Ensitoimet

öljynäytteenotossa

Teksti: Ilppo Kettunen ja Hannu Laukkanen
Piirrokset: Ilppo Kettunen
Ulkoasu: Sari Nordling
Painopaikka: Edita
Maaliskuu 2000

2

Ohjeet öljynäytteenottoon

A

lusjätelain 18§:ssä säädetään, että jos öljyä on päässyt aluksesta vesistöön tai öljyvuodon vaara aluksen
karilleajon tai konerikon taikka muun merivahingon takia on uhkaamassa, aluksen päällikön tai jos on kysymys sataman tai telakan alueesta, tämän omistajan tulee ilmoittaa öljyvahingosta tai sen uhasta öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle, luotsiasemalle, merivartiostolle, aluehälytyskeskukselle tai poliisille sekä ryhtyä sellaisiin välittömiin toimenpiteisiin, joita häneltä
kohtuudella voidaan vaatia.
Vähäistä merkittävämpien öljypäästöjen torjuntaan liittyy korvausvaatimuksia sekä aiheutuneista vahingoista että torjuntatyön suorituksesta. Oikeudellisen käsittelyn yhteydessä tulee näin ollen olla selkeä, todistuksellisesti pätevä selvitys tapahtumista, päästöistä ja
muodostuneista vahingoista.
Öljyonnettomuuden tapahtumat etenevät nopeasti.
Näin ollen on luonnollista, että onnettomuustapauksen ensivaiheen tutkimustehtävä, vahingon aiheuttajan osoittava näytteenotto, kuuluu ensilähdön pelastusyksikölle.
Tässä oppaassa kuvataan ensilähdön pelastusyksikön
öljynäytteenottoon liittyvät toimenpiteet.
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Öljyonnettomuuden
tutkimustoiminta
O
nnettomuustapauksen ensivaiheen tutkimustehtävänä on vahingon aiheuttajan tunnistaminen ja varmistaminen ottamalla asianmukaiset näytteet mahdollista
oikeuskäsittelyä varten.
Ensilähdön pelastusyksikön suorittaman näytteenoton
jälkeen, tai jo sen yhteydessä, tulee vähänkin merkittävämmästä päästöstä ilmoittaa alueelliselle ympäristökeskukselle. Mikäli on aihetta epäillä tahallisesti aiheutettua päästöä on asiasta ilmoitettava poliisille. Ensilähdön suorittaman näytteenoton jälkeen vastuu jatkotutkimuksista on siirrettävä alueellisille ympäristökeskuksille tai ympäristöviranomaisten osoittamalle muulle tutkimusorganisaatiolle. Selvät maastossa todettavat
haitat ja vahingot edellyttävät laajempia tutkimuksia
etenkin, jos on ilmeistä, että tapaus edellyttää oikeudellisia toimenpiteitä.
Tutkimusta suorittavien viranomaisten tai tutkimuslaitosten on pidettävä torjunnan johtaja tietoisena suoritettavista tutkimuksista ja tarvittavista toimenpiteistä.
Torjunnan johtajan tehtävänä on valvoa, etteivät
asiaan kuulumattomat henkilöt tai yksiköt toimi vahinkoalueella.
Palo- ja pelastustoimen ensilähdön yksikkö toimii näytteenottotehtävässään ympäristöviranomaisten tutkimusapuna. Yksikön näytteenottotehtävä on ensiarvoisen tärkeä onnettomuustapauksen edellyttämän välittömän seurannan aloittamiseksi.
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Miksi öljynäytteitä
tulee ottaa
Näytteitä otetaan siksi, että:
■ Öljy on erittäin haitallista luonnolle. Öljy on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi, mikä edellyttää kerätyn öljyn hävittämistä luokituksen edellyttämällä tavalla.
■ Öljy maahan tai veteen päässeenä aiheuttaa aina vakavaa haittaa tai vahinkoa ympäristölle.
■ Öljyn luontoon pääsy aiheuttaa korvausvastuun päästön aiheuttajalle.Oikeusprosessi edellyttää riittäviä
aihetodisteita. Näytteiden tutkimustulokset ovat osaltaan aihetodisteina tapahtumien kulusta ja mahdollisesta päästön aiheuttajasta.
■ Riittävän näytön saamiseksi tulee öljystä ja oletetulta
vaikutusalueelta ottaa useita näytteitä ja analysoida
ne asiaankuuluvalla tarkkuudella. Samoin näytteitä
tulee ottaa epäillystä päästölähteestä, jotta vertailututkimukset (päästö - päästäjä) voitaisiin tehdä.
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ÖLJYPÄÄSTÖN
NÄYTTEENOTTOKOHDAT

