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Alkusanat
Mustikkamaan telakka Oy Helsingissä on venepalveluyritys, joka aloitti toimintansa 1983.
Telakka nostaa ja laskee veneitä, huoltaa ja säilyttää niitä talven yli. Mustikkamaan telakka
paloi sunnuntaina 9.12.2007. Palossa tuhoutui 600 neliömetrin kokoinen halli, jonka sisällä
oli talvisäilytyksessä 18 isoa venettä. Tämän lisäksi hallin ulkopuolella olevat 18 venettä
paloivat osittain. Viranomaisten mukaan vahinkojen kokonaismäärä nousee joka
tapauksessa miljooniin.
Palo alkoi noin puoli seitsemältä sunnuntai-illalla. Sitä saapui sammuttamaan
toistakymmentä palolaitoksen ja sopimuspalokuntien yksikköä. Palokunnan saapuessa
paikalle rakennuksen katto oli jo romahtanut ja palon alkamispaikkaa oli mahdoton
arvioida. Noin 600 neliön telakkahalli paloi vajaassa puolessa tunnissa maan tasalle. Ympäri
paloaluetta olleet kaasupullot räjähtelivät kuumuudessa, ja lasikuituveneiden palaessa
syntyi kitkerää mustaa savua. Räjähtelevistä kaasupulloista johtuen palolaitos pystyi
ainoastaan rajoittamaan palon leviämistä ja se onnistuikin estämään palon leviämisen
lähistöllä oleviin asuinrakennuksiin.
Maanantaiaamun valjetessa aluetta kohtasi masentava näky. Kaikki hallissa olleet veneet
olivat sulaneet mustaksi massaksi, ja vain parista veneestä oli jäljellä osa keulaa. Myös hallin
ulkopuolella säilytettäviä veneitä oli vaurioitunut palossa.
Palon syttymissyytä ei edelleenkään tiedetä.

Palossa tuhoutui tai vaurioitui yli 30 venettä. Pääasiassa veneissä on telakoinnin aikana
voimassa palovakuutus, joka korvaa palossa menetetyn veneen. Veneenomistajalle veneen
palaminen tarkoittaa kuitenkin rakkaasta esineestä luopumista, veneisiin panostetaan
rahallisten investointien lisäksi usein lukemattomia työtunteja. Tämän lisäksi kaikki veneet
eivät ole korvattavissa. Onni onnettomuudessa oli, että Mustikkamaan telakkahallissa ei
säilytetty yhtään vanhaa ja yksilöllistä puuvenettä, sillä näitä ei pysty millään vakuutuksella
korvaamaan.
Tämä opas on kirjoitettu sekä telakanpitäjälle että telakan asiakkaana olevalle veneilijälle.
Se pyrkii mahdollisuuksien mukaan nostamaan esiin turvallisuuteen liittyviä
ongelmatilanteita ja esittämään niihin ratkaisuja konkreettisten esimerkkien avulla, jotta
Mustikkamaan tapaiset onnettomuudet voitaisiin vastaisuudessa välttää. Kirjasessa on
esitetty motivoimismielessä erilaisten laiminlyöntien seuraukset.
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A. Telakkatoiminnot
Vapaa-ajan veneiden telakointitoiminnot on Suomessa kasvava ala pienveneiden
kasvavan määrän johdosta. Alalta puuttuvat selkeät pelisäännöt, mikä on johtanut
joihinkin pahoihin onnettomuuksiin. Toiminnan luonteesta johtuen onnettomuuden
sattuessa vahingot ovat yleensä suuret. Onnettomuuksista on opittu ja tähän
oppaaseen on kerätty parhaat käytännöt onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Telakkatoimintoihin kohdistuu useita riskejä, jotka voidaan jakaa seuraaviin
pääluokkiin:
•
•
•
•

paloriski
henkilöriski
riski muusta vahingosta
ilkivalta-/varkausriski

Näistä paloriski on sekä todennäköisyydeltään että vahingon määrältään ehdottomasti
suurin riskiryhmä telakoilla. Jos palo syttyy, palokuorma on yleensä aina suuri, palon
sammuttaminen on vaikeaa ja sen leviämisen mahdollisuus on suuri. Tuho palon jäljiltä
voi olla totaalinen, esimerkiksi yhdessä hallissa säilytettävät veneet voivat palossa
tuhoutua kaikki. Telakan toiminnan jatkuvuus voi olla tällaisissa tilanteissa
vaakalaudalla. Tuhoutuneiden veneiden omistajille tämänkaltainen onnettomuus
merkitsee yleensä ainakin yhtä menetettyä veneilykautta. Toisaalta vene voi olla
harvinaisuus, jota ei pystytä korvaamaan millään vakuutuksella eikä suurellakaan
rahalla. Lievästi ilmaistuna voidaan sanoa, että sellaisen venepalon sytyttäjää, jossa
tuhoutuu useampi vene, ei muiden veneenomistajien taholta katsota suopeasti. Tämän
on kokemus osoittanut. Keskeinen seikka onnettomuusriskin jakamisen suhteen on
aina se, että veneessä on voimassa oleva vakuutus kun se telakoidaan.
Henkilöriskit liittyvät ihmisten liikkumiseen ja tekemiseen telakka-alueella sekä
henkilökunnan työolosuhteisiin. Henkilöriskeihin pystytään vaikuttamaan telakkaalueen järjestyksellä ja siisteydellä, sekä pitämällä henkilökunnan työturvallisuus
korkealla tasolla.
Muut vahingot voivat liittyä esim. veneiden nostoihin, laskuihin, siirtämisiin,
venepukkeihin tai telakointitapaan. Tällöin vahingot kohdistuvat yleensä yhteen tai
korkeitaan muutamaan veneeseen kerrallaan.
Ilkivalta-/varkausriski on aina olemassa ja siihen syytä varautua. Tässä oppaassa ei
kuitenkaan tulla käsittelemään ilkivalta-/varkausriskiä.
Joskus onnettomuuden syynä saatavat olla luonnonolosuhteet, mutta useimmiten
onnettomuus johtuu ihmisen tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Esimerkiksi
tulipalo veneessä telakoinnin aikana voi syttyä akkujen lataamisesta, veneen
lämmittämisestä tai viasta veneen sähköjärjestelmässä. Telakkatoimintoihin keskittyvä
osio tuo esille telakointiin liittyvien onnettomuuksiin syitä sekä sitä, miten
onnettomuuksia pystytään ennaltaehkäisemään tekemällä asiat toisin. Osa
ohjeistuksesta koskee telakanpitäjiä ja osa telakoituvien veneiden omistajia.

