
 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 

 

Lamor ja Saudi-Arabian ympäristövalvontakeskus 

NCEC vahvistavat Punaisen meren alueen 

öljyntorjuntavalmiuksia 

 
Porvoo, 12. maaliskuuta 2021 – Suomalainen ympäristöpalveluyhtiö Lamor Corporation Ab 

ja Saudi-Arabian kansallinen ympäristövalvontakeskus NCEC ovat tehneet sopimuksen 

Punaisen meren alueen öljyntorjuntavalmiuksien vahvistamisesta. Tarkoituksena on 

rakentaa kalusto- ja resurssivalmiudet öljyvahinkojen torjuntaan alueella. 

 

Punainen meri on maailman vilkkaimpia meriväyliä, ja sen rannikolla on täysin 

luonnontilaisia alueita, joiden ympäristö voisi kärsiä korjaamatonta tuhoa suuren 

öljyvahingon sattuessa. NCEC:n ja Saudi-Arabian ympäristö-, vesi-, ja maatalousministeriön 

keskeisenä tehtävänä on parantaa kuningaskunnan toimintakykyä onnettomuustilanteissa. 

”Tämän sopimuksen allekirjoittaminen on tärkeä virstanpylväs valvontakeskuksen 

ponnisteluissa kuningaskunnan ympäristönsuojelun tehostamiseksi”, NCEC:n toimitusjohtaja 

Ali S. Alghamdi kertoo. 

 

Lamor toimittaa palveluista, laitteista ja resursseista koostuvan ohjelman, joka parantaa 

alueen öljyntorjuntavalmiuksia. Palveluihin sisältyvät nykyisten resurssien arviointi, 

valmiussuunnitelmien laatimiset, tietämyksen siirto ja öljyntorjuntahenkilöstön koulutus. 

Palveluina toimitetaan myös sekä meri- että lentokalustoa öljyntorjuntatehtäviä varten. 

 

Lamorin pääomistaja ja hallituksen jäsen Fred Larsen kommentoi hanketta sopimuksen 

allekirjoitustilaisuudessa Riadissa seuraavasti: ”Meille on suuri kunnia tehdä yhteistyötä 

NCEC:n kanssa näin kattavassa ja kunnianhimoisessa ohjelmassa. Globaalina toimijana 

Lamor on ollut mukana eräiden suurimpien öljyonnettomuuksien torjuntatoimissa ja nähnyt, 

millaisia ympäristövaikutuksia niillä on. Tiedämme, että korkeatasoinen öljyntorjuntavalmius 

on äärimmäisen tärkeä osa jokaisen valtion valmiussuunnitelmia. On ilahduttavaa nähdä, 

että NCEC soveltaa tällaista ennakoivaa lähestymistapaa ympäristönsuojeluun.” 

 

  



 

 

Tietoja Lamorista 

 

Pääkonttoriaan Suomessa pitävä Lamor Corporation on globaali ympäristöpalveluyhtiö, joka 

tarjoaa öljyntorjunnan, teollisen jätehuollon ja vedenkäsittelyn ratkaisullaan ja palveluillaan 

kestäviä mahdollisuuksia eri toimialoille ja yhteiskunnille. Lamorin verkosto kattaa 104 

maata, ja yhtiön pääkeskukset sijaitsevat Euroopassa, Venäjällä, Lähi-idässä, Kiinassa, 

Intiassa, USA:ssa ja Etelä-Amerikassa. 

 

Tietoja NCEC:stä 

 

NCEC on Saudi-Arabian kansallinen ympäristövalvontakeskus. 

Keskuksen vastuulla on koko Saudi-Arabian kuningaskunnan ympäristön valvonta, mukaan 

lukien ilma-, vesi- ja maaympäristö. Tämän lisäksi NCEC valvoo alueen kaikkia suuria 

kehityshankkeita keskittyen erityisesti ympäristövaatimusten toteutumiseen. Keskuksen 

tukena ovat kaikki valtion viranomaiset. Keskuksen tavoitteena on vähentää kaikenlaisen 

ympäristöä vahingoittavan saasteen määrää kattavilla valvontaohjelmilla sekä suojella ja 

säilyttää ympäristöä, ympäristön resursseja ja estää ympäristön pilaantumista. 

Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla korkealaatuisia palveluita, jotka tukevat 

ympäristölainsäädännön ja -vaatimusten noudattamisasteen paranemista. 
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