin 50 kilometriä kahdessa vuorokaudessa, joka vastaa 

kohtalaisen tuulen (enintään 7 m/s) aiheuttamaa öljyn pisintä mahdollista ajelehtimis-

matkaa (YM 2011: 21). Merivirtausten osuutta ei otettu laskelmassa huomioon. Meri-

virtaukset saattavat muuttaa kulkeutumisen suuntaa ja hidastaa tai nopeuttaa 

kulkeutumista riippuen virtauksien suunnasta. Suomenlahdella pintavirtaus vaikuttaa 

ajautumiseen noin 2‒8 kilometriä vuorokaudessa (YM 2011: 21). Laskentaa varten 

matkailualuerajauksille määriteltiin 50 kilometrin levyiset bufferit, joiden vaikutusalu-

eelle ulottuvat öljypäästöriskimäärät per vuosi laskettiin yhteen. Laskennan tulokset 

ovat kohtalaisen hyvin vertailukelpoisia matkailualueiden välillä ja näin alueiden välisiä 

öljyvahinkoriskejä voidaan verrata toisiinsa. 

Öljyn leviämismallinnukset  

Suuren alusöljyvahingon öljypäästön leviämistä simuloitiin neljällä leviämismallikuval-

la. Ajelehtimissimulaatiot on alunperin laskettu SYKEn toimesta Spillmod-mallinnusta 

käyttäen PÖK-hankkeen riskikartoitusta varten. Ajelehtimissimulaatiokuvat on tässä 

työssä digitoitu ArcMap-ohjelmalla ja viety karttapohjan sekä matkailualuerajausten 
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kanssa samaan kuvaan. Näin levinneisyysrajoista saatiin selkeämmät ja kuvista parem-

min luettavat. Yhdistelemällä aineistoja oli mahdollista suhteuttaa öljyn leviämistä mat-

kailualueisiin nähden.  

 Ajelehtimissimulaatioissa esitetään öljyvahingon mahdolliset leviämismatkat ja 

suunnat viiden vuorokauden aikana perustuen kuuden vuoden tuuli- ja virtaustietoihin 

(Rytkönen 2013: 59‒60). Mallinnuksissa ei ole huomioitu öljyntorjuntatoimia. Öljy ei 

siis leviä koko kuvatulle alueelle, vaan sen on laskennallisesti mahdollista edetä tiettynä 

aikana johonkin suuntaan kuvatun matkan verran tai vähemmän riippuen tuuli ja vir-

tausolosuhteista.  

 Leviämismallipaikoiksi määräytyivät riskipaikkojen ja matkailualueiden sijain-

nin perusteella Merenkurkku, Kokkolan edusta ja Kemin edusta. 5 000 tonnin mallit 

kuvaavat rannikkotankkerista aiheutunutta päästöä, ja 500 tonnin mallit kuvaavat  

kauppa-aluksen omien polttoainetankkien hajoamista esimerkiksi karilleajotilanteessa 

(Rytkönen 2013: 60). Kokkolan edustalta otettiin mukaan sekä 500 että 5 000 tonnin 

mallit mahdollistaen eri suuruisten päästöjen leviämiskuvioiden vertailun.  

Öljyvahinkoskenaariot 

Öljyvahinkoskenaarioilla tarkoitetaan visuaalista kuvausta suuren alusöljyvahingon ris-

keistä ja vahingoista. Skenaarioesitys (liite 1) rakennettiin olemassa olevia riskimallin-

nuksia, Perämeren öljyntorjunnan kehittämishankkeen materiaaleja ja kartta- ja 

kuvamateriaalia muokkaamalla ja yhdistelemällä suhteessa määriteltyihin matkailualu-

eisiin. Skenaarioiden tarkoituksena oli luoda realistinen kuva haastateltaville suuren 

alusöljyvahingon riskistä, suhteesta matkailualueisiin, luonteesta ja vaikutuksista ympä-

ristölle. Skenaarioiden todenmukaisuus varmistettiin lähettämällä skenaariomalli kom-

menteille SYKEn ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen öljyvahingontorjunnan 

asiantuntijoille. Mallin kuvaavuutta testattiin kahdella maallikolla ennen haastattelujen 

tekoa. Kommenttien ja palautteen perusteella esitykseen tehtiin tarvittavat muutokset.  

 Skenaarioesitystä käytettiin haastattelutilanteissa öljyvahingon riskien ja luon-

teen kuvaamiseen. Esitys koostui 20 Powerpoint-diasta, jotka käsittelivät todennäköi-

syyttä, riskipaikkoja suhteessa matkailualueisiin, leviämismallinnuksia, vahingon 

seurauksia rannoilla ja öljyntorjuntatoimia karttojen, kuvien ja selitystekstien avulla.  
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Haastattelut 

Tutkimusta varten tehtiin haastatteluja erityisesti matkailualueiden ominaisuuksien ja 

öljyvahingon vaikutuksia mittaavan syvemmän tiedon saamiseksi matkailualueilta. 

Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Hirsjärven ja Hurmeen (2008: 

35) mukaan haastattelun avulla on mahdollista saada monipuolista, syvää tietoa ja sel-

ventää vastauksia huonosti tunnetuista aiheista. Teemahaastattelussa haastateltava saa 

puhua vapaasti, ja tutkija pitää huolta siitä, että tarvittavat teema-alueet tulevat käsitel-

lyiksi (Grönfors 1985: 106). Teemahaastattelu ottaa huomioon ihmisten tulkinnat sekä 

heidän antamansa merkitykset, määritelmät ja elämysmaailman (Hirsjärvi & Hurme 

2008: 48). Haastatteluissa käytettiin aktiivista otetta. Holsteinin ja Gubriumin (2004: 

140‒142) mukaan aktiivisen haastatteluotteen käyttäminen on harvinaista, mutta kaikis-

sa haastattelutilanteissa haastattelija on kuitenkin aktiivinen toimija. Aktiivisessa haas-

tatteluotteessa haastattelija osallistuu tavanomaista enemmän haastatteluprosessiin. 

Haastattelijan ja haastateltavan nähdään olevan vuorovaikutuksessa ja tuottavan rapor-

tointikelpoista tietoa. Grönforsin (1985: 82) mukaan haastattelija, joka aktivoi tutkimus-

tilannetta, muuttaa aina jonkin verran tutkimuksen luonnetta. Tutkimuksen pitää 

kuitenkin kuvastaa tutkittavien maailmaa, vaikka haastattelija on osa vuorovaikutusti-

lannetta (Hirsjärvi & Hurme 2008: 18). Tässä tutkimuksessa haastattelija osallistuu 

haastateltavan mielikuvan muuttamiseen erityisesti öljyvahinkoskenaarion esittämisen 

aikana. Esityksen vaikutuksia haastateltaviin seurattiin kysymällä ajatuksia ja mieliku-

van muutosta esityksen jälkeen.  

 Haastattelun runkona käytettiin samoja kysymyksiä kaikille haastateltaville hei-

dän organisaatiostaan tai taustastaan riippumatta. Haastattelukysymysrunko (liite 2) 

laadittiin teoria- ja tutkimustietoa apuna käyttäen. Teemahaastattelulle tyypillisesti haas-

tattelutilanteessa vastaajien erityisosaamisalueita koskevat aiheet saivat enemmän pai-

noarvoa ja joitakin kysymyksiä ei ollut tarpeen esittää kaikille vastaajille. Usein 

vastaaja kertoi erityisosaamisalueensa aiheesta laajemmin oma-aloitteisesti. Toisinaan 

haastattelija kysyi tarkentavia kysymyksiä vastauksien syventämiseksi. 

 Haastattelu jakautui kahteen teemaan. Ensimmäinen teema käsitteli matkailualu-

een luonnetta ja ominaisuuksia. Aluksi haastateltavat saivat kertoa omasta toiminnas-

taan ja suhteestaan matkailuun. Seuraavaksi heille esitettiin matkailualueen rajaus 
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karttapiirroksena ja kysyttiin rajauksen oikeellisuutta matkailutoiminnan näkökulmasta. 

Tämän jälkeen käsiteltiin matkailualueen piirteitä ja vaikuttavuutta. Toinen teema käsit-

teli öljyvahinkoja. Teeman vaihtamisen aluksi haastattelija esitti haastateltaville öljyva-

hinkoskenaariot, joita arvioitiin muutamalla kysymyksellä. Skenaarioiden jälkeen 

kysymykset koskettivat öljyvahingon vaikutuksia matkailualueelle. Lopuksi vastaajat 

saivat arvioida haastattelutilannetta ja kysyä kysymyksiä haastattelijalta aiheeseen  

liittyen.  

 Useat haastattelukysymykset koskivat matkailijoita ja heidän käyttäytymistään. 

Matkailijoita ei kuitenkaan ollut mahdollista haastatella tämän tutkimuksen puitteissa. 

Matkailuyrittäjillä ja -toimijoilla oli kuitenkin tarkka käsitys matkailualueensa matkaili-

joista, erityisesti omista asiakasryhmistään. Tutkimuksen mukaan yrittäjien käsitykset 

matkailijoiden kohdevalinnoista vastaavat hyvin matkailijoiden itsearvioita (Tahvanai-

nen, L. & L. Tyrväinen 1999 Järviluoman 2006: 101 mukaan).   

 Haastatellut henkilöt valittiin alueiden matkailuun kytkeytyvistä organisaatioista, 

kuntien matkailuasiantuntijoista ja matkailuyritysten edustajista, ja kysymällä jo haasta-

telluilta henkilöiltä, ketä muita henkilöitä tutkimukseen kannattaisi heidän mielestään 

haastatella. Haastateltavat kutsuttiin mukaan sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteensä 

kutsuja lähetettiin noin 70. Haastatteluun osallistui lopulta 16 henkilöä seuraavasti: Me-

renkurkku neljä, Tankar kaksi, Kalajoki kaksi, Hailuoto kolme, Oulu kaksi, Rahjan saa-

risto ja Perämeren kansallispuisto kaksi, merenkulun ja merialueen asiantuntija yksi. 

Suurin osa haastateltavista halusi ja sai etukäteen haastattelukysymykset tutustuttaviksi. 

Puhelinhaastateltavat saivat etukäteismateriaalina myös edellä kuvatun öljyvahinkoske-

naarioesityksen. Haastattelut tehtiin kahdessa osassa. Yhdeksän henkilöä haastateltiin 

touko-, kesäkuun 2014 aikana ja loput seitsemän henkilöä kuumimman kesälomakauden 

jälkeen elokuussa. Kaksi haastattelutilannetta pidettiin parihaastatteluina, joissa haasta-

teltavat henkilöt edustivat samaa tahoa ja tunsivat toisensa entuudestaan. Pari- tai ryh-

mähaastattelulla voidaan saada monipuolisempaa tietoa ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme 

2008: 61). Sopivaa haastattelupaikkaa kysyttiin haastateltavilta haastatteluajankohdan 

sopimisen yhteydessä. Haastattelut tapahtuivat haastateltavien toimipaikoilla tai kotona 

Vaasassa, Raippaluodossa, Mustasaaressa, Hailuodossa ja Oulussa, haastattelijan kotona 

Oulussa ja Haukiputaan paloasemalla. Neljä haastattelua tehtiin puhelimitse.  
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Haastatteluaineistot analysoitiin fenomenografian periaatteiden mukaisesti. Hirsjärvi ja 

Hurme (2008: 168‒169) kuvaavat fenomenografia-erikoistumishaaraa seuraavasti.  

Fenomenografiassa haastattelijan tavoite on herättää haastateltavassa uutta tietoisuutta 

tutkittavasta ilmiöstä. Haastateltavan tulisi kertoa kokemuksistaan tutkimuksen koh-

deilmiöistä, joita haastattelija tulkitsee. Tutkijalla on selkeä kuva tutkimuksen päämää-

rästä jo tutkimuksen alkuvaiheessa, joka tarkentuu ja täydentyy analyysin edetessä. 

Analyysissä aineistoa tarkastellaan aluksi tutkijan perspektiivistä, mutta kuitenkin 

avoimena uusille vaikutteille. Saman teeman koko aineistoa verrataan yksittäisiin haas-

tatteluihin ja pyritään löytämään esimerkiksi erityisen mielenkiintoisia teeman lähesty-

mistapoja.   

 Haastattelut nauhoitettiin ja niiden sisältö litteroitiin tiivistetysti auki Excel-

taulukkoon rakennettuun kysymyspatteristoon. Teemahaastatteluaineistoa ei välttämättä 

tarvitse litteroida sanasta sanaan, mikäli tarkkaan purkamiseen ei ole syytä (Hirsjärvi & 

Hurme 2008: 141). Taulukoidut tutkimusaineistot mahdollistivat vastausten käsittelyn 

teema-, kysymys-, alue- ja vastaajakohtaisesti. Analyysissä käsiteltiin aiheita ensin koko 

tutkimusalueen näkökulmasta ja sitten vastaaja- ja matkailualuekohtaisesti. Sitaatit tar-

kistettiin äänitiedostoista kirjoittamisen yhteydessä.   
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TULOKSET JA TULOSTEN POHDINTA 

Tulokset esitetään ensin yleisellä tasolla ja aluetasolla Merenkurkun ja Perämeren osal-

ta, minkä jälkeen käydään läpi mahdollisen alusöljyvahingon aiheuttamat riskit ja sosio-

ekonomiset vaikutukset matkailualueittain. Öljyvahingon vaikutuksia matkailualueille 

mallinnettiin yhdistelemällä eri lähteistä koottujen paikkatietoaineistojen ja tässä työssä 

määriteltyjen matkailualueiden tietoja. Mallinnusten tulokset perustuvat yksinkertaisiin 

kvantitatiivisiin ja visuaalisiin analyyseihin. Öljyvahinkoskenaarion kokemukset, mat-

kailualueiden uhat, öljyvahingon vaara matkailualueille ja sosioekonomisten vaikutus-

mekanismien tarkastelu perustuvat 16 paikallisen matkailutoimijan teemahaastatteluun. 

Matkailualuekohtainen tarkastelu tehtiin koko tutkimusaineistoa hyödyntämällä.  

Aluetason ja yleisen tason tarkastelu 

Merenkurkun ja Perämeren meriliikenteen riskipaikat 

Riskipaikkojen selvittämistä varten yhdisteltiin kartta-, riskimallinnus-, riskiväylä- ja 

matkailualuetietoa. Kuvassa yhdeksän on esitetty matkailualueiden sijainnit suhteessa 

riskinarvioinneissa selvitettyihin riskipaikkoihin. Kuvan eri kokoiset ympyrät esittävät 

öljypäästömäärän riskin tonnia per vuosi ja mustat viivat PÖK-hankkeen kipparihaastat-

teluissa esille tulleita hankalia väyläpaikkoja. Haastateltu merenkulun asiantuntija totesi 

riskipaikkojen pitävän hyvin paikkaansa. Analyysi tehtiin esityksen visuaalisena tarkas-

teluna. 

 Suuririskisimmiksi paikoiksi osoittautuivat Merenkurkun kapeikko suurella tör-

mäysriskillä ja Kalajoen, Raahen, Oulun, Kemin, Tornion, Piteån ja Umeån satamiin 

johtavat väylät suurella karilleajoriskillä. Karttatulkinnan mukaan pieni yhteentörmäyk-

sen riski on olemassa lähes koko Perämeren alueella. 

 Merenkurkun kapealla väylällä on vilkas liikenne, koska se on isojen aluksien 

ainoa reitti Perämerelle (ks. kuva s. 31). Riskianalyysiaineistojen teon jälkeen Meren-

kurkun kapeikkoon on määritelty uusi reittijakojärjestelmä (Liikennevirasto 2013: 

15‒23). Parempi reittijako todennäköisesti pienentää alusten yhteentörmäysriskiä. Me-

renkurkun kapeikkoa voidaan kuitenkin pitää tutkimusalueen korkeariskisimpänä paik-

kana, sillä se sijaitsee välittömässä Merenkurkun saariston matkailualueen 

läheisyydessä. 
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Kuva 9. Riskipaikat suhteessa matkailualueisiin.  
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Satamiin johtavien väylien suuri karilleajoriski johtuu merikarttatarkastelun perusteella 

kapeista ja mutkaisista väylistä, joiden välittömässä läheisyydessä on matalikoita ja ka-

reja. Karilleajo voi johtua esimerkiksi navigointivirheestä, nukahtamisesta, teknisestä 

viasta tai ympäristötekijöiden huomiotta jättämisestä (Rytkönen 2013: 39). Kaikkien 

matkailualueiden läheltä kulkee väylä kauppasatamaan. Karilleajon suhteen korkearis-

kisiä väyläosuuksia sijaitsee Merenkurkun saariston, Hailuodon, Oulun ja Perämeren 

kansallispuiston tuntumassa. 

Öljyn leviämismallinnukset suhteessa matkailualueisiin 

Leviämismallinnuksissa yhdistettiin Spillmod-mallinnustiedot ja matkailualuerajaukset 

pohjakartan päälle. Mallinnus rakennettiin neljälle tapaukselle seuraavasti: Merenkurk-

ku 5 000 tonnia (kuva 10), Kokkolan edusta 5 000 tonnia (kuva 11) ja 500 tonnia (kuva 

12) sekä Kemin edusta 500 tonnia (kuva 13). 5 000 tonnin malli kuvaa tankkeri-  

 

 

Kuva 10. Spillmod-leviämismallinnus suhteessa työssä määriteltyihin matkailualueisiin viiden 

päivän aikana. Mallissa 5000 tn raskasta polttoöljyä on päässyt mereen Merenkurkussa.  
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Kuva 11. Spillmod-leviämismallinnus suhteessa työssä määriteltyihin matkailualueisiin viiden 

päivän aikana. Mallissa 5 000 tn raskasta polttoöljyä on päässyt mereen Kokkolan edustalla. 

 

Kuva 12. Spillmod-leviämismallinnus suhteessa työssä määriteltyihin matkailualueisiin viiden 

päivän aikana. Mallissa 500 tn raskasta polttoöljyä on päässyt mereen Kokkolan edustalla. 
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Kuva 13. Spillmod-leviämismallinnus suhteessa työssä määriteltyihin matkailualueisiin viiden 

päivän aikana. Mallissa 500 tn raskasta polttoöljyä on päässyt mereen Kemin edustalla. 

onnettomuutta ja 500 tonnin malli minkä tahansa kauppalaivan omista polttoainesäili-

öistä aiheutuvaa vuotoa. Analyysi tehtiin visuaalisena tarkasteluna ja mittaamalla mat-

koja paikkatieto-ohjelmistolla. 

 Leviämismallinnuksista laskemalla voidaan todeta, että öljyn on pahimmillaan 

mahdollista edetä tapahtumapaikasta noin 105 kilometriä ensimmäisen vuorokauden, 

175 kilometriä toisen vuorokauden ja 245 kilometriä viiden vuorokauden aikana. Epä-

suotuisilla olosuhteilla öljyn on mahdollista saavuttaa lähimmät matkailualueet lähes 

tapahtumapaikasta riippumatta 1‒2 vuorokaudessa ja viiden päivän aikana useampikin 

alue voi olla altistumisvaarassa ilman onnistuneita öljyntorjuntatoimia.  

 Eri suuruisilla päästöillä on pieni merkitys öljyn ajautumiseen. Kokkolan edus-

talle laskettujen 500 ja 5 000 tonnin mallinnuskuviot ovat lähes yhteneväiset. Havaintoa 

tukee myös Jolman (2009: 10) huomio siitä, että öljyn määrä vaikuttaa ennemminkin 

alueiden likaantumisasteeseen kuin leviämiskuvioihin.  
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Mallinnusten mukaan suuret saaret antavat noin 1‒2 vuorokauden lisäsuojan niiden ta-

kana sijaitseville alueille. Havainto koskee Raippaluodon ja Hailuodon saaria. Seskarö 

pohjoisosassa Perämerta näyttäisi antavan suojaa ainoastaan Kokkolan edustan mallin-

nuskuvissa (kuvat s. 49).  

Matkailuelinkeinon yleiset uhkakuvat 

Matkailuelinkeinon yleisiä uhkakuvia selvitettiin alusöljyvahingon uhan asemoimiseksi 

matkailualueita uhkaavien tekijöiden kenttään. Haastateltavilta kysyttiin, millaisia uhkia 

matkailuelinkeino voi kohdata.  

 Haastateltavien vastauksissa matkailun uhkakuvat jakautuivat kolmeen pääryh-

mään: taloudellisiin, ympäristöllisiin ja muihin tekijöihin. Taloudelliset uhat otti esille 

11 vastaajaa. Matkailuyrittäjät määrittelivät taloudellisia tekijöitä tarkemmin ja painot-

tivat niitä hieman enemmän. "No totta kai suurin uhka matkailulle on täällä taloudelli-

nen taantuma, missä nyt on vähän jo elettykin." (Haastattelu 6) Toisaalta kolme 

matkailuyrittäjää ei tuonut taloudellisia näkökulmia esille uhkia kysyttäessä. Edustusku-

lujen verovähennysoikeuden poistuminen, globaali talouden huonontuminen, ostovoi-

man heikkeneminen, polttoaineen hinnan nousu, matkailijoiden rahankäytön 

väheneminen, investointien puute, pääoman köyhyys ja yritysten säästäminen kokous- 

ja virkistystilaisuuksista eriteltiin taloudellisiksi tekijöiksi. Taloudellisiin tekijöihin voi-

daan laskea myös ongelmat yritystoiminnan houkuttelevuudessa. Aina ei löydy sopivia 

yrittäjiä toimintojen pyörittämiseen. Taloudelliset uhat ovat alueesta riippumattomia 

lukuun ottamatta investointeihin, motivaatioon ja pääomaan liittyviä tekijöitä, joihin 

myös matkailualue voi vaikuttaa. 

 Kaikki haastatellut toivat esille ympäristön ja luonnon muutoksen aiheuttamat 

riskit. Ympäristöön liittyvät ongelmat rikkovat matkailualueen imagon ja siten heiken-

tävät matkailukohteen houkuttelevuutta. Etenkin luontomatkailun kohdalla ympäristö-

arvoja korostettiin, mutta kaikkien mukana olevien matkailutoimintojen kohdalla niillä 

on merkitystä. Ympäristön muuttuminen konkretisoituu esimerkiksi aktiviteettien järjes-

tämisessä: "Se, että edellytykset käyttää tätä ympäristöä jostakin syystä vähenee. Tietys-

ti nyt, kun itse kulkee täällä ja vie porukkaa metsiin ja luontoon niin mäkin oon viime 

vuosien aikana joutunut muuttamaan GPS-seikkailuita... ei viitti hakkuuaukiolle tehdä 

suunnistusreittiä." (Haastattelu 6) Metsähakkuiden lisäksi ympäristön uhkatekijöiksi 
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eriteltiin luontoarvojen itsestäänselvyytenä pitäminen, tuulivoima, öljyvahinko, kemi-

kaalilaivan haaksirikko, metsäpalot, myrskytuhot, teiden huono kunto, matkailun aihe-

uttama ympäristön huonontuminen, rantojen pilaantuminen tai pusikoituminen sekä 

rantaveden pilaantuminen esimerkiksi bakteerien seurauksena. Myös pandemia-uhat, 

kuten SARS voitaneen laskea ympäristölliseksi ongelmaksi vaikka sitä ei tutkimusalu-

eella esiinnykään. Pandemiat haittaavat liikkuvuutta ja matkailua yleensä.  

 Muiksi uhkatekijöiksi luokiteltiin tapaturmat, mitäänsanomattoman kokemuksen 

saaminen kohteesta, paikallisliikenteen loppuminen, propagandistiset uhat, terrorismi, 

saavutettavuuden huonontuminen sekä rohkeuden ja uskalluksen puute palveluiden ke-

hittämisessä. Sosiaalinen media mainittiin nopeana tiedonvälittäjänä.  

 Kuvaan 14 on koottu matkailualueita kohtaavat uhat, jotka tulivat esille haastat-

teluissa. Kuvassa uhat on jaoteltu taloudellisiin, ympäristöllisiin ja muihin tekijöihin 

sekä ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Ulkoiset tekijät ovat alueesta riippumattomia. Sisäi-

set tekijät riippuvat alueesta tai alueen toimijat voivat itse vaikuttaa niihin. Osa todetuis-

ta uhkista voi olla sisäisiä tai ulkoisia tekijöitä ja ne on sijoitettu keskelle ulkoisten ja 

sisäisten tekijöiden janaa.  

 Taloudelliset uhat painottuvat ulkoisiin tekijöihin, joista vaikuttavimpana esiin-

tyy globaalit talouden muutokset. Muut ilmenneet uhat ovat usein talouden muutoksen 

seurauksia. Ympäristöllisten tekijöiden suhteen uhat jakautuvat likimain tasan ulkoisten 

ja sisäisten tekijöiden mukaan, hyvälaatuisten rantojen ja puhtaan veden merkityksen 

korostuessa. Muissa tekijöissä sisäiset tekijät painottuvat ja ne ovat usein subjektiivisia 

uhkia. Konkreettisin tekijä on saavutettavuuden huonontuminen, mihin voi vaikuttaa 

sekä paikallisliikenne että kaukoyhteydet. Suuri alusöljyvahinko sijoittuu ulkoisiin ja 

ympäristöllisiin tekijöihin. 

Arviot öljyvahinkoskenaarioista ja  

öljyvahingon vaaran kokeminen matkailualueilla 

Haastatellut pitivät esitettyjä öljyvahinkoskenaarioita realistisina tai realistisuutta ei 

osattu arvioida, mutta kaikki vastaajat luottivat kuitenkin skenaarioiden öljyvahingosta 

antamaan kuvaan. Vahinkoa kuvattiin seuraavasti: "melkoinen katastrofi", "valtava ka-

tastrofi", "kauhia skenaario kertakaikkiaan", "aika hirveitä", "järkyttävä työmaa  

 



53 

 

 

Kuva 14. Haastatteluiden (n=16) perusteella todetut matkailualueiden uhat luokiteltuna niiden 

ominaisuuksien perusteella. 

siivoamisessa", "karmea tilanne", "aika puhuttelevia kuvia" ja "...jos tapahtuu tollanen 

niin saa laittaa pillit pussiin". Esityksen koettiin tekevän öljyvahingosta konkreetti-

semman. Kaksi haastateltavista ei ollut aiemmin ajatellut öljyvahingon mahdollisuutta 

tai sen seurauksia. Neljä henkilöä oli yllättynyt vahinkojen laajuudesta ja nopeudesta. 

Yhdelle vastaajalle tuli uutena asiana pienemmänkin (500 tn) öljypäästön mahdollisuu-

det aiheuttaa vakavat vahingot. 

 Öljyvahinkovaaran vakavuuden arvioiminen oli tulkinnanvaraista, koska vastaa-

jat käsittivät vaaran eri tavoin. Vaaran arvioiminen jakautui vastaajien kesken kahteen 

ryhmään. Kuusi vastaajaa piti vaaraa selkeästi isona tai vakavana ja kahdeksan vastaa-

jaa oli sitä mieltä, että vahinko on mahdollinen tai omana elinaikana todennäköinen. 

Eräs haastateltu muotoili vastauksen näin: "Voidaanko sitä kuvata asteikolla 

TALOUDELLISET TEKIJÄT 

Globaali talouden huonontuminen, edustuskulujen 

verovähennysoikeuden poistuminen, ostovoiman heik-

keneminen, polttoaineen hinnan nousu, matkailijoiden 

rahankäytön väheneminen, yritysten säästäminen ko-

kous- ja virkistystilaisuuksista 

Sopivien yrittäjien puute 

Saavutettavuuden huonontuminen, propagandistiset 

uhat, terrorismi 

Rohkeuden ja uskalluksen puute 

palveluiden kehittämisessä, tapa-

turmat, mitäänsanomattoman 

kokemuksen saaminen kohteesta, 

paikallisliikenteen loppuminen 

Metsäpalot, matkailun aiheuttama 

ympäristön huonontuminen 

Tuulivoima, öljyvahinko, kemikaalilaivan haaksirikko, 

myrskytuhot, teiden huono kunto, SARS,  

suuri alusöljyvahinko 

MUUT TEKIJÄT 

YMPÄRISTÖLLISET TEKIJÄT 

ULKOISET 

TEKIJÄT 

 

SISÄISET 

TEKIJÄT 

 

SISÄISET 

TEKIJÄT 

ULKOISET 

TEKIJÄT 

Investointien puute ja 

pääoman köyhyys 

Metsähakkuut, rantojen pilaantuminen tai 

pusikoituminen, rantaveden pilaantuminen 

esimerkiksi bakteerien seurauksena 

Paikallisliikenteen loppuminen 
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yks‒kymmenen? Sanosko, että kaheksan ja puoli... pilaa matkailullisen imagon ja mai-

neen tyystin täysin, ja ei kovin montaa uimarantaturistia taija olla sen jäläkeen, jos sie-

lä on rannat mustana." (Haastattelu 11) Vaaroja ei haluta välttämättä pohtia aktiivisesti: 

"Yksi yrittäjän perusominaisuus on semmonen tietynlainen optimistisuus. Sä et muuten 

lähde koskaan yrittäjäksi. Sä et niinku jaksa kuvitella tai pelätä tämmösiä asioita ehkä 

kun joskus hetkittäin." (Haastattelu 4) 

 Kaikki Kalajoen ja Merenkurkun vastaajat toivat esille alueilla aiemmin tapah-

tuneet vahingot, jotka on esitetty myös tässä työssä sivulta 33 alkaen. Lisäksi keväällä 

2014 Merenkurkussa tapahtunut ja uutisoitu läheltä piti tilanne, kun Kyproslainen rah-

tialus meinasi ajaa karille, nousi esille useammalla haastatellulla.  

 Yksi vastaaja asemoi ympäristölliset uhat kolmanneksi taloudellisten ja verotuk-

seen liittyvien tekijöiden jälkeen. Öljyvahingon vaara tunnistettiin jokaisella alueella 

selkeästi ja syiksi mainittiin vilkas alusliikenne, alusten törmäys toisiinsa, sumu, luot-

saamattomana ajaminen, inhimillinen virhe, alkoholi ja tekniset viat. Eräs vastaaja ku-

vasi tekniikan pettämistä seuraavasti: "Ei se oo mitenkään mahottomuus. Omaan 

kokemukseen nojaten niin mehän luotetaan tekniikkaan, ja sittenkö se kärpänen mennee 

karporaattoriin niin sillon se tapahtuu se vahinko. Se voi tapahtua liian suurella nopeu-

della kapealla väyläalueella... Mennee yks kaks ruori jummiin, kun autopilotilla ajetaan 

ja yks kaks sielä joku rele rupsahtaa ja jää kiinni ja nakkaa ruorin yli." (Haastattelu 7) 

Alusöljyvahingon sosioekonomiset vaikutukset matkailutoimintoihin 

Kirjallisuuden (Edwards 2000, MVEIRB 2007, Forsman 2006 ja Guillot 2011) ja tutkit-

tujen vahinkotapausten (Koivusaari 1985, OTK 1997, Garza-Gil ym. 2006, Cheong 

2012 ja Crotts ym. 2013) perusteella vahingon vaikutukset matkailualueilla riippuvat 

pääasiassa vahingon sijainnista, ympäristön olosuhteista, kuten tuuli- ja virtausolosuh-

teista, vuotavan öljyn laadusta, määrästä ja vuotonopeudesta, ajankohdasta, kuten vuo-

denajasta ja matkailusesongista, torjuntatoimenpiteiden onnistumisesta, uutisoinnista 

sekä matkailualueen ominaisuuksista. Pitkäaikaisvaikutuksiin vaikuttavat alueen puh-

distuksen nopeus ja laatu, imagon palauttamisen tai parantamisen onnistuminen ja alu-

een sisäinen toipumiskyky. Taulukkoon neljä on koottu alusöljyvahingosta matkailulle 

mahdollisesti aiheutuvat sosioekonomiset vaikutukset, ja päätelty vahingon vaikutus- 
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Taulukko 4. Alusöljyvahingon mahdolliset sosioekonomiset vaikutusmekanismit sosiaalisten ja 

ekonomisten vaikutusten sekä alusöljyvahinkohistorian perusteella pääteltynä.  