3

I. Telakanpitäjien velvollisuudet
Turvallisuusnäkökohdista katsottuna telakanpitäjällä on velvollisuus pyrkiä estämään
kaikenlaisen vahingon syntyminen telakalla, kohdistui vahinko sitten telakoitaviin
veneisiin, muuhun omaisuuteen tai henkilöihin. Keinoja tämän velvollisuuden
täyttämiseen ovat esimerkiksi turvamääräysten noudattaminen, huolellisuus kaikessa
tekemisessä ja siisteys telakka-alueella. Vahingon sattuessa telakanpitäjän
velvollisuutena on vahingon mahdollisimman tehokas rajaaminen.

Onnettomuuden syntymistä voidaan kuvata yllä olevalla kuvalla. Kuvion ulkopuolelta
lähestyy tapahtuma, joka kuvion keskipisteen saavuttaessaan muuttuu
onnettomuudeksi. Kehät kuviossa ovat erilaisia turvarenkaita, joiden tehtävänä on
pysäyttää tapahtuminen kulku ennen kuin onnettomuus pääsee tapahtumaan. Mikäli
turvarenkaat eivät pysty pysäyttämään tapahtuman etenemistä, onnettomuus
tapahtuu. Kiinnittämällä huomiota turvallisuuskysymyksiin ja toimimalla näissä
kysymyksissä viisaasti ja ennaltaehkäisevästi, pystytään vaikuttamaan kuvion
turvarenkaiden määrään sekä niiden tehokkuuteen pysäyttää onnettomuuteen johtava
kehitys.

Paloriski
Keinot ehkäistä tulipalot
1. tulityöt
Tulityöt ovat työmenetelmiä, joissa syntyy kipinöitä tai käytetään liekkiä tai muuta
lämpöä ja työmenetelmä aiheuttaa palovaaraa. Tulitöitä ovat muuan muassa
hitsaustyöt, polttoleikkaustyöt, metallien hionta tai katkaisu laikkatyökalulla ja
kuumailmapuhaltimen käyttö.
Venetelakalla on oltava kirjallinen tulitöiden valvontasuunnitelma, joka on velvoittava
ohje tulitöiden turvallisuustoimista. Valvontasuunnitelmassa tulee käsitellä erikseen
tulitöitä, joita tehdään venetelakkarakennuksen kunnossapitotyönä sekä veneiden
korjaus- ja huoltotöinä.
Tulitöiden valvontasuunnitelmassa esitetään
• tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö
• tilapäiset ja vakituiset tulityöpaikat
• kirjallisen tulityöluvan myöntävä henkilö
• tulityölupakäytännön toteutus
• ennen tulitöitä tehtävät turvallisuustoimenpiteet
• tulitöiden aikana tehtävät turvallisuustoimenpiteet
• työnaikainen palovartiointi ja jälkivartiointi.
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Tulitöiden aiheuttaman palovaaran vuoksi on aina harkittava tulitöille vaihtoehtoisia
työmenetelmiä. Vaihtoehtoisia työmenetelmiä ovat esimerkiksi työstö-, liitos- ja
katkaisumenetelmät, joissa ei synny kipinöitä eikä käytetä avotulta.
Vakituinen tulityöpaikka on tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto,
joka on suunniteltu tulitöiden turvallista tekemistä varten. Työtilan on täytettävä
vähintään seuraavat vaatimukset:
• Työtilan rakenteiden on oltava joko palamattomia tai suojaverhottuja, jos rakenteet
ovat syttyviä.
• Työtilassa ei saa olla työhön kuulumatonta syttyvää materiaalia.
• Työtilassa ei saa käsitellä tai säilyttää syttyviä nesteitä, eikä tila saa olla yhteydessä
sellaiseen tilaan, jossa voi olla syttyviä kaasuja.
• Työtilassa on oltava vähintään yksi 43A 183B C -luokan käsisammutin ja lisäksi
työtilan välittömässä läheisyydessä noutoetäisyydellä toinen vastaava tai kaksi 27A
144B C -luokan käsisammutinta.
• Vakituisella tulityöpaikalla on noudatettava tilapäiselle tulityöpaikalle annettuja
vaatimuksia, jos tulityön kohde oleellisesti lisää palovaaraa.
Veneissä tehtävä tulityö aiheuttaa palovaaran. Mikäli mahdollista, tulityön kohde
kannattaa irrottaa paikoiltaan ja siirtää se tulityön ajaksi vakituiselle tulityöpaikalle.
Mikäli näin ei voida menetellä, tulee harkita veneen siirtämistä vakituiselle
tulityöpaikalle. Tämä lisää paloturvallisuutta, koska jos tulityö aiheuttaa syttