
Lehdistötiedote 21.4.2009 
 
LUOLAAN JÄÄNEEN SUKELTAJAN PELASTUS- JA ETSINTÄHARJOITUS  
25.04.09, OJAMON LOUHOS, LOHJA 
 
Marraskuussa tapahtuneen luolasukellusonnettomuuden johdosta perustettiin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
(Vapepa) alaisuuteen erikoissukellusryhmä. Ryhmän tarkoitus on avustaa viranomaisia vedenalaisissa etsintä- ja 
pelastustehtävissä vaativissa olosuhteissa. Erikoissukellusryhmässä on noin kymmenen jäsentä, joista osa oli 
mukana marraskuisen onnettomuuden etsinnöissä. Ryhmä kykenee tarvittaessa aktivoimaan useiden 
kymmenien sukeltajien ryhmän.  
 
Lauantaina 25.4 järjestettävässä yhteistoimintaharjoituksessa erikoissukellusryhmä harjoittelee ensimmäistä 
kertaa pelastus- ja etsintätehtäviä yhdessä viranomaisten kanssa. Tarkoituksena on harjoitella realistisesti 
tilannetta, jossa sukeltaja on kadonnut vaativissa olosuhteissa. Harjoitus tukee myös valmiuksien parantamista 
muissakin vesillä tapahtuvissa onnettomuuksissa, joissa viranomaiset ja Vapepa-organisaatioon kuuluvat 
sukeltajat toimivat yhdessä. 
 
Harjoitukseen osallistuvat erikoissukellusryhmän lisäksi poliisi ja pelastusviranomaiset. Harjoituksen kulkua on 
kutsuttu seuraamaan myös Vapepa-organisaation muita edustajia sekä rajavartioston, Innofocuksen ja 
Meriturvan edustajat. Myös muut tahot voivat tulla seuraamaan harjoitusta. 
 
Aikataulu 
9.00 Sukellus alkaa Ojamon louhoksen läntisessä päädyssä 
10.00 Todetaan sukeltajan jääneen luolaan, pelastuslaitos saapuu paikalle 
10.30 Erikoissukellusryhmä saapuu, etsintä alkaa ja päättyy kun sukeltaja on löydetty 
15.00 Harjoitus päättyy 
16.30 Harjoituksen purku Innofocuksen tiloissa Lohjalla 
 
Tilanteen kuvaus ja harjoituksen kulku 
 
Sukellustoiminta alkaa klo 9.00 Ojamon avolouhoksen läntisessä päädyssä. Kaksi sukeltajaa on ollut 
suorittamassa luolasukellusta Ojamon kaivoksessa. Sovitun sukellusajan jälkeen klo 10.00 todetaan, että toinen 
sukeltaja on kadonnut luolaan, ja toinen on käynyt pinnalla, jonka jälkeen hän on vajonnut takaisin pinnan alle. 
Paikalla oleva muu harrastajaryhmä aloittaa pelastussuunnitelman mukaiset toimet ja kadonneiden etsinnän.  
 
Hälytys hätäkeskukseen tehdään välittömästi, jonka jälkeen pelastuslaitos saapuu paikalle ja aloittaa 
toimenpiteet. Todettuaan tilanteen viranomainen/sukeltajat tekevät ilmoituksen valmiuspäällikölle, joka tekee 
Vapepa-hälytyksen. Vapepa-sukeltajaryhmä on valmistautumassa ”kotonaan” toisaalla tapahtuvaan 
sukeltamiseen, mutta hälytyksen saatuaan he kokoontuvat Lohjalle ja ilmoittautuvat tilannetta johtavalle 
viranomaiselle. Vapepa-erikoissukellusryhmä saapuu Ojamolle n. klo 10.30.  
 
Pelastusviranomainen jatkaa etsintöjä omien resurssiensa puitteissa. Vapepa-sukeltajat ja viranomaiset sopivat 
etsintäalueista ja toimintatavoista. On oletettavaa, että kummallakin kadonneella sukeltajalla on kaasuvaroja 
noin 1-2 tunniksi, joten heidän löytämisensä elossa on mahdollista. Harjoitus päättyy, kun molemmat kohteet on 
löydetty, tai viimeistään klo 15.00. Harjoituksen purku alkaa klo 16.30 Innofocuksen luokkatiloissa Ojamolla. 
 
Vapepa (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) 
 
Vapepa on maanlaajuinen vapaaehtoisten auttajien verkosto. Vapaaehtoiset ovat mukana hälytysryhmissä, jotka 
tarpeen tullen hälytetään viranomaisten tueksi auttamistehtäviin. Hälytysryhmiä on lähes 1300 ja vapaaehtoisia 
yli 20 000. Vapepaan kuuluu kaikkiaan 49 organisaatiota, esimerkiksi tiepalvelu-, liikunta-, maanpuolustus-, 
pelastustoiminta, ensiapu- ja naisjärjestöjä. Toimintavalmiutta pidetään yllä koulutuksella ja harjoittelulla. 
 
Harjoituksen järjestää Sukeltajaliitto ry:n turvallisuusvaliokunta yhteistyössä viranomaisten ja muiden sidos-
ryhmien kanssa. 
 
Lisätietoja: 
Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunnan 
tiedottaja, Vapepa-kouluttaja   E. Olkkonen GSM 044 585 2833 
 
Vapepa-erikoissukellusryhmä   T. Stenius GSM 050 590 7579 
 
www.vapepa.fi, www.sukeltaja.fi 

http://www.vapepa.fi/