 Sosioekonominen 
muuttuja 

Öljyvahingon mahdollinen  
vaikutusmekanismi 

Kohde 

Ihmiset, kult-
tuuri ja talous 

Väestömäärä Matkailijat peruvat matkoja ja muutta-
vat matkasuunnitelmia, mökkiläiset 
viettävät vähemmän aikaa alueella, 
alueelle saapuu torjuntajoukkoja ja 
mediaväkeä 

Matkailijat, mökkiläiset, asuk-
kaat, öljyvahingon torjujat, 
media 

 Terveys ja hyvinvointi Öljyn aiheuttama suora terveyshaitta, 
henkinen pahoinvointi,  

Kaikki öljyn välittömässä lähei-
syydessä oleskelevat: öljyva-
hingontorjujat, mökkiläiset, 
asukkaat, matkailijat, yrittäjät; 
Henkinen vaikutus: siteitä 
alueelle omaavat henkilöt 

 Elämänlaatu Öljyn aiheuttaman terveyshaitan, elin-
keinohaitan ja ympäristöhaitan seurauk-
sena. 

Alueella oleskelevat henkilöt 

 Elämäntyyli Matkailuyrittäjät saattavat joutua etsi-
mään muita tulonlähteitä. 

Matkailuyrittäjät 

 Perinteet ja kulttuuri Matkailu- ja kalastustoiminnan häiriin-
tyminen. 

Matkailuyrittäjät, mökkiläiset, 
asukkaat 

 Työllisyys ja tulot Merellinen toiminta estyy tai häiriintyy. 
Matkailijat kaikkoavat 

Paikalliset yrittäjät 

Rakenteet ja 
fyysinen 
ympäristö 

Ympäristön estetiikka Tilapäinen melu, haju ja visuaalinen 
haitta. Mahdollisesti pysyviä visuaalisia 
muutoksia torjuntatöiden takia. 

Kaikki alueella oleskelevat 

 Julkiset palvelut Voivat heikentyä pitkällä aikavälillä 
mikäli matkailutoiminta näivettyy 

Kaikki alueella oleskelevat 

 Elinkeinoelämä Matkailijavirtojen vähentyminen. Ker-
rannaisvaikutukset pienenevät. Alueen 
yrityskiinteistöjen arvon lasku. 

Suoraan ja epäsuoraan matkai-
lusta tuloja saavat yritykset, 
kunta. 

 Asuminen Asuntojen ja mökkien mahdollinen arvon 
lasku 

Paikalliset asukkaat, mökkiläi-
set, ostajat 

 Kalatalous Kalastuskiellot, paikallisten tuotteiden 
myynnin heikkeneminen 

Ravintolat, matkailuyrittäjät, 
kalastajat, tuottajat, jalostajat 

 

mekanismit sosiaalisten ja ekonomisten käsitteiden sekä alusöljyvahinkohistorian perus-

teella.  

 Kuva 15 esittää haastattelujen perusteella tunnistettuja alusöljyvahingon aiheut-

tamia haittoja matkailutoiminnoille suhteessa aikaan ja tapahtumien kulkuun. Suorat 

vaikutukset tarkoittavat sellaisia toimintoja, jotka estyvät öljyisillä alueilla, kuten ve-

siurheilu- ja kalastusaktiviteetit. Epäsuorat vaikutukset tarkoittavat toimintoja, jotka 

eivät häiriinny öljyn takia, mutta joiden toimintaedellytykset häiriintyvät matkailijoiden 

muuttaessa matkasuunnitelmiaan. Tähän kategoriaan kuuluvat kaikki matkailijoiden 

käyttämät toiminnot ja palvelut, jotka sijaitsevat matkailualueella, kuten kauppa-, ravin-

tola  ja  hotellipalvelut, mutta eivät kuulu ensimmäisenä mainittuun  ryhmään. Matkaili- 
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Kuva 15. Haastattelujen perusteella tunnistetut alusöljyvahingon aiheuttamat haitat matkailu-

alueilla suhteessa aikaan ja tapahtumien kulkuun. 

joiden väheneminen vaikuttaa todennäköisesti myös suoraan matkailusta tulon saavien 

yrittäjien ostamiin palveluihin eli kerrannaisvaikutuksiin, ja myöhemmin paikkakunnan 

tai -kuntien talouteen. 

 Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että matkailijat muuttavat helposti matka-

suunnitelmiaan. Matkakohteeksi valitaan joku toinen kohde tai ei lähdetä matkalle ol-

lenkaan. Jo pienempikin uutisoitu negatiivinen asia aiheuttaa nopeasti muutoksia 

matkailijavirroissa: "...eihän meillä tarvittu viime vuonna kuin naurulokkeja, ja joitten 

piikkiin pantiin sitten kun bakteeripitoisuus rannalla nousi. Sehän oli heti valtakunnan-

tason uutinen... Heti tuota niin sitten levis kauheat huhut, että tänne ei voi tulla." (Haas-

tattelu 3) Erityisesti lapsiperheiden arvioitiin peruvan matkoja saastuneille alueille tai 

lyhentävän kohteessa oloaikaa, mikäli he ovat jo valmiiksi alueella. Suuri alusöljy-

Aika:  -  -  tunteja  -  -  -  vuorokausia  -  -  -  viikkoja  -  -  -  kuukausia  -  -  -  vuosia  -  -  
 

Öljy likaa rantoja - tieto leviää vahingosta - öljy puhdistettu rannoilta - imagon rakentaminen 

Suorat vaikutukset  
- estävät toiminnan 

Kalastusretket 

Meriretket 

Taksivenepalvelut 

Uiminen 

Sukellus 

Surffaus 

Melonta 

 Opaspalvelut 

 Linturetket 

 Rantapelit ja leikit 

 Muu alueen luontoretkeily 

 Hotellipalvelut 

 Leirintäaluepalvelut 

 Ravintolapalvelut 

 Kaupat ja kioskit 

 Huoltopalvelujen kysyntä laskee 

 Investoinnit vähenee 

 Muut kerrannaisvaikutukset 

 Matkailualueen imago huononee  Imagon paraneminen 

 Vaikutukset kunnan taloudelle ja imagolle 

Epäsuorat vaikutukset - häiritsee toimin-
taa/matkailijat kaikkoavat alueelta 

Matkailijat palaavat alu-
eelle 
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vahinko loisi synkän ilmapiirin, "huonon karman" ja ulkopuoliset kävijät jäisivät hel-

posti tulematta lukuun ottamatta öljyntorjuntaan osallistuvia henkilöitä.  

 Katastrofimatkailu eli onnettomuuden houkuttelemat matkailijat nousi useam-

malla vastaajalla esille. Katastrofimatkailu saattaa haitata alueen kehitystä, jos sen avul-

la on mahdollista saada alueelle tuloja (Kendle 2008). Katastrofimatkailijoiden nähtiin 

kuitenkin viipyvän alueella lyhyen ajan ja käyttävän vain vähän rahaa. "Siellä ei oo ko 

uteliaita, eikä ne tuota uteliaat maksa mittään siitä ku ne tullee siihen ja kattoo, että voi 

kamalaa ja lähtee pois." (Haastattelu 7) Matkailuelinkeinon ei nähty juurikaan hyöty-

vän katastrofimatkailijoista. 

 Sen sijaan suuremmat mahdollisuudet matkailutoimijoilla on paikata matkaili-

joiden vähenemisen aiheuttamaa tulohäviötä öljyntorjuntaorganisaation tarvitsemien 

palvelujen avulla. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että matkailuyrittäjien on mahdol-

lista tarjota jossain määrin palveluita öljyntorjuntatoimintaan. Hyödyn nähtiin kuitenkin 

olevan lyhytaikainen eikä se korvaisi kokonaan matkailun tulonmenetyksiä. Majoitus-, 

peseytymis-, muonitus-, huolto- sekä vesikuljetus- ja muut kuljetuspalvelut tulivat esille 

tarjottavina toimintoina. Yritystoiminnan mukautuvaisuus parantaa mahdollisuuksia 

tuottaa palveluja erilaisiin tarpeisiin. "Semmoset jokka on niinku ketteriä tavallaan, et 

pystyy niinku reagoimaan, ajattelee ja huomaa, opportunisteja ja näin niin varmasti 

pystyy nopeasti siinä tilanteessa tuottamaan jotaki semmosta, mitä ne ei ole tehnyt aika-

semmin ja hyötymään ehkä sitäki kautta." (Haastattelu 4) 

 Pitkäaikaisen vahingon arvioitiin tekevän loven liikevaihtoon ja aiheuttavan tar-

peen hakea vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Toiminta saattaisi siirtyä kokonaan eri alalle, ja 

esimerkiksi veneitä saatettaisiin myydä pois menojen sopeuttamiseksi. Monialatoimi-

joilla vahingon matkailulle aiheuttama haitta on pienempi. Useilla pienillä toimijoilla 

matkailutoiminta muodostaa vain osan liiketoiminnasta. Isommilla toimijoilla sen sijaan 

on usein paremmin puskurikykyä selviytyä erilaisista ongelmista.  

 Kaikkein haavoittuvimpia yrityksiä matkailutoiminnan häiriintyessä ovat velkai-

set yritykset, jotka ovat kokonaisuudessaan riippuvaisia matkailutuloista. Vastausten 

perusteella on mahdollista päätellä, että öljyvahingon tapauksessa pahimmat vahingot 

koituisivat sellaisille toimijoille, jotka eivät pysty tarjoamaan palveluja öljyntorjuntaor-

ganisaatiolle, ja joiden toiminta perustuu yhteen tai muutamaan, suoraan puhtaaseen  
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meriluontoon ja mereen liittyvään toimintoon. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi ve-

siurheiluvälinevuokraus ja opaspalvelut.  

Matkailualueen toipuminen suuresta alusöljyvahingosta 

Suuren alusöljyvahingon näkyvät haitat ja torjuntatoimet voivat kestää kuukausia, ja 

torjuntatoimien, erityisesti koneellisen puhdistamisen, jättämät jäljet voivat jäädä pitkä-

aikaisiksi. Jäljelle jääneet öljyjäämät häviävät hitaasti. Merenkurkun saaristossa paljon 

liikkuva haastateltava kertoi, että m/s Eiran kolmekymmentä vuotta sitten tapahtuneen 

raskasöljyvuodon jälkiä on edelleen saaristossa. Öljyä on nähtävissä pikeentyneenä ker-

roksena vahingolle altistuneiden saarten kivien väleissä. 

 Parempi puhdistuskalusto, varautumissuunnitelmat ja kohonnut ympäristötietoi-

suus parantavat puhdistustoimien laatua, nopeuttavat toimintaa ja pienentävät jäljelle 

jäävää ympäristöhaittaa. Ympäristötietoisuuden kasvaminen käy hyvin ilmi haastatelta-

van kokemuksesta, miten käsitys meren kestävyydestä on muuttunut 60-luvun lopulta: 

"...opetettiin, että meillä ei ole mitään ongelmaa jätteiden kanssa, että putket vaan 

tuonne [mereen], että kun meri puhdistaa itse itsensä. Tämä oli niinku biologian tunnil-

la." (Haastattelu 13) 

 Öljyvahingon matkailulle aiheuttama haitta johtuu toimintojen estymisestä ja 

imagon tahriintumisesta. Haitta kestää matkailualueilla pidempään kuin öljyn aiheutta-

ma ympäristöllinen haitta tai torjuntatoimet, koska matkailualueen imagon ja matkaili-

javirtojen palauttaminen on hankalaa ja hidasta. Vastaajat arvioivat imagon elpymisen 

kestävän vuosia, viisi tai kymmenen vuotta. Tiedotusvälineiden välittämä kuva vahin-

koalueesta saattaisi tahrata laajemman alueen maineen, mitä vahinko todellisuudessa 

koskettaa: "Tästähän on hyvä esimerkki niin Tsernobyli, sillon ku se levis niin täällähän 

[Oulussa] ulkomaalaiset ei uskaltanu tulla, kun tuota siellä on kaikki kuolleita ja täällä 

on mettät kuollu ja kaikkee... Kysyttiin, voiko Suomeen tulla." (Haastattelu 13) 

 Alueen matkailutoiminnot saattaisivat taantua öljyvahingon seurauksena. Isojen 

vastoinkäymisten mainittiin vaikuttavan motivaatioon harjoittaa toimintaa. Esimerkiksi, 

jos yritys on myynyt matkailutoimintaan käytetyn veneen, niin se ei välttämättä käyn-

nistä venetoimintaa uudestaan. Matkailutoiminnan häiriintymisen arvioitiin aiheuttavan  
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joidenkin yritysten konkurssin, mutta osa yrityksistä pystyisi varmasti sinnittelemään 

yhden huonon kauden yli. Tulojen pienentyminen aiheuttaisi kuitenkin ongelmia inves-

tointien tekemiseen, ja siten se heikentäisi edelleen matkailualueen houkuttelevuutta 

suhteessa muihin alueisiin. Ongelmia palautumiseen voi tulla myös, jos tulee muita toi-

mintaa haittaavia tekijöitä, kuten huonoja kesäsäitä tai yleinen talouden heikkeneminen.  

 Haastateltavilta kysyttiin keinoja matkailun toipumisen edistämiseksi sen jäl-

keen, kun öljyvahingon näkyvät vahingot on siivottu. Kysymykseen vastaaminen koet-

tiin vaikeaksi ja se vaati vastaajilta pohdintaa. Ongelmaksi koettiin se, että median 

uutisointi käsittää katastrofiajan, mutta jälkeen päin, kun alue on toipumisvaiheessa, 

median kiinnostus aluetta kohtaan on hiipunut.  

 Olennaisiksi tekijöiksi toipumiselle osoittautuivat imagon korjaaminen ja puh-

taan ympäristön osoittaminen. Markkinointi on tärkeässä asemassa, mutta yksin mark-

kinoinnin tehokkuutta epäiltiin. Sen pitää perustua todellisuuteen, mutta ihmisten 

arvioitiin kuitenkin epäilevän suoran mainonnan todenperäisyyttä. Parempi olisi saada 

muunlaista tiedotusta liikkeelle esimerkiksi kutsumalla toimittajia ja matkanjärjestäjiä 

tutustumaan matkailualueisiin. Yksityisten ihmisten välittämä tieto on tehokas väline 

etenkin sosiaalisessa mediassa. Konkreettisiksi keinoiksi ehdotettiin positiivista julki-

suutta ja laajaa jatkoviestintää, katastrofirahaston perustamista, ennen ja jälkeen kuvien 

esittämistä sekä printti- että tv-mediassa, katastrofiuutisella ratsastamista ja sankaritari-

noiden kertomista. Positiivisen nosteen saamiseksi voitaisiin kehittää sankaritarinoita 

esimerkiksi "...siitä kuinka ihmiset puhaltaa yhteen hiileen ja on saatu aikaan tämmö-

nen Kalajoki spirit, pelastakaa Hiekkasärkät spirit. Se poikii kaikkee hienoo ja upeita 

tarinoita ja sitä tullaan sitte kattomaan." (Haastattelu 4) 

Pohdinta suuren alusöljyvahingon sosiaalisista vaikutuksista 

Suuren alusöljyvahingon sosiaalisia vaikutuksia tarkastellaan tunnistettujen vaikutusten 

ja teoriatiedon perusteella. Sosiaaliset vaikutukset jakautuvat vahingon aiheuttamaan 

suoraan mielipahaan ja taloudellisten vaikutusten seurannaisvaikutuksiin. Tieto onnet-

tomuudesta ja ympäristön tuhoutumisesta, epävarmuus tulevaisuudesta sekä ihmisten, 

eläinten ja lintujen kärsimyksestä voi aiheuttaa alueella oleskeleville tai alueeseen sitei-

tä omaaville ihmisille pahaa oloa.  
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Matkailuolosuhteiden heikentymisen aiheuttama tulonmenetys voi aiheuttaa alueella 

monia sosiaalisia muutoksia. Yritykset saattavat joutua lomauttamaan tai irtisanomaan 

henkilökuntaa tai pienyrittäjät lopettavat toiminnan. Usein matkailun ansiosta alueen 

palvelut ovat paremmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman matkailutoimintaa. Matkai-

lualueen taantuessa myös muut alueen palvelut, kuten kaupat, posti ja julkinen liikenne, 

voivat heikentyä pidemmällä aikavälillä. Palvelujen heikentyminen tarkoittaa edelleen 

vähemmän työpaikkoja. Työttömyyden lisääntyminen ja palvelujen heikentyminen voi-

vat aiheuttaa alueelta poismuuttoa, mikä edelleen hankaloittaa palvelujen ylläpitämistä. 

Työttömyyden kasvu saattaa aiheuttaa sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, kuten syr-

jäytymistä ja masennusta.  

Matkailualuetason tarkastelu 

Seuraavaksi kuvataan kukin matkailualue, kävijäprofiilit sekä matkailun merkitys ja 

aluevaikutukset kuuden työssä tarkastellun matkailualueen osalta. Tarkastelu perustuvat 

matkailutoimijoiden ja -yrittäjien haastatteluihin. Tämän jälkeen kerrotaan alusöljyva-

hingon aluekohtaiset riskit ja vahingontorjuntaresurssit, jotka perustuvat haastatteluihin, 

riskilaskentaan ja mallinnuksiin. Alueittaiset tarkastelut päätetään pohdintaan aluekoh-

taisesta öljyvahinkoalttiudesta ja vahingon vaikutuksista alueella. Vahinkoalttiuden ja 

vahinkojen vaikutusten arvioinnin apuna käytettiin ilmakuva- ja kartta-aineistoja. 

 Matkailualueiden kuvauksissa karttojen mittakaavat vaihtelevat ja niissä esiinty-

vät öljyvahinkoriskiympyrät eivät siten ole keskenään vertailukelpoisia. Öljyvahingon 

riski alueittain on ilmoitettu laskennallisena riskinä 50 km säteellä matkailualuerajauk-

sesta. Riskilaskelmatulokset ovat paremmin vertailukelpoisia keskenään. Riskilaskenta 

on kuvattu tarkemmin sivulla 41.  

 Yhdistävinä vetovoimatekijöinä tarkastelluilla alueilla ovat puhdas ympäristö ja 

meri. Veneilymatkailun näkökulmasta Merenkurkun ja Perämeren Suomen puoleinen 

rannikko on matalaa ja karikkoista. Joillekin saarille on rakennettu satamat ja laiturit. 

Muille saarille on yleensä vaikea rantautua veneellä. Matkailualueiden perustiedot on 

koottu taulukkoon viisi. 
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Taulukko 5. Matkailualueiden tietoja haastatteluihin perustuen ja öljyvahingon riskiarvion tu-

lokset matkailualueittain. 

Kohde Palvelut ja aktiviteetit Kävijämäärä / vuosi Työllistävyys 
Öljyvahin-
koriski * 

Merenkurkun 
saaristo 

Ravintoloita, kauppoja, kioskeja, 
matkamuistoja, majoitusta, vene-
retkiä, opaspalveluita, kalastus, 
retkeily, vaellus, melonta, kokous-
palveluja 

50 000‒60 000 
matkailijaa,  
330 000 vierailijaa, 
10 % ulkomaalaisia 

Suora 50 hlö-
työvuotta 
Välillisesti 200 
hlötyövuotta 

Hyvin suuri 
69,5 t/v 

Tankarin  
majakkasaari 

Kahvila, majoitus, sauna, museo, 
luontopolku, uimapaikka, kokous-
palveluja 

7 000‒8 000 matkai-
lijaa 

Noin 10  hlöä 
sesonkina 

Kohtalaisen 
pieni 
1,1 t/v 

Hiekkasärkät, 
Rahjan saaristo 
ja Kallankarit 

Hotelleja, leirintäalue, ravintoloi-
ta, kioskeja, uimaranta, melontaa, 
kalastusta, luontonäyttely, erilaisia 
tapahtumia, hiihtoa 

1 000 000  
matkailijaa,  
500 000 yöpyjää 

200 hlöä  
sesonkina 
100 hlöä koko-
aikaisesti 

Kohtalaisen 
pieni 
1,2 t/v 

Hailuoto Majoitusta, mökkejä, kauppoja, 
ravintoloita, veneretkiä, kioskeja, 
matkamuistomyymälöitä, ohjel-
mapalveluja, kotieläinpiha, luon-
tonäyttely 

35 000‒40 000  
matkailijaa  

Muutamia 
kymmeniä 
henkilöitä 
sesonkina 

Kohtalaisen 
suuri 
5,0 t/v 

Oulun merelli-
nen matkailu-
alue 

Hotelleja, ravintoloita, camping, 
urheiluhalli, kylpylä, uimaranta, 
kioskeja, vesiurheiluvälinevuokra-
usta, kaupungin palvelut 

Arvioitu kokonais-
määrä  
500 000,  
200 000 yöpyjää 

Arviolta 100 
sesonkina 

Kohtalaisen 
suuri 
3,9 t/v 

Perämeren 
kansallispuisto  

Vuokratupia, sauna, autiotupa, 
luontopolku, nähtävyyksiä 

8 800 kävijää 2 hlötyövuotta Kohtalaisen 
suuri 
2,8 t/v 

*Laskennallinen öljyvahinkojen todennäköisyys tonnia per vuosi 50 km säteellä matkailualueesta 
 

Merenkurkun saaristo 

Merenkurkun saariston vetovoima perustuu pääasiassa ainutlaatuiseen jääkauden ja 

maankohoamisen muovaamaan meriluontoon ja erityiseen maisemaan. Alueella on hy-

vät melonta- ja vaellusmahdollisuudet, rikas linnusto ja hyvät kalavedet. Sesonkiaika on 

kesäkausi, heinäkuun ollessa vilkkain. Kevättalvella pilkkikalastus, keväällä lintujen 

muutto ja syksymmällä kalastus tuovat matkailijoita alueelle. Yritysmatkailua on tasai-

semmin ympäri vuoden. 

 Merenkurkun matkailupalvelut ovat vielä suhteellisen pienimuotoisia. Alueen 

matkailuyritykset ovat yhden tai muutaman hengen työllistäviä toimijoita. Useilla yri-

tyksillä on muita tulonlähteitä matkailun lisäksi tai matkailu on sivutoimiala. Maail-

manperintöstatus ja siltayhteys ovat virkistäneet matkailutoimintaa. Saariston matkailua 

on kehitetty hillitysti kestävän kehityksen näkökulmasta. Alueella on ollut hanketoimin-

taa kahden miljoonan euron edestä ja alueen yritykset ovat tehneet investointeja. Sen 
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infrastruktuuri ja palvelut eivät kuitenkaan mahdollista massamatkailua. Esimerkiksi 

majoituskapasiteetti on hyvin rajallinen, koska isot toimijat puuttuvat. Merenkurkun 

saaristossa koetaan olevan paljon hyödyntämätöntä matkailupotentiaalia etenkin tee-

mamatkailun sektorilla. 

 Alueella arvioitiin vierailevan vuosittain noin 50 000‒60 000 matkailijaa. Raip-

paluodon sillan liikennelaskennan mukaan saaressa käy 330 000 vierailijaa. Luku sisäl-

tää kaikki vapaa-ajan viettäjät, mutta ei vakituisia asukkaita tai työmatkaliikennettä. 

Tyypillinen matkailija on saaristoon tutustumaan tullut korkeakoulutettu keski-ikäinen 

tai eläkeläispariskunta tai perhe. Yritysmatkailijat ovat tärkeä ryhmä, joka tuo alueelle 

kävijöitä ja tuloja ympäri vuoden. Lisäksi bussi-, TYKY- ja koululaisryhmät vierailevat 

saaristossa. Sukulaisvierailijat, joista monet tulevat Ahvenanmaalta tai Norjasta, näky-

vät matkailijakuvassa. Ulkomaalaisten osuus on kymmenisen prosenttia kävijöistä. Yri-

tysmatkailussa osuus on suurempi. Venematkailijoita on aika vähän. Venematkailu 

vaatii taitoa ja varovaisuutta matalalla ja kivikkoisella rannikolla. 

 Matkailualueen työllisyysvaikutuksen arvioitiin olevan suoraan noin 50 henkilö-

työvuotta ja välillisesti 200 henkilötyövuotta. Matkailun työllistävyys näkyy etenkin 

saaristossa. Työllisyysvaikutusta tärkeämpänä koettiin etenkin Vaasan kohdalla olevan 

puhtaan meriluonnon imagollinen merkitys. Se on kansikuva alueen yrityksille ja esi-

merkiksi business- ja kongressimatkailun markkinoinnille. Kuntien on mahdollista erot-

tautua muista kunnista juuri saariston avulla. Meri ja merellisyys ovat alueen matkailun 

elinehto. Mikäli elementtejä ei olisi olemassa, ei alueella olisi matkailua.  

Öljyvahingon riski ja vahingontorjuntaresurssit 

Merenkurkun matkailualue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Merenkurkun kapeikon vä-

littömässä läheisyydessä, joka on riskikartoituksen perusteella alueen korkeariskisin 

öljyvahinkopaikka (kuvat 16 ja s. 47). Haastateltavan mukaan pienet, syväykseltään alle 

viiden metrin alukset pystyvät ajamaan myös Raippaluodon Itäpuolelta Stubben-

Ritgrund-reittiä, joka kulkee Raippaluodon sillan ali. Tämän kokoluokan alukset eivät 

kuitenkaan käytä polttoaineena raskasta polttoöljyä. Laskennallinen todennäköisyys 

öljyvahingolle  
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Kuva 16. Merenkurkun matkailualuerajaus, Unescon maailmanperintöalue ja alusöljyonnetto-

muusriskit. 

50 kilometrin säteellä matkailualuerajauksesta on lähes 70 tonnia vuodessa. Meren-

kurkku on maankohoamisaluetta, jonka geomorfologia sisältää ainutlaatuisia De Geer-

moreenimuodostumia. Saaristo on kivikkoista ja ranta-alueet matalia ja karikkoisia (ks. 

kuva 17). Öljyntorjunta ja rantakeräys on vaikea järjestää. Lähimpien öljyntorjunta-

alusten kotisatama on Vaasassa, josta matkaa merenkurkun kapeikkoon on 75 kilomet-

riä. Alusten on mahdollista saavuttaa alue noin kuudessa tunnissa.  

Päätelmät öljyvahinkoalttiudesta ja vahingon vaikutuksista matkailualueella 

Öljyonnettomuuden sattuessa havaituissa riskipaikoissa herkimmin öljylle altistuvat 

ulkosaaret ja luodot sekä merenpuoleinen osa raippaluotoa. Epäsuotuisissa tuuli- ja  

virtausolosuhteissa öljyn on mahdollista saavuttaa lähimmät saaret jo muutamissa  

tunneissa.  

 Sisäsaaristo on maantieteellisesti suojaisempi paikka, ja sen saastuminen on epä-

todennäköisempää. Siellä myös öljypuomien käyttö on helpompaa saarten antaessa suo-

jaa merenkäynniltä. Haastateltavan mukaan matalavetisessä saaristossa veneellä liikku- 
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Kuva 17. Merenkurkun saaristo on hyvin matalaa, kivistä ja karikkoista. Kuva Bergö gaddarnan 

saarilta, joka sijaitsee maailmanperintöalueen eteläisessä osassa (Kuva Jaakko J. Salo). 

minen vaatii kuitenkin hyvää paikallistuntemusta. Joka paikkaan ei pääse isommilla 

veneillä. 

 Saariston kivikkoiset rannat ovat työläitä ja hankalia puhdistettavia. Puhdistami-

nen vaatii paljon työvoimaa. Puhdistusjoukkojen ja varusteiden kuljettaminen kivikkoi-

sessa saaristossa on vaativaa. Suurimmassa osassa saaria ei ole kunnollisia 

rantautumispaikkoja. Jätteiden kuljetuksessa pätee samat ongelmat. 

 Haastateltavien mukaan öljyvahingon vaikutukset olisivat kova kolaus matkailun 

eteen tehdyille ponnisteluille, ja saaristoon ajautuva öljy veisi pohjan luontomatkailun 

alta. Lintu-, kalastus-, veneily- ja luontokuvausmatkailijat eivät tulisi paikalle. Saaristo-

retkien venekuljetukset estyisivät, mutta luontopoluilla olisi edelleen mahdollista kul-

kea. 

 Alueen matkailutoiminta, imago ja useat yritykset ovat vasta kehittymässä, va-

kiinnuttamassa toimintaansa ja vahvistumassa. Nuoret yritykset, joilla on lainaa saattai-

sivat joutua lopettamaan. Haastatellut arvioivat, että yrittäjien olisi vaikea selvitä omin 

voimin pitkäaikaisesta vahingosta, ja vahingosta palautuminen veisi vuosia. Useilla yri-

tyksillä on muita toimintoja matkailun lisäksi. Se parantaa niiden ja koko alueen vahin-

gosta ylitse pääsemistä. Vahingon vaikutukset eivät jäisi kuitenkaan pelkästään 
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matkailualueelle. Saariston ollessa business- ja kongressimatkailun vetonaula, vahingon 

vaikutukset heijastuisivat varsinaista matkailutoimialaa laajemmalle. 

Tankarin majakkasaari 

Kokkolan edustalla, puolentoista tunnin merimatkan päässä, sijaitsevan Tankarin saaren 

(kuva 18) vetovoima perustuu meriluontokokemukseen ja saaren rikkaaseen kulttuuri-

historiaan. Kokkolasta Tankariin kulkee säännöllinen reittiliikenne, joka on ainut laatu-

aan Perämerellä. Kesäloma-aika on saaren vilkkainta sesonkia, jota täydentää 

toukokuun, kesäkuun alun ja syyskuun kokousmatkailu. Talvella Tankarissa ei ole var-

sinaista matkailutoimintaa. 

 Pienen saaren palvelut perustuvat pääasiassa Kokkolan kaupungin ja yksityisen 

matkailuyrityksen järjestämiin palveluihin ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Saares-

sa on kahvila, majoituspalveluita, hylkeenpyyntimuseo, sauna ja majakka, jonka Lii-

kennevirasto on päättänyt korjata, ja se avattanee matkailijoille kesäkaudelle 2015. 

Saaressa kulkee luontopolku, johon voi tutustua laivahenkilökunnan opastamana tai 

itsenäisesti. Muita varsinaisia aktiviteettipalveluja Tankarissa ei tällä hetkellä ole.  

 

Kuva 18. Tankarin majakkasaari ja alusöljyonnettomuusriskit. Aikataulun mukainen lauttalii-

kenne saarelle kulkee Kokkolan Meripuiston satamasta. 
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Tankarin vierailijat jakautuvat reittiliikennelaivalla kulkeviin ja yksityisveneellä saareen 

saapuviin. Laiva kuljettaa noin 5 000‒6 000 matkustajaa kaudessa. Reittiliikenteen li-

säksi yksityisveneillä kulkevia arvioitiin saapuvan muutama tuhat. Pääosa vierailijoista 

on päiväkävijöitä. Yöpymisvuorokausia arvioitiin olevan noin 900 per kausi. Matkaili-

joiden määrä on riippuvainen säistä.  

 Laiva viipyy saaressa kahden tunnin ajan, mikä rytmittää matkailutoimintaa. 

Tyypillinen laivalla saapuva matkailija on keski-ikäinen tai eläkeläinen. Yksityisveneil-

lä saapuvat ovat keski-ikäistä ja nuorempaa väkeä tai perheitä. Koululais- ja TYKY-

ryhmät vierailevat myös saarella. Ulkomaalaisten osuutta ei osattu arvioida tarkkaan, 

mutta niiden kirjon kuvattiin olevan monipuolinen.  

 Tankarin saaristomatkailu on Kokkolan matkailumarkkinoinnin kärkikohde, ja 

sitä on markkinoitu aktiivisesti noin kymmenen vuotta. Saaren matkailu työllistää se-

sonkiaikana yhteensä noin kymmenen henkilöä. Lukuun sisältyy myös alusliikenteen ja 

Kokkolan matkailun työpanos. Tankarin taloudellinen merkitys Kokkolan kaupungille 

on pieni suhteessa teollisuuden ja kaupan palveluihin. Se on kuitenkin erityisen tärkeä 

Kokkolalle ja alueen yrityksille, koska lähistöllä ei ole kovin montaa matkailijoita kiin-

nostavaa vierailukohdetta. Matkailu Kokkolassa on kasvussa, ja Kokkolan merelliset 

palvelut ovat monipuolistuneet.  

Öljyvahingon riski ja vahingontorjuntaresurssit 

Tankarin läheinen meriympäristö on sivun 47 riskimallinnusten mukaan turvallinen. 50 

kilometrin säteellä matkailualueesta öljyvahingon laskennallinen riski on noin 1,1 ton-

nia vuodessa. Saaren läheiseen pieneen onnettomuusriskiin on osasyynä pieni aluerajaus 

verrattuna muihin matkailualueisiin. Kauempanakaan ei ole kovin suuria riskejä. Lä-

himmät riskipaikat ovat lounaan suunnassa, 30 kilometrin päässä Pietarsaaren edustalla 

oleva karilleajoriski ja reilun 50 kilometrin päässä, idän suunnassa olevat törmäysriskit 

(ks. kuva s. 47). Todellisen öljyvahingon mahdollisuutta kasvattaa kuitenkin kova meri-

liikenne ja isot alukset, jotka kulkevat Kokkolaan Perämeren vilkkaimpaan satamaan. 

Tankarin ohitse kauempana merellä kulkee lähes koko Perämeren liikenne, ja kuten 

sivujen 48‒50 leviämismallinnukset näyttävät, öljyvahingon uhka on kuitenkin ilmeinen 

onnettomuuden sattuessa. 
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Tankaria lähimmät öljyntorjuntayksiköt ovat Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 

pelastuslaitoksen veneet noin 15 kilometrin päässä Kokkolassa. Lähimmät laivaluokan 

öljyntorjunta-alusten satamapaikat sijaitsevat Vaasassa 160 kilometrin päässä ja Oulus-

sa 200 kilometrin päässä. Vaasasta aluksen ajoaika paikalle on yhdeksän tuntia ja Ou-

lusta noin yksitoista tuntia.  

Päätelmät öljyvahinkoalttiudesta ja vahingon vaikutuksista matkailualueella 

Tankarin saari on ulkosaaristoa, joka on suoraan alttiina öljyn aiheuttamille vahingoille 

ja merenkäynnille. Tankarin kallioisten ja kivikkoisten rantojen puhdistamista auttaa 

saarella olevat hyvät laiturirakenteet ja huoltoon sopivat tilat. Itse saari on kohtalaisen 

pieni, noin kolme kilometriä ympärysmitaltaan, mutta etenkin sen lounaan puolelle jää-

vä rikkonainen saaristo on hankalasti suojattavaa ja puhdistettavaa.   

 Tankarin matkailutoiminta on täysin riippuvaista reittiliikennelaiva- ja yksityis-

veneliikenteestä. Öljyvahinko todennäköisesti lopettaisi reittiliikenteen vahingon ajaksi 

ja yksityiset veneet eivät kulkisi saastuneilla alueilla. Matkailijavirta todennäköisesti 

loppuisi kokonaan vahingon ajaksi. Haastateltavan mukaan saaren makea käyttövesi 

puhdistetaan merivedestä. Jos vedessä on öljyä niin makea vesi pitää kuljettaa saareen.  

 Tankarin matkailupalvelut ovat vain osa Kokkolan kaupungin matkailutoimin-

taa, ja saaren yritys toimii ainoastaan kesällä. Kauden ulkopuolella yrittäjät toimivat 

muissa tehtävissä. Niinpä majakkasaaren matkailu pystyisi todennäköisesti selviämään 

kohtuullisen hyvin öljyvahingon aiheuttamasta taloudellisesta tappiosta, ja palauttamaan 

toiminnan sen jälkeen, kun alueelle olisi taas mahdollista saapua ja tieto asiasta olisi 

saatu matkailijoille. Haastatellun mukaan laivalle pyrittäisiin mahdollisesti löytämään 

jokin muu vierailukohde vahingon aiheuttaman haitan ajaksi. 

Hiekkasärkät, Rahjan saaristo ja Kallankarit 

Hiekkasärkkien, Rahjan saariston ja Kallankarien matkailualue on tutkimuksen tunne-

tuin ja kävijämäärältään suurin alue. Suurin osa matkailijoista saapuu Hiekkasärkille, 

jonka matkailurakenteet voivat vastaanottaa suuria määriä matkailijoita. Särkillä on 

noin 10 kilometrin pituinen hiekkaranta-alue, jonka ympärille on rakennettu monipuoli-

set matkailupalvelut ja tapahtumat (kuva 19). Rahjan saariston ja Kallankarien matkailu 

on pienimuotoista ja enemmän luontokeskeistä. 
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Kuva 19. Hiekkasärkkien, Rahjan saariston ja Kallankarien matkailualue. Kalajoen satama si-

jaitsee Rahjan saariston ja Hiekkasärkkien välissä. 

Matkailualueen sesonki kestää kesäkuusta elokuun loppupuolelle. Kuumin sesonki al-

kaa juhannukselta ja kestää koulujen alkamiseen, elokuun alkuun asti. Loppukesästä 

toiminta painottuu viikonloppuihin. Osa matkailupalveluista, kuten kylpylähotelli toimii 

ympärivuotisesti. Syys- ja hiihtoloma-aikoina on ajankohtaan nähden vilkasta.  

 Meren merkitys on suuri Hiekkasärkkien, Rahjan saariston ja Kallankarien mat-

kailulle. Asiakaskyselyjen mukaan 90 prosenttia Hiekkasärkkien kävijöistä on ilmoitta-

nut luonnon ensisijaiseksi syyksi vierailulle. Alueen imago hyvistä 

tekemismahdollisuuksista, majoituksesta ja palveluista sekä tunnelma meren äärellä 

olemisesta vetää matkailijoita. Kalajoen matkailualue on Suomen ainoa meren rannalla 

sijaitseva suuri matkailukeskittymä. Meri mahdollistaa erottumisen muista alueista.  

 Kalajoella käy vuosittain noin miljoona matkailijaa. Rekisteröityjä yöpymisiä on 

yli 260 000 ja päiväkävijöitä noin 500 000. Loppuosa majoittuu esimerkiksi mökeissä ja 

sukulaisten luona, jotka eivät kuulu tilastoinnin piiriin. Matkailijat voidaan jakaa kol-

meen ryhmään, lapsiperheisiin, nuoriin aikuisiin, jotka ovat usein kaveriporukoita ja 

vanhempiin pariskuntiin tai ryhmiin. Nuoret aikuiset ovat tyypillisesti aktiviteetti-
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matkailijoita, jotka pelaavat esimerkiksi ranta futista, frisbee golfia tai osallistuvat ta-

pahtumiin. Vanhemmat kävijät käyvät usein pelaamassa golfia tai ovat moottoripyörä-

matkalla. Varttuneempi kävijäryhmä hakee elämänlaatua. Ulkomaalaisten vierailijoiden 

osuudeksi arvioitiin noin 3‒5 prosenttia. 

 Kalajoen matkailukeskittymän arveltiin työllistävän sesonkina jopa 200 henkilöä 

ja sesongin ulkopuolella noin 100 henkilöä. Rahjan saariston osuus on noin kaksi henki-

lötyövuotta. Matkailu on Kalajoen kunnalle erittäin tärkeä tulonlähde. Yhdessä turkis-

tarhauksen kanssa se muodostaa kunnan suurimmat elinkeinot. Matkailun Kalajoelle 

tuoma välillinen tulo arvioitiin olevan 45 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja tällä hetkellä 

vielä enemmän. Kunnan palvelut eivät olisi nykyisellä tasolla ilman matkailuelinkeinoa. 

Kunta hyötyy myös imagollisesti matkailun tuomasta hyvästä maineesta.  

Öljyvahingon riski ja vahingontorjuntaresurssit 

Matkailualueen meriympäristö on riskimallinnusten mukaan turvallinen. 50 kilometrin 

säteellä matkailualueesta öljyvahingon laskennallinen riski on noin 1,2 tonnia vuodessa. 

Riskikartoituksen mukaan (ks. kuva s. 47) lähin riskipaikka on Raahen sataman sisään-

tuloväylä noin 50 kilometrin päässä. Kalajoella on kuitenkin kokemusta alusonnetto-

muuksista ja vahinko matkailualueen halki menevällä väylällä on mahdollinen, sillä 

väylän ulkopuolella on matalikoita ja satamaan ajetaan matalikoiden välistä.  

 Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on Kalajoella öljyntorjuntaveneitä ja muuta 

kalustoa. Lähimmät laivaluokan öljyntorjunta-alusten satamapaikat sijaitsevat Oulussa 

150 kilometrin päässä ja Vaasassa 210 kilometrin päässä. Oulusta aluksen ajoaika pai-

kalle on yhdeksän tuntia ja Vaasasta noin 12 tuntia.  

Päätelmät öljyvahinkoalttiudesta ja vahingon vaikutuksista matkailualueella 

Kalajoen edusta on avoin merelle päin ja matkailukeskittymää suojaavia luonnollisia 

rakenteita ei ole. Kallankarit ovat ulkosaaristoa ja hyvin alttiita öljypäästöille. Myös 

Rahjan saariston ulkopuoli altistuu helposti, mutta saariston sisäpuoli on kohtuullisesti 

suojassa ajelehtivilta öljylautoilta. Tuulisessa kelissä öljyntorjuntatoimet ovat hankalia 

tai mahdottomia avoimella merialueella. 

 Hiekkasärkkien ranta-alueet ovat loivapiirteisiä ja rantaan saapuva öljy sotkisi 

rantavesiä ja rantoja leveältä, jopa yli kilometrin matkalta (kuva 20). Hiekkarannoille  
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Kuva 20. Hiekkasärkkien ranta on matalapiirteistä kauaksi rannasta. Rantautuva öljy sotkisi 

rannikkoa leveältä alueelta (ilmakuva © Metsähallitus, Maanmittauslaitos, Logica 2014). 

tuleva öljy olisi kohtalaisen helppoa kerätä ja kuljettaa pois koneellisesti, koska alueelle 

on hyvät kulkuyhteydet. Rantojen herkät hiekkadyynit saattaisivat vaurioitua puhdistus-

toiminnassa.  

 Sekä Maakallaan että Ulkokallaan on mahdollista rantautua veneillä, mikä hel-

pottaisi saarien puhdistustoimintaa. Saaret ovat myös kohtuullisen pieniä. Sen sijaan 

Rahjan saaristossa rantaviivaa on pidemmälti ja kivikkoisten rantojen puhdistaminen 

vaatisi suuria ponnisteluja. Kaikkiin Rahjan saariin ei ole rantautumispaikkoja ja metsit-

tyneissä saarissa kulkeminen on hankalaa.  

 Suuren alusöljyvahingon aiheuttamat suorat rahalliset menetykset matkailualu-

eelle olisivat suuret, ja sillä olisi iso vaikutus Kalajoen kunnan työllisyyteen ja erityises-

ti talouteen. Haastattelujen perusteella kaikkien matkailuyritysten puskurikyky 

toiminnan vakavaa häiriötä vastaan ei ole riittävä ja ne eivät välttämättä selviytyisi itse-

näisesti vahingon aiheuttamista seurauksista. Osa yrityksistä pystyisi selviämään yhden 

huonon kesäkauden ylitse. 
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Hailuoto 

Luontomatkailu on Perämeren suurimman saaren, Hailuodon valtti. Saari tarjoaa moni-

puolisia luontoelämyksiä, kuten metsästystä, marjastusta, kalastusta, lintujen tarkkailua, 

retkeilyä ja meriluonnon kokemista sekä omaleimaista kulttuurihistoriaa nähtäväksi. 

Hiekkarannat, rauhallinen maaseutuidylli ja ilmainen merimatka lautalla ovat tärkeitä 

matkailullisia tekijöitä. Koko Hailuodon saari on valittu yhdeksi Suomen kansallismai-

semista. 

 Saaren matkailu vilkastuu toukokuusta eteenpäin. Kuumin sesonki on kesäloma-

aika ja syksyllä alue on erityisesti lintumetsästäjien suosiossa. Talvella jäätie tuo saarel-

le kävijöitä ja keväällä saarella vierailee pilkkijöitä, minkä jälkeen lintujen kevätmuutto 

tuo lintuharrastajia maisemiin. Luodolla järjestetään kesällä kulttuuritapahtumia, joiden 

aikana sekä lautan kuljetus-, että saaren majoituskapasiteetti joutuu koville. Hailuodon 

matkailupalvelut koostuvat pienistä toimijoista. Bussilastillinen ihmisiä pystyy majoit-

tumaan ainoastaan luotsihotelliin. Majoituspalvelujen lisäksi Luodolla on kauppa-, 

huoltamo-, ravintola-, ohjelma-, vuokravene- ja kalastusretkeilypalveluja. 