Vertailunäyte

Näyte

Näytteet
vuotavasta
öljystä
Näyte
Vuoto

Vertailunäyte

Tuuli

Näyte

Vuoto
Näyte

Näytteet vesistöstä sekä säiliöstä
ja siitä vuotavasta öljystä
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Mitä näytteenotolta
edellytetään
Sitä, että:
■ Öljynäytteet on otettu kiistattomasti oikein menetelmin.
■ Öljynäytteet on otettu siten, että ne osoittavat kiistattomasti päästölähteen ja ympäristövaikutusten
laajuuden. Näytteenottajan tulee mahdollisuuksien
mukaan arvioida päästön vaikutuksia.
■ Öljynäytteenottajat ja otto-organisaatio on dokumentoitu.
■ Öljynäytteenoton eri vaiheet on kirjattu yksityiskohtaisesti mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Näytteenoton yhteydessä laaditaan tarkka näytteenottoselostus.

Mitä tutkimuksen
oikeudellisuus edellyttää
Sen on:
■ Osoitettava kiistattomasti vahingon aiheuttaja.
■ Osoitettava vahinkoalueen suuruus.
■ Selvitettävä vahinkojen ja haittojen laatu ja ympäristövaikutukset.
■ Selvitettävä aiheutuneiden vahinkojen, haittojen ja
taloudellisten arvojen laskentaan tarvittavat tiedot.
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NÄYTTEENOTTOKOHDAT
PIENVESISTÖISTÄ
Joki
Vertailunäyte

1
2

Öljypäästö

Järvi
3
4

Tarkistusnäyte

Öljyä
Näyte

TODISTEELLINEN
NÄYTESARJA
Näyte säiliöstä

Vertailunäyte
Näyte valuvasta
öljystä

Näyte maastossa vahinkoa
aiheuttavasta öljystä
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Näytteenotto

N
äytteet tulee ottaa, jos mahdollista aina suoraan näyteastiaan.
■ Jos näyte joudutaan ottamaan ottimella, on varmistettava että otin on puhdas.
■ Kädet on aina suojattava kertakäyttökäsineillä.
■ Kun otat näytteitä vesialueella, muista:
Ensiksi otetaan vertailunäyte puhtaalta alueelta,
kuitenkin onnettomuusalueeseen kuuluvasta vesialueesta. Katso esimerkkikuvia sivulla 9.
Tämän jälkeen otetaan näytteet vahinkoalueella
olevasta öljystä.
Sitten otetaan näytteet vahinkoalueelle virtaavasta öljysta.
Ja lopuksi näytteet säiliöstä tai muusta lähteestä,
josta öljyn epäillään valuneen vesistöön tai maaperään.
■ Maa-alueelta näytteitä otettaessa noudatetaan soveltaen edellistä ohjetta.
■ Älä ota öljynäytettä likaisella näytteenottimella.
Puhdista näytteenotin aina näytteenottojen välillä.
■ Tee asiaankuuluvat muistiinpanot aina välittömästi
jokaisen näytteenottokerran yhteydessä.
■ Harjoittele näytteenottoa yksikkösi koulutustilaisuuksissa.
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ÖLJYNÄYTTEENOTTO

Kauha

VEDESTÄ

Öljyä

Lasipurkki tai muu
materiaaliltaan sopiva astia

Lasta
Purkki

KIINTEÄLTÄ POHJALTA
Laatikko
Purkki

Muovipussi

Öljyä

SORASTA, HIEKASTA TAI VASTAAVASTA
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Näytteenottimet ja -astiat

N
äytteenottimien ja - astioiden tulee olla sellaisia, joista ei liukene öljymääritystä tai tuloksen aihetodistekelpoisuutta haittaavia yhdisteitä.
Välineiden ja astioiden tulee kestää hiilitetrakloridipesu. Astioissa tulee olla hios- tai teflontiivisteinen
korkki tai korkin ja astian väliin on laitettava vastaavan laatuinen kalvo.
Muoviastioiden tulee olla polyeteeniä, purkkien mieluiten lasia.
Jos öljy on tarttunut hankalasti näytteenottokohteessa
olevaan materiaaliin, kuten jäälohkareikkoon tai -sohjoon, joka joudutaan kuljettamaan muualle varsinaista
näytteenottoa varten on keräilyastia tai säkki pidettävä mahdollisimman paljon erillään näytteeksi tulevasta öljystä.
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Korkki
Alumiinifolio

Öljyä
minimi 1 cm
Mahdollisimman
vähän vettä
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Näytemäärät

■ Ota mieluummin liikaa kuin liian vähän näytettä.
■ Ota mieluummin liian monta kuin liian vähän
näytteitä.
■ Näytemäärät:
puhdasta öljyä vähintään 200 millilitraa,
paksua likaantunutta öljyä vähintään noin 2/3 litraa,
öljyistä maata noin 2 litraa.
■ Käytännön ohje pintakalvon keräämiseen: näytepulloon
vähintään 1-2 cm:n kerros pintaannoussutta öljyä.
Mieluiten öljyä 2/3 litraa.
■ Näytepullossa tulee olla öljyn laajenemisvara, joten
pullot täytetään vain 3/4 tilavuuteen.
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PINTAKALVON KUORINTA

1. Kuoritaan öljyä

2. Korkki kiinni

3. Seisotetaan
nurinpäin,
öljy nousee pintaan

4. Korkkia löysäämällä
vettä pois

5. Käännetään
oikein päin

6. Jatketaan öljyn
kuorintaa
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Näytteiden kirjaaminen ja
näytteenottomuistion
laatiminen
K

aikki näyteastiat on aina välittömästi täytön jälkeen merkittävä asiaankuuluvilla tunnisteilla, tunnistetarralla
■ Mitä sisältää.
■ Mistä otettu.
■ Milloin otettu.
■ Kuka on ottanut, yhteystietoineen.
■ Kenen hallussa näytteet ovat ja ovat olleet ennen
laboratorioon viemistä/lähettämistä.
■ Laboratorion on kuitattava näytteiden vastaanotto.
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Tiivistelmä
öljynäytteenotosta
Näyteastia:
lasipullo tai -purkki.
Näyteastian koko:
1/2 litran purkki tai 1-2 litran lasipullo, koko saa
vaihdella. Kuitenkin suurempi kuin 100 ml.
Näytemäärä:
paksumpaa näytettä kerätään purkki lähes täyteen ( 3/4 max ),
juoksevampaa näytettä pullo lähes täyteen
( 3/4 max ),
jos kerättävä aine on pintakalvona, tai sitä on muutoin vähän, on vähimmäismäärä pullossa noin
1-2 cm:n kerros eli tilavuutena noin 20 ml.
Näytteenotto:
näyte otetaan, jos mahdollista suoraan näyteastiaan,
kädet on syytä suojata kertakäyttöhansikkailla,
jos näyte otetaan jollain ottimella on syytä varmistaa, että näytteenottimesta ei liukene näytteeseen
epäpuhtauksia,
näytteenottimien tulee olla esimerkiksi happoterästä tai teflonilla pinnoitettuja.
Kirjaaminen:
kaikki näyteastiat on aina välittömästi täytön
jälkeen merkittävä asianomaisilla tiedoilla:
mitä sisältää,
mistä otettu,
milloin otettu,
kuka ottanut.
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Öljynäytteenottolaukun
sisältö
Lasisia näytepulloja 2 kpl (0.5 litran)
Muovisia näytepulloja 5 kpl (0.5 litran)
Muovisia näytteenottopusseja ( iso-grip ) 20 kpl
Muovisia näytteenottopusseja ( mini-grip ) 20 kpl
Näytteenottopussi, kankainen ( sis. imeytysainetta)
Kolmikulmaisia muovisia haavipusseja 20 kpl
Teräsmittanauhaa 3 metriä
Putkilo öljykalvon paksuutta osoittavaa mittaustahnaa
Messinkikarbiinihaalla varustettua keinokuitunarua
40 metriä
Ohutta sidoslankaa 10 metriä
Näytteenottohaavin kehys
Haavin kiinnitysosa
Kumilenkkejä 20 kpl
Kertakäyttöhansikkaita 20 kpl
Paperisia käsipyyhkeitä 1 paketti
Itseliimautuvia, kaksiosaisia merkintälomakkeita
Kaksiosaisia tutkimuslomakkeita 20 kpl
Spriiliukoinen tussi
Punainen kuulakärkikynä
Sininen kuulakärkikynä
Muistilehtiö
Pieniä kankaisia näytteenottopusseja,
sisällä imeytysainetta
Puukko
Sakset
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Linjapihdit
Taskulamppu, räjähdyssuojattu
Osoitekirjekuoria 10 kpl
Pieniä muovisia roskapusseja
Maalarinteippiä 1 rulla
Ohje öljynäytteen ottamisesta
Näytteenottoliinoja 3 kpl

Kemikaali / öljynäytekassin
sisältö
Näytepulloja: 1 litran pulloja 3 kpl ja 1 litran purkkeja 3 kpl
Sanko, kauha, suppilo, lasta, narua, teippiä ja puukko
Imeytyspusseja
Minigrip - pusseja 250 ml. ja 1000 ml.
Roskapusseja
Kertakäyttöhansikkaita
Kumihansikkaat
Lapio, terästä tai teflonpinnotteinen
Hengityssuojaimia 2 kpl, ns. puolinaamari
Muistiinpanovälineet
Ensiapupakkaus
Kumisaappaat, 2 paria
Suojahaalarit tai -puvut, 2 kpl
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Näytteiden
kuljetus ja säilytys
■ Laatumääritykseen tulevan öljynäytteen säilyvyysaika on 1 vuorokausi.
■ Näytteet on kuljetettava laboratorioon mahdollisimman nopeasti.
■ Näytteet on pakattava erityisen huolellisesti.
■ Näytteet on suojattava auringonvalolta.
■ Näytteet on säilytettävä viileässä.
■ Näytteenottoon liittyvien asiapapereiden on aina
oltava näytteiden mukana.
■ Kuljetus ja säilytys on sovittava ennakolta tai
näytteenoton yhteydessä.

Yleisimmät virheet
näytteenotossa
■ Väärin valittu näytteenottopaikka.
■ Virheellinen näytteenottotekniikka.
■ Näytteenottovälineiden ja -astioiden likaisuus.
■ Näytteenoton jälkeen näytteeseen joutuvat epäpuhtaudet, kuten pöly, noki tai näytteeseen kuulumaton öljy.
■ Kuljetuksen aikana tapahtuva auringonvalon tai
suurien lämpötilavaihteluiden aiheuttama laadun
muutos.
■ Liian pitkä säilytys ennen analysointia.
■ Liian myöhään aloitettu näytteenotto.