 Hailuodossa käy keskimäärin 35 000‒40 000 matkailijaa vuodessa. Tyypillinen 

matkailija on perhe tai pieni ryhmä, joka saapuu saareen autolla päiväretkelle. Meri ja 

merenranta on vieraskävijöille näkemisen ja kokemisen arvoinen elämys. Tapahtumat 

tuovat paikalle nuorempaa väkeä. Saaressa yöpyjät ovat usein vanhempia ihmisiä. Ul-

komaalaisten osuus on noin 6‒7 prosenttia matkailijoista. Matkailijoiden lisäksi saares-

sa on 600 vapaa-ajan mökkiä. Mökkiläiset vilkastuttavat saaren elämää jo toukokuun 

alkupuolelta lähtien. Haasteena Hailuodon matkailussa on matkailijoiden viipymän pi-

dentäminen. Lisäksi Hailuodon maasto on eroosioherkkää. Esimerkiksi autojen tai 

mönkijöiden ajourat näkyvät metsien jäkäläkankaissa pitkään. 

 Matkailu on Hailuodon kuntastrategian kärkiteemoja. Sen tulovaikutusta kunnal-

le ei osattu arvioida, eikä haastatelluilla ollut tiedossa, että sitä olisi kunnassa arvioitu. 

Matkailun merkityksestä kunnalle haastateltavat olivat eri mieltä. Yksi haastateltava piti 

matkailua vielä "nappikauppana" ja toinen oli sitä mieltä, että se on ainoa keino saada 

saareen muita tuloja kuin tukiaisia. Saaren suurin elinkeino on palvelut noin 70 prosen-

tin osuudella. Alkutuotannon osuus on lähes viidesosa elinkeinoista. Erityisesti jäkälän 

kerääminen ja jalostaminen on tärkeää Hailuodossa. Varmana pidettiin sitä, että Hai-

luodon palveluntarjonta ei olisi nykyisellä tasolla ilman matkailun tuomaa hyötyä.  
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Matkailu työllistää alueella ehkä joitakin kymmeniä henkilöitä sesongin aikana. Osa 

matkailuyrittäjistä järjestää matkailutoimintoja muun toimen ohella esimerkiksi maati-

lamajoituksena tai matkailuyrittäjillä on muita tulonlähteitä matkailutoiminnan lisäksi.  

Öljyvahingon riski ja vahingontorjuntaresurssit 

Hailuodon öljyvahinkoriski on kohtalaisen suuri lähinnä sen pohjoispuolelta Ouluun 

kulkevan mutkaisen ja hankalan väylän takia (kuva 21). Reitillä kulkee kuivalastin ja 

kemikaalien lisäksi rannikkotankkereita Vihreäsaaren öljysatamaan. Laskennallinen 

todennäköisyys öljyvahingolle 50 kilometrin säteellä Hailuodon matkailualuerajaukses-

ta on hieman yli viisi tonnia vuodessa. Hailuodon ranta-alueilla on matalapiirteisiä 

hiekkarantoja ja kosteikkoja.  

 Lähimmät laivaluokan öljyntorjunta-alusten satamapaikat sijaitsevat Oulussa 

muutaman kymmenen kilometrin eli tunnin, parin ajomatkan päässä. Vaasasta matkaa 

kertyy yli 320 kilometriä ja matkaan kuluu ainakin 18 tuntia. Oulu-Koillismaan pelas-

tuslaitoksella on öljyntorjuntaveneitä ja muuta kalustoa Oulussa Toppilansalmessa ja 

Virpiniemessä. 

 

Kuva 21. Hailuodon ja Oulun merellinen matkailualue sekä alusöljyonnettomuusriskit. 
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Päätelmät öljyvahinkoalttiudesta ja vahingon vaikutuksista matkailualueella 

Öljyonnettomuuden sattuessa suuririskisellä väyläosuudella öljyn on mahdollista saa-

vuttaa Hailuodon pohjoiset ranta-alueet jo muutamassa tunnissa tai kovalla pohjois-

tuulella jopa nopeammin. 

 Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella Hailuodon rannat ovat osin loivapiir-

teisiä, ja alueella sijaitsee suojeltuja kosteikkoja ja vedenalaisia särkkiä. Saarella on 

rantaviivaa noin 90 kilometriä, ja esimerkiksi pohjoisranta on yli 25 kilometriä pitkä. 

Hailuodon läheisyydessä ei ole suojaavia saaria. Mantereen puolen rannat eteläpuolella 

lauttaväylää ovat maantieteellisesti paremmassa suojassa ajelehtivilta öljylautoilta.  

 Laajalle levinnyt öljy voi aiheuttaa massiiviset puhdistustoimet. Hailuodossa on 

kattava tie- tai uraverkosto rannoille ja useita öljyntorjuntaveneille sopivia rantautumis-

satamia, mikä helpottaa öljyntorjuntatyötä. Lauttayhteys saattaa kuitenkin aiheuttaa vii-

veitä öljyvahingontorjuntajoukkojen ja varusteiden kuljetuksissa. Öljyvahingon 

rantatorjunta on pitkäkestoista toimintaa, joten lauttamatkan viiveillä ei ole oleellista 

merkitystä lopputuloksen kannalta. Eroosioherkkään maastoon jää helposti pysyviä vau-

rioita kuljetus- ja puhdistustoiminnoista. 

 Vaikka Hailuodon matkailu koostuu useista eri tekijöistä, ja se ei ole pelkästään 

riippuvainen merielementistä, se on riippuvainen merimatkasta saareen. Mikäli lautta 

keskeyttää liikennöinnin öljyvahingon takia tai öljyntorjuntatoimet tarvitsevat suuren 

osan lauttakapasiteetista, automatkailu saarelle ei ole mahdollista. Kuitenkin ympäristön 

likaantumisen aiheuttama haitta olisi todennäköisesti suurempi tekijä matkailijamäärien 

pienenemiselle, jos öljy pääsisi rannoille.   

 Haastateltavien mukaan niillä toimijoilla, joiden toiminta perustuu täysin mat-

kailuun voisi olla ongelmia selvitä suuren alusöljyvahingon aiheuttamasta haitasta. 

Matkailijamäärän väheneminen näkyisi selvästi myös kauppa- ja huoltamopalvelujen 

asiakasmäärissä.  

Oulun merellinen matkailualue 

Oulun merellinen matkailu muodostuu Nallikarin ranta-alueen, sen palveluiden ja meri-

aiheisten tapahtumien ympärille. Nallikarin alue tunnetaan Pohjois-Norjassa myös 

"Pohjolan Riviera"-nimellä, mikä kuvastaa sen tärkeyttä ja tunnettuutta. Matkailualueen 

valtti on sen mahdollisuus yhdistää ranta-, luonto- ja ostosmatkailu. Oulun kaupungin 
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palvelut sijaitsevat puolen tunnin kävelymatkan päässä matkailukeskittymästä. Alueella 

sijaitsee myös kesäteatteri ja vauhtipuisto. 

 Liminganlahti, Oulunsalonlahti ja Hailuoto ovat osa Oulun seudun merellistä 

matkailua markkinoinnissa. Matkailualuerajauksen (kuva 22), joka käsittää Hietasaaren, 

Toppilansalmen ja Torinrannan välisen alueen, todettiin kuitenkin olevan toimiva, kos-

ka melko harva Nallikariin saapuva matkailija vierailee kauempana sijaitsevissa luonto-

kohteissa.  

 Alueen matkailu painottuu kesään. Ydinsesonki kestää juhannukselta koulujen 

alkuun. Kesä-, heinä- ja elokuussa on paljon tapahtumia. Vaikka matkailijamäärät vä-

henevät loppukesästä, toimintaa on ympäri vuoden. Alkuvuosi on kuitenkin hiljaisinta 

aikaa. Haastatellun mukaan Oulussa kirjataan yli 600 000 yöpymistä, josta puolet on 

vapaa-ajan matkailijoita. Nallikarin alueen toimijoiden osuus tästä on noin 200 000 yö-

pymistä. Nallikarin kävijöiden kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa. Kokonaiskävi-

jämääräksi arveltiin noin puolta miljoonaa matkailijaa vuodessa.  

 Kesäaikaan matkailualue on perhematkailukohde. Talvella työmatkustuksen 

osuus kasvaa. Norjalaiset ovat suurin ulkomaalainen kävijäryhmä tämän hetkisen noin 

18 000 kävijän määrällä. Norjalaisten määrä on kuitenkin pudonnut huippuvuosien  

 

 

Kuva 22. Oulun merellinen matkailualue ja alusöljyonnettomuusriskit. 
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määrästä, joka on ollut parhaimmillaan kaksinkertainen. Nykyään venäläisiä matkaili-

joita on myös paljon ja heitä vierailee ympärivuotisesti. Venäläisten seurue on tyypilli-

sesti isompi, esimerkiksi isovanhemmat ovat usein mukana. Sekä venäläiset että 

norjalaiset viipyvät alueella keskimääräistä pidempään ja he tekevät paljon ostoksia. 

 Matkailualueen matkailutoimintojen arvioitiin työllistävän sesonkina useita 

kymmeniä ehkä sata henkilöä. Matkailu palvelee myös kauppaa ja muita palveluja, ja 

sen kokonaisvaikutus on pelkkää matkailualuetta huomattavasti suurempi. Sen merkitys 

kaupungille on tunnustettu ja siihen pyritään satsaamaan myös kaupungin toimesta. 

Matkailijat tuovat Ouluun "valtavasti rahaa", "satoja miljoonia", joka jää aluetalouden 

käyttöön. Matkailun roolin nähdään kasvavan Oulussa meneillään olevassa IT-alan 

murroksessa. Nallikarin alueella on kunnostettu vasta muun muassa Nallikarin ranta-

alueet ja ravintola. 

Öljyvahingon riski ja vahingontorjuntaresurssit 

Oulun merellisen matkailualueen öljyvahinkoriski on kohtalaisen suuri, lähes yhtä suuri 

kuin Hailuodon. Laskennallinen riski 50 kilometrin säteellä matkailualueesta on lähes 

neljä tonnia vuodessa. Suurimman osan riskistä muodostaa Oulun satamaan Hailuodon 

pohjoispuolelta kulkeva mutkainen väylä. Vihreäsaaren öljysatama, joka sijaitsee kolme 

kilometriä etelään Nallikarista, on riskipaikka. Satama-altaassa tapahtunut öljyvahinko 

on kuitenkin paremmin hallittavissa ja satamassa vahinkoon on varauduttu.  

 Matkailualuerajauksen sisällä Toppilansalmessa sijaitsee Oulu-Koillismaan pe-

lastuslaitoksen öljyntorjuntakalustoa ja veneitä. Kalusto tullaan tosin siirtämään Virpi-

niemeen tulevina vuosina. Myös laivaluokan öljyntorjunta-alukseksi luokiteltavaa 

väylänhoitoalus Lettoa pidetään ankkurissa usein Toppilansalmen möljällä. Vaasan 

aluksilla matka-aika Ouluun on yli 20 tuntia. 

Päätelmät öljyvahinkoalttiudesta ja vahingon vaikutuksista matkailualueella 

Jos suuri alusöljyonnettomuus tapahtuisi suuririskisellä väyläosuudella, olisi öljyn mah-

dollista saavuttaa matkailualue 12 tunnin aikana, ja kovalla länsituulella nopeammin. 

Öljy saavuttaisi ensimmäisenä Nallikarin edustalla olevat saaret ja myöhemmin Hieta-

saaren länsirannat. Muut rannat matkailualuerajauksen sisällä ovat hyvin suojassa me-

rellistä öljyvahinkoa vastaan. Rajauksen mantereen puoleinen vesistö on jokisuistoa, 

jossa virtaussuunta on merelle päin.  
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Hietasaari on hyvin suojassa Hailuodon ja muiden pienempien saarien takana kauempa-

na merellä tapahtuvaa öljyvahinkoa vastaan. Saaret antavat suojaa merenkäynniltä ja 

parantavat puomeilla suojaamisen ja öljyn keräämisen onnistumista tuulisella kelillä.  

 Hietasaaressa rannat ovat helposti saavutettavissa. Nallikarin hiekkarantojen 

puhdistustoimet olisivat kohtalaisen helpot järjestää hyvien tieyhteyksien ja kompaktin 

ranta-alueen takia. Muut Hietasaaren rannat ovat pehmeämpiä, heinikkoja ja kosteikko-

ja, ja siten hankalammin puhdistettavissa. Alueella on myös kivikkoisia aallonmurtajia, 

joiden puhdistaminen on vaikeaa. 

 Matkailualueen likaantuminen aiheuttaisi mittavat menetykset Hietasaaressa 

toimiville matkailuyrityksille. Haastateltavat arvioivat suurten toimijoiden selviävän 

tämän kaltaisesta vahingosta, mutta pieniä toimijoita saattaisi mennä konkurssiin. Use-

ampi vuosi menisi "nilkuttaen". Seuraukset näkyisivät myös kaupungin ostosmatkailus-

sa, jos ulkomaalaisten kesämatkailijoiden määrä tipahtaisi. Työttömäksi joutuneiden tai 

lomautettujen henkilöiden voi olla helpompaa löytää korvaavia töitä Oulussa kuin esi-

merkiksi Kalajoen kokoisella paikkakunnalla. Laajat öljyvahingon kokonaisvaikutukset 

saattaisivat kuitenkin hankaloittaa työllistymistä ainakin kaupan ja palvelujen aloilla.  

Perämeren kansallispuisto 

Perämeren kansallispuiston ympäristö on karua pohjoista meriluontoa ja saarilla on ka-

lastukseen liittyviä kulttuurihistoriallisia kohteita. Perämeren matkailu on pientä ja 

koordinoitu matkailun kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Perämeren kansallispuiston 

matkailu on vähän tuotteistettua. Matkailualuerajauksen sisällä ei ole yritystoimintaa ja 

alueelle ei kulje reittiliikennettä. Kävijät tulevat puistoon yksityisveneillä. Yhteistyötä 

toimijoiden kesken kuitenkin kehitetään. Perämeren matkailussa nähdään olevan poten-

tiaalia ja aluetta on kuvattu maailman parhaiten pidettynä salaisuutena, "the best kept 

secret in the World" (haastattelu 2). Kemissä ja Torniossa kansallispuiston matkailu-

mahdollisuuksia haluttaisiin hyödyntää paremmin. 

 Perämeren kansallispuistossa on kävijöitä toukokuusta syyskuun loppupuolelle. 

Kesälomien aikana kävijöitä on enemmän. Haastateltujen mukaan kokonaiskävijämäärä 

oli 8 800 vuonna 2013. Suurin osa kävijöistä on perheitä tai kaveriseurueita, jotka saa-

puvat alueelle lähikunnista Suomen ja Ruotsin puolelta tai Oulusta. Retkeä kansallis- 
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puistoon kuvattiin mökkimatkaa vastaavaksi. Saarille lähdetään nauttimaan vapaa-ajasta 

ja tekemään irtiottoa kaupungista.  

 Perämeren kansallispuiston työllistävä vaikutus on kaksi henkilötyövuotta mat-

kailijoiden rahankäyttöön perustuen. Merellisillä luontoarvoilla on merkitystä lähikunti-

en matkailuimagolle, vaikka tämän hetkinen tulovaikutus on pieni. Kunnat ovat mukana 

esimerkiksi kaikissa kehityshankkeissa. Perämeren kansallispuiston matkailutulot koos-

tuvat lähinnä kauppojen ja polttoaineen myynnistä.  

Öljyvahingon riski ja vahingontorjuntaresurssit 

Perämeren kansallispuiston halki kulkee suuririskiseksi analysoitu ja arvioitu väylä, 

joka muodostaa suurimmat riskit puiston läheisyydessä (kuva 23). Alueen 

 laskennallinen öljyvahinkoriski on kohtalaisen suuri. 50 kilometrin säteellä matkai-

lualuerajauksesta öljyvahinkoriski on reilu 2,8 tonnia vuodessa.  

 

Kuva 23. Perämeren kansallispuiston matkailualuerajaus ja alusöljyonnettomuusriskit. 
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Lähimmät laivaluokan öljyntorjunta-alusten satamapaikat sijaitsevat Oulussa noin  

80 kilometrin ja viiden tunnin ajomatkan päässä. Vaasasta matkaa kertyy noin 370 ki-

lometriä ja matkaan kuluu yli 20 tuntia. Kemiin on rakenteilla uusi jäänmurtaja, johon 

tulee öljynkeräyslaitteisto. 

Päätelmät öljyvahinkoalttiudesta ja vahingon vaikutuksista matkailualueella 

Perämeren kansallispuiston saaristo on hyvin altis lähistöllä tapahtuvalle öljyvahingolle. 

Se on ulkosaaristoa, joka koostuu pienistä saarista. Ajelehtiva öljylautta likaisi helposti 

useita saaria lyhyessä ajassa. Saaret eivät saa suojaa toisistaan etenkään etelä-

pohjoissuunnassa.  

 Saariston soraiset ja kiviset rannat olisi kohtalaisen vaikea puhdistaa. Kymmeni-

en saarten kivikkoiset rannat on puhdistettava käsityönä. Puhdistusjoukkojen kuljetus ja 

huolto sekä öljyisen jätteen pois kuljettaminen saaristosta on mahdollista ainoastaan 

veneillä. Koneiden kuljettaminen saariin olisi vaikeaa satamien puuttuessa lukuun otta-

matta Selkä-Sarvea. Siellä on suojasatama, jonne kulkee 2,5 metriä syvä väylä. Väli-

matka mantereelle on noin 15 kilometriä.  

 Perämeren kansallispuiston likaantumisen matkailuelinkeinolle aiheuttamat eko-

nomiset vaikutukset jäisivät verrattain pieniksi, koska matkailu kansallispuistoon on 

nykyisin pääasiassa omatoimimatkailua, jonka tulovaikutukset koskevat lähinnä päivit-

täistavara- ja polttoainekauppaa. Puistoalueen likaantuminen muuttaisi alueen vakituis-

ten kävijöiden matkasuunnitelmia. Lähialueelta puistossa käymään tottuneet henkilöt 

saattaisivat olla motivoituneita puhdistustöihin "oman saariston" puolesta. Likaantumi-

nen haittaisi erityisesti saariston virkistyskäytön kehittämistä, joka on vasta alkuvai-

heessa. Sillä olisi todennäköisesti imagollisia vaikutuksia myös Meri-Lapin eli alueen 

lähikuntien matkailulle.  
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Luvun alussa pyritään vastaamaan kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen. Tämän 

jälkeen pohditaan vahingon alueellista vaikuttavuutta matkailun näkökulmasta sekä eri 

toimintojen välistä suhdetta ja viranomaisten päätöksentekoa. Luvun lopussa arvioidaan 

käytettyjen tutkimusmenetelmien ja teorian soveltuvuutta sekä kerrotaan esille tulleet 

jatkoselvitystarpeet. Tutkimuksessa tarkasteltavat tutkimuskysymykset olivat: 

1. Kuinka Merenkurkun ja Perämeren matkailualueet sijoittuvat suhteessa suurten 

alusöljyvahinkojen riskeihin, ja kuinka alttiita alueet ovat alusöljyvahingolle?  

2. Millaisia sosioekonomisia vaikutuksia suurella alusöljyvahingolla voisi olla 

matkailuelinkeinoille, ja mitkä ovat sen vaikutusmekanismit? 

3. Millä tavalla suuri alusöljyvahinko vaikuttaisi Merenkurkun ja Perämeren mat-

kailualueisiin?  

Matkailualueiden suhteellinen sijoittuminen  

alusöljyvahingon riskin ja vaikutusten näkökulmasta 

Urbaanin katastrofin vaikutukset, kuten suuren alusöljyvahingon vaikutukset matkailu-

alueisiin ovat sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia (Alesch 2005), joista tässä tutkimuk-

sessa käsiteltiin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia etupäässä alueellisesta 

näkökulmasta. Seuraavaksi pohditaan matkailualueiden välisiä eroja (tutkimuskysy-

mykset 1 ja 3). 

 Kuvan 24 nelikentässä esitetään matkailualueiden suhteellinen sijoittuminen 

toisiinsa nähden niiden öljyvahinkoriskiherkkyyden ja palveluiden mukaisesti. Kuvan 

pystyakseli kuvaa öljyvahinkoriskiherkkyyttä. Mitä ylemmäs matkailualue sijoittuu sitä 

korkeammaksi sen öljyvahinkoriskiherkkyys on arvioitu. Yläreunaan sijoittuvat alueet 

ovat lähellä suuririskisiä paikkoja ja ne ovat hyvin alttiita öljyvahingolle. Vastaavasti 

alareunaan sijoittuvat alueet ovat kaukana suuririskisistä paikoista, ne voivat olla saar-

ten suojassa tai helposti suojattavissa. 

 Kuvan vasemmassa reunassa ovat sellaiset alueet, jotka tarjoavat monipuolisia 

palveluja, paljon tapahtumia ja massamatkailua. Oikeaan reunaan sijoittuvat puolestaan 

erämaiset alueet, joilla palveluvarustus on kevyttä ja matkailijamäärät ovat melko  
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Kuva 24. Matkailualueiden suhteellinen sijoittuminen toisiinsa nähden niiden öljyvahinkoriski-

herkkyyden ja palveluiden mukaisesti. 

pieniä. Vasempaan reunaan sijoittuvilla alueilla alusöljyvahingon aiheuttamat vahingot 

koskettaisivat suuria ihmisjoukkoja ja vaikuttaisivat helposti kymmenien yritysten toi-

mintaan. Matkailuelinkeinon taloudelliset vahingot saattaisivat nousta suuriksi. Kattavat 

palvelut ja hyvä infrastruktuuri helpottavat vahingontorjunnan järjestämistä. Vastaavasti 

oikeaan reunaan sijoittuvilla alueilla vahingon vaikutukset koskettaisivat pienempää 

ihmisjoukkoa. Toisaalta kävijät ovat tyypillisesti sitoutuneet alueeseen ja sen likaantu-

minen voi olla heille iso menetys. Alueiden puhdistaminen voi olla hyvin hankalaa jär-

jestää vaikeiden kulkuyhteyksien, rantautumispaikkojen puutteen ja rajallisten 

resurssien takia. Matkailun taloudelliset menetykset riippuvat palvelujen laadusta ja 

määrästä. Erämaisilla alueilla ne eivät välttämättä ole kovin suuria, jos alueen matkailu-

tulot koostuvat pääasiassa polttoaine, ruoka ja muista päivittäistavaraostoksista. Alueilla 

saattaa kuitenkin toimia pieniä matkailuyrityksiä, joiden puskurikyky vakavia häiriöitä 

vastaan ei välttämättä ole kovin suuri (ks. s 57‒58). 
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Kuvaa tarkasteltaessa huomataan, että Hiekkasärkät ja Oulun merellinen matkailualue 

erottuvat joukosta selkeästi suurten matkailijamäärien kohteina. Merenkurkussa riskit 

ovat huomattavan suuret muihin alueisiin nähden. Perämeren kansallispuistoa leimaa 

erämaisuus ja pieni kävijämäärä. Eroja matkailutoiminnoissa voi olla myös matkai-

lualuerajausten sisällä. Etenkin Kalajoella sijaitsevassa matkailualuerajauksessa on kak-

si hyvin erilaista matkailualuetyyppiä, jotka on tässä yhteydessä erotettu toisistaan. 

Hiekkasärkät on selkeästi korkean palvelutason omaava kohde, kun Rahjan saaristo ja 

Kallankarit sijoittuvat lähemmäksi erämaista luontomatkailukohdetta. Myös Merenkur-

kun saariston ulkosaaret on mahdollista erottaa erämaiseksi alueeksi niiden saavutetta-

vuuden ja palveluvarustuksen puolesta, mutta ero ei kuitenkaan ole niin suuri kuin 

Kalajoen tapauksessa. 

Suuren alusöljyvahingon sosioekonomiset vaikutukset matkailuelinkeinoille 

Seuraavaksi pohditaan toiseen tutkimuskysymykseen liittyviä asioita. Jos öljyä pääsee 

rantavesistöön ja rannoille, niin ensimmäisenä haittaa aiheutuu suoraan niitä hyödyntä-

ville toiminnoille, kuten kalastusretkille, uimiselle ja taksivenepalveluille. Esimerkiksi 

Hiekkasärkillä ja nallikarissa rannat ja uiminen ovat tärkeimpiin kuuluvia toimintoja. 

Useilla matkailualueilla on myös pieniä vene- ja kalastusretkiä järjestäviä yrityksiä. 

Suora haitta kestää vähintään yhtä pitkään kuin öljyä on rantavesissä ja rannoilla 

(Cheong 2012), mutta haastateltavat olivat sitä mieltä, että vaikutukset ovat pidempi-

kestoisempia.  

 Epäsuorat vaikutukset alkavat näkyä, kun uutisointi tuhoista leviää ja alueelle 

matkoja suunnitelleet henkilöt alkavat perua matkavarauksiaan. Yleisesti voidaan tode-

ta, että matkailijat muuttavat helposti matkasuunnitelmiaan matkakohteen ongelmien 

takia (Hall & Page 2002; Järviluoma 2006; Cheong 2012), mitä tämän tutkimuksen tu-

lokset tukevat. Epäsuorilla vaikutuksilla on suurin merkitys majoitus-, ravintola- ja 

kauppapalveluihin, sillä matkailijat käyttävät näihin palveluihin eniten rahaa (Kauppila 

2001). Kyseiset palvelut saattavat kuitenkin hyötyä jossain määrin vahingontorjunta-

joukkojen tarvitsemista palveluista. Haastatellut olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, ettei-

vät öljyntorjuntaorganisaation ostamat palvelut kattaisi vahingosta aiheutunutta haittaa.  
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Muutamien viikkojen päästä vahingosta tai viimeistään vahingontorjuntajoukkojen läh-

tiessä voi syntyä kerrannaisvaikutuksia matkailijamäärän laskusta ja siten matkailuyri-

tysten palvelunkäyttötarpeen pienenemisestä. Tämä näkyisi esimerkiksi pesula- ja 

muiden huoltopalvelujen kysynnän pienenemisenä.  

 Öljyvahingosta toipumisajaksi haastatellut arvioivat vuosia, 5‒10 vuotta. Ker-

rannaisvaikutusten ja pitkäaikaisen haitan takia kokonaisvaikutukset voivat aiheuttaa 

koko alueen palvelujen taantumista. Matkailupalvelut mahdollistavat usein paremmat 

palvelut, mitä alueella muutoin olisi (Kauppila 2001). Matkailutoimintojen taantuessa 

syntyy työttömyyttä, palvelujen huonontumista ja sitä kautta vaikutuksia kaikille alueel-

la oleskeleville. 

Suuren alusöljyvahingon alueellinen vaikuttavuus suhteessa matkailuun 

Tulosten perusteella öljyvahinkoriski matkailualueiden läheisyydessä vaihteli erittäin 

suuresta melko pieneen. Vahingon sattuessa sen vaikutukset ovat hyvin todennäköisesti 

paikallistasoa laajemmat. Suuri alusöljyvahinko heikentäisi koko Merenkurkun ja  

Perämeren merellisen matkailun mainetta. Kauempana asuvien ihmisten on vaikea pai-

kantaa onnettomuuden todellisia rajoja. Kuten Meksikonlahden tapauksessa (Crotts ym. 

2013) ja haastatteluissa kävi ilmi, myös alueet, jotka pysyvät puhtaina saattavat kokea 

matkailijamäärien pienenemistä.  

 On mahdollista, että kotimaiset matkailijat suuntaisivat sisämaan kohteisiin me-

renrantakohteiden sijasta, mikäli öljyvahingosta uutisoitaisiin Merenkurkun tai Peräme-

ren alueelta. On myös mahdollista, että osa kotimaisista matkailijoista suuntaisi 

ulkomaille kotimaan kohteiden sijaan tai peruisi matkasuunnitelmansa. Ulkomaalaiset 

matkailijat eivät välttämättä saapuisi maahan ollenkaan. Öljyvahingon aiheuttamat mat-

kailun tulomenetykset näkyisivät etenkin paikallisella ja aluetasolla sekä mahdollisesti 

koko Suomessa. 

Resurssien oikein kohdistaminen ja ympäristön huomioiminen 

Vaikka suuri alusöljyvahinko aiheuttaisi laaja-alaista haittaa ihmistoiminnoille, saattaisi 

sillä olla katastrofaalisempi merkitys luonnolle. Perämerellä on useita harvinaisia luon-

totyyppejä ja uhanalaisia lajeja, jotka olisi suojattava. Joillakin alueilla erittäin tärkeät 

luontokohteet ja matkailutoiminta sijaitsevat samoilla alueilla. Tällaisissa tapauksissa 

matkailutoiminta täydentää suojaamisen tärkeyttä.  
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Öljyntorjuntaresurssien oikea kohdistaminen käy haasteelliseksi silloin, kun resurssit 

eivät riitä kaikkien kohteiden suojaamiseen, vaan joudutaan tekemään valintoja esimer-

kiksi ihmistoiminnan ja luontokohteiden pelastamisen välillä. Siten olisi erityisen tärke-

ää tietää etukäteen alueiden luontoon ja ihmistoimintaan liittyviä ominaisuuksia, koska 

vahinkotilanteessa ei ole aikaa tehdä aluetutkimusta.  

 Eettisesti oikeiden valintojen tekemistä olisi syytä pohtia etukäteen. Matkailu-

toiminnan haavoittuminen saattaa ajaa ihmisiä työttömäksi ja tilanteen ennalleen saat-

taminen saattaa viedä vuosia, mutta endeemisten lajien häviäminen voi olla lopullista. 

Öljyvahingontorjunta tulisi suunnitella siten, ettei ympäristö vahingoittuisi tarpeetto-

masti. Useilla matkailualueilla sijaitsee herkkiä luontokohteita, jotka vaurioituvat me-

kaanisesta rasituksesta. Matkailun ja luontoympäristön kannalta merkityksellisten 

kohteiden tunnistaminen ja tämän tiedon saattaminen puhdistus- ja ennallistamisjoukoil-

le on siten tärkeää.  

Haastattelujen onnistuminen ja skenaarioesityksen hyödyllisyys 

Tutkimuksessa tehtiin kaikkiaan 16 teemahaastattelua matkailuyrittäjille ja -toimijoille. 

Haastateltavien vastaukset täydensivät yleensä toisiaan. Ristiriitoja ilmeni kysyttäessä 

matkailun merkityksestä kunnille. Kysymykset matkailun työllistävästä vaikutuksesta, 

kävijämäärästä, tyypillisestä matkailijasta ja matkailun kehitystoimista mittasivat epä-

suorasti myös matkailun merkitystä kunnille ja niiden perusteella matkailulla voidaan 

todeta olevan merkitystä kaikilla alueilla, tosin Perämeren kansallispuiston osalta talou-

dellinen merkitys on pieni palvelujen vähyyden vuoksi. Saman asian kysyminen eri 

tavoilla nostaa haastattelututkimuksen validiutta (Grönfors 1985). Matkailutoimijoiden 

ja -yrittäjien haastatteluvastaukset vastasivat hyvin aiempia matkailututkimuksia (Sarlin 

ym. 2010; FCG 2012; Meriruoho & Laurila 2013; Meriruoho 2014).  

 Haastattelukysymykset laadittiin huolellisesti kysymysjärjestystä miettien ja 

kysymykset testaamalla. Reliabiliteetti varmistettiin vakioidulla kysymysrungolla ja 

tekemällä kaikki haastattelut saman haastattelijan toimesta yhden sesongin aikana. Jo-

kaiselta alueelta oli vähintään kaksi haastateltavaa. Tällä pyrittiin varmistamaan laa-

jemman kokonaiskuvan saaminen.  
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Skenaarioesitys auttoi haastateltavia mieltämään kuviteltu alusöljyvahinko ja asetta-

maan oma matkailualue ja -toiminnot öljyvahinkotilanteeseen. Vaikka useat vastaajat 

olivat sitä mieltä, että skenaarioesitys ei juuri muuttanut heidän käsitystään alusöljyva-

hingosta, se orientoi vastaamaan öljyvahingon jälkeistä aikaa koskeviin kysymyksiin. 

Toisaalta jotkut haastateltavat eivät olleet koskaan ajatelleet alusöljyvahingon mahdolli-

suutta. Heille esitys oli tehokas keino luoda kohtuullinen mahdollisuus arvioida matkai-

lualueen toimintoja alusöljyvahingon näkökulmasta. Esitys teki haastattelutilanteista 

vuorovaikutteisempia. Ulkona pidetyissä haastattelutilanteissa ongelmaksi muodostui 

tietokoneen näytön huono erottuvuus. Haastattelupaikan tai apuvälineiden valintaan 

kannattaa kiinnittää erityistä huomiota haastattelua valmistellessa. Muuten visuaalisen 

esityksen käyttämistä tämän työn kaltaisten haastatteluongelmien ratkaisemiseksi voi 

suositella tämän työn kokemusten perusteella.  

Tulokset katastrofista toipumisen teorian näkökulmasta 

Aleschin (2005) katastrofista toipumisen teorian mukaan tapahtumaympäristön ennallis-

taminen ei ole sama asia kuin tapahtumaa edeltänyt tila, vaan ilmiöt aiheuttavat laajem-

pia sosiaalisia, ekonomisia ja poliittisia seurauksia. Tutkimuksessa kävi selvästi ilmi, 

että suuri alusöljyvahinko jää kollektiiviseen muistiin pitkäksi aikaa. Useat haastatellut 

henkilöt muistelivat alueella tapahtuneita onnettomuuksia. Myös kaukana ulkomailla 

tapahtuneet onnettomuudet olivat joidenkin haastateltujen muistissa.  

 Matkailualuetta koskettavassa ympäristövahingossa toipumisen monimuotoisuus 

korostuu rikkoutuneen imagon korjaamisen hitaudessa ja vaikeudessa. Ihmisten mieli-

kuvien muuttaminen vie aikaa. Alueelta tarvittaisiin julkisuuteen positiivisia signaaleja, 

muitakin kuin mainoksia. Katastrofin jälkeinen aika ei ole enää mediaa kiinnostavaa. 

Matkailualueille olisi erityisen tärkeää saada esiin tieto, että alue on toipunut ja matkai-

lijat ovat tervetulleita vierailemaan. Etenkin onnettomuuden jälkeisenä aikana matkailu-

alueet tarvitsevat ulkopuolista rahaa toiminnan kehittämistä varten.  

 Katastrofista toipumisen teoriassa alueen toipuminen riippuu muun muassa yk-

sittäisistä ihmisten tekemistä päätöksistä ja ulkoisista tekijöistä, kuten alueen tukemis-

järjestelmistä. Yksittäiset päätökset saattavat konkretisoitua esimerkiksi veneen 

myyntinä ja toiminnan lopettamisena. Yhden toimijan päätös saattaa vaikuttaa muihin 
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toimijoihin (Aleschin 2005). Esimerkiksi hotelli on saattanut välittää veneretkiä ja käyt-

tää veneretkipalvelua markkinoinnissa hyödyksi.  

 Useat haastateltavat mainitsivat, että vakavasta öljyvahingosta selviäminen olisi 

vaikeaa omin avuin. Öljyvahingossa pätee aiheuttaja maksaa sääntö. Todellisuudessa 

menetyksiä katetaan muun muassa vakuutuksista ja rahastoista, eli ulkopuolisten toimi-

joiden toimesta (Aleschin 2005). Menetykset pitää kuitenkin pystyä osoittamaan korva-

uksia varten, mikä voi olla hankalaa etenkin pidemmällä aikavälillä. Vahinkotilanteessa 

korvausten ja vahinkoarvioiden tekemistä varten pitäisi perustaa riippumaton yksikkö, 

auttamaan matkailutoimijoita selvitysten tekemisessä. Korvausmenettelyn hakeminen 

pitäisi olla vahingon kärsijöille yksinkertaista ja korvausten tulisi kattaa matkailuelin-

keinolle aiheutuva pidempiaikainen haitta. 

 Aleschin (2005) teoria urbaanin yhteisön katastrofista toipumisesta soveltui hy-

vin tutkimuksen tekemiseen. Työn aikana ei käynyt ilmi teorian kanssa yhteensopimat-

tomia asioita. Erämaisimmat matkailualueet eivät täytä urbaanin ympäristön 

tunnusmerkkejä. Teoria soveltui myös näiden alueiden sosioekonomisten vaikutusten 

tarkasteluun, koska öljyvahingon vaikutukset eivät rajaudu pelkästään likaantuneelle 

matkailualueelle, vaan ulottuvat alueen ulkopuolisten ihmisten, yritysten ja instituutioi-

den keskuuteen.  

Jatkoselvitystarpeet 

Tämän tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin professori Aleschin (2005) tuhosta toi-

pumisen teoriaa. Tulevaisuudessa olisi syytä haastaa teoriaesitystä edelleen ja testata 

sekä kehittää sitä esimerkiksi tapahtuneiden suurten onnettomuuksien avulla. Toisaalta 

kävi ilmi, että usein öljyvahinkoalueista on vaikea saada tietoa joitakin vuosia tapahtu-

mien jälkeen ja alueiden kehittymisen seuraaminen on hankalaa. Vakavien onnetto-

muuksien ennallistamisen ja tukitoimien vaikuttavuutta tulisi tutkia järjestelmällisesti, 

mikä auttaisi myös teorian testaamista.  

 Tutkimusalueella matkailuun liittyvää sosioekonomista tarkastelua varten olisi 

hyvä rakentaa paikkatietoaineisto, joka sisältäisi koko Merenkurkun ja Perämeren mat-

kailutoiminnot luokiteltuna toimintojen mukaan. Tietokannan tulisi sisältää myös Ruot-

sin puoleiset alueet ja tiedot muun muassa työllistävyydestä, toiminnan kapasiteetista ja 

tulovaikutuksista. Hyvinvoinnin muutoksia ja aluevaikutuksia olisi hyvä tarkastella tu-
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lovaikutusten kautta. Tulovaikutusten selvittämisessä voisi hyödyntää esimerkiksi vir-

kistyskäytön taloudellisessa arvottamisessa käytettyä matkakustannusmenetelmää tai 

matkailututkimuksessa käytettyä matkailijoiden meno- ja tulomenetelmää. Aineiston 

avulla olisi mahdollista tarkentaa ja mallintaa erityisesti vahinkojen ekonomisia vaiku-

tuksia. Ongelmana tämänkaltaisissa aineistoissa on niiden päivitettävyys ja tietojen saa-

tavuus. Aineiston ylläpito pitäisi määrittää jonkin sopivan tahon tehtäväksi. 

 Tutkimuksen aikana huomattiin, että olisi syytä kehittää malli, jonka avulla voi-

taisiin luokitella ja suhteuttaa matkailualueita toisiinsa niiden häiriöalttiuden ja sosio-

ekonomisten ominaisuuksien perusteella. Malli helpottaisi ja nopeuttaisi muiden 

merialueiden matkailualueiden tarkastelua suhteessa suureen merelliseen öljyvahin-

koon. Mallia voisi mahdollisesti soveltaa myös muiden toimialojen arvottamiseen ja 

toimialoja olisi näin mahdollista vertailla toisiinsa.  
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Riskipaikat
• Seuraavissa kuvissa on esitetty analyysien perusteella 

havaitut öljyvahinkoriskipaikat luokiteltuna 
tapahtuman mukaisesti sekä haastatteluiden 
perusteella todetut hankalat 
väyläkohdat suhteessa työssä 
tarkasteltaviin matkailu-
alueisiin. 

• Mitä suurempi pallo sitä 
suurempi riski kyseisen 
tyyppiselle vahingolle

 

 



 

 

 

Öljyn leviämissimuloinnit
• Seuraavissa kuvissa on esitetty neljän eri öljypäästön 

leviämismallinnus 5 vrk ajalle suhteessa tutkittaviin 
matkailualueisiin

• Mallit on tehty SPILLMOD-tietokonesimulaatiolla, joka huomioi 
6 vuoden tuuli ja virtaustiedot (SYKE)

• Leviämismalli kuvaa kuinka kauas haveripaikasta öljyn on ilman 
öljyntorjuntatoimia mahdollista levitä tiettynä ajanjaksona –
öljy ei siis leviä koko kuvatulle alueelle vaan sen on mahdollista 
edetä tietyillä tuuli- ja virtausolosuhteilla mallin osoittamalle 
etäisyydelle tapahtumapaikasta tiettynä aikana 

 



 

 

Simulaatiopaikat
• Merenkurkku 5000 t

– Kapean väylän takia suuri alusten törmäysriski
– Kuvaa rannikkotankkerin yhteentörmäyksessä toisen aluksen 

kanssa rikkoutuneen kahden lastitankin suuruista päästöä 
• Kokkolan edusta 5000 t

– Kuvaa rannikkotankkerin yhteentörmäyksessä toisen aluksen 
kanssa rikkoutuneen kahden lastitankin suuruista päästöä 

• Kokkolan edusta 500 t
– Sama sijainti 5000 t vahingon kanssa mahdollistaa 

leviämiskuvion vertailun 
– Kuvaa karilleajon seurauksena tapahtunutta aluksen oman 

polttoainesäiliön vuotoa.
• Kemin edusta 500 t 

– Analyysin perusteella suuri pohjakosketuksen mahdollisuus
– Kuvaa karilleajon seurauksena tapahtunutta aluksen oman 

polttoainesäiliön vuotoa

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Yhteenveto ja yleistä öljyvahingosta

• Öljy leviää filminä meren pinnalla

• 5000 t ja 500 t päästöjen leviämiskuviot lähes yhtenevät –
öljyn määrä vaikuttaa enemmän vahinkoalueen 
likaantumisasteeseen ja syntyvän jätteen määrään kuin 
lautan etenemiseen. 

• Epäsuotuisilla tuuli- ja virtausolosuhteilla öljyn on 
mahdollista saavuttaa matkailualueet 1-2 vrk:n aikana 
-> öljyntorjuntatoimet täytyy aloittaa välittömästi

• Öljyntorjuntatoimet voivat kestää useita kuukausia

• Öljyistä jätettä syntyy moninkertainen määrä päästöön 
verrattuna

 





 

 

Öljyntorjunta merellä

 

Rantojen likaantuminen ja puhdistaminen

Kuvat:  SYKE, http://www.ymparisto.fi ja Kalajoen onnettomuus 1997, OTK tutkintaselostus C6/1997
 





 

 

LIITE 2. Haastattelukysymykset 

SUUREN ALUSÖLJYVAHINGON SOSIOEKONOMISET VAIKUTUKSET 

MERENKURKUN JA PERÄMEREN MATKAILUALUEILLE 

TEEMAHAASTATTELU MATKAILUN ASIANTUNTIJOILLE JA MATKAI-

LUTOIMIJOILLE 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Alkuun vastaajan esittely: toimialat? Kauanko ollut alueen matkailutoiminnassa muka-

na?  

A. MATKAILUALUEEN PIIRTEET JA VAIKUTUKSET 

1. Miten kuvailisitte alueen matkailutoimintaa omin sanoin? 

2. Alueen sesonkiaika tai -ajat?  

3. Mitkä ovat alueen tärkeimmät vetovoimatekijät?  

4. Mitä meri ja merellisyys tarkoittaa alueen matkailutoiminnalle?  

5. Miten matkailutoiminta on riippuvainen merestä ja merellisyydestä? 

6. Paljonko alueella on kävijöitä vuodessa ja sesonkina? 

7. Millainen on tyypillinen matkailija tai matkailijaryhmä (kauanko viipyy, montako 

jäsentä, miten käyttää palveluita, paljonko kuluttaa rahaa jne.)? 

8. Ulkomaalaisten osuus? 

9. Montako ihmistä matkailu työllistää alueella sesongin aikana ja vakituisesti? 

10. Millaisia investointeja matkailualueelle on tehty viime vuosien aikana? 

11. Millaisia kehitys- tai investointisuunnitelmia matkailualueelle on olemassa tai tulos-

sa? 

12. Mitä matkailualue merkitsee alueen kunnille elinkeinona? 

13. Millaisia uhkia alueen matkailuelinkeino voi kohdata? 

14. Onko alueella tehty matkailija-, matkailuyritys- tai muita matkailututkimuksia? 

B. ÖLJYVAHINKOSKENAARIOT  

Tarkastellaan matkailualueen sijoittumista riskeihin ja leviämismalleihin nähden. 



 

 

Luodaan kuva öljyvahingon aiheuttamasta haitasta ja tarkastellaan öljyntorjunnan mah-

dollisuuksia estää öljyn ajautuminen matkailualueen rannoille ja lähistölle. 

1. Millaisia ajatuksia skenaariot toivat mieleenne?  

2. Ovatko skenaariot mielestäsi realistisia? 

3. Muuttivatko skenaariot mielikuvaanne suuresta öljyonnettomuudesta? 

C. ÖLJYVAHINGON VAIKUTUKSET MATKAILUTOIMINTAAN 

1. Kuinka vakavana pidätte öljyvahingon vaaraa matkailualueellenne (esim. suhteessa 

muihin edellä ilmi tulleisiin uhkiin)?  

2. Miten merellä oleva ja rannalle ajautuva öljy vaikuttaisi matkailutoimintojen järjes-

tämiseen? 

3. Kuinka arvioitte matkailijoiden muuttavan matkasuunnitelmiaan ja käyttäytymistään 

tällaisten öljyvahinkouutisten levitessä? 

4. Millaiset mahdollisuudet alueen matkailuelinkeinolla on selvitä yhden kauden mittai-

sesta toiminnan häiriintymisestä tai keskeytymisestä (esimerkiksi vaihtoehtoisia aktivi-

teetteja ja kohteita, yhteistyötä muiden kohteiden kesken)? 

5. Millaisia keinoja öljyvahingosta toipumiselle voitaisiin käyttää (markkinointia, ver-

kostoitumista, tarjouksia, positiivista julkisuutta jne.)? 

6. Voivatko alueen matkailutoimijat hyötyä öljyntorjuntatoimien tarvitsemista palve-

luista (majoitus, muonitus, huolto, kuljetus ja öljyntorjunta)? 

7. Millaisena näet alueen matkailutoiminnan tulevaisuuden? 

D. LOPUKSI 

1. Muuttuiko käsityksenne öljyvahingon riskistä ja vaikutuksista?  

2. Muuttuiko käsityksenne matkailualueen merkityksestä ja haavoittuvuudesta?  

3. Opitteko jotain uutta tämän haastattelun kautta? 

4. Ketä muuta tähän tutkimukseen kannattaisi haastatella? 

5. Tuleeko teillä mieleen kysymyksiä tutkimusta tai muuta öljyntorjunnan aihepiiriä 

koskien?  

6. Miltä tämä haastattelu tuntui? 

Vapaa sana. 


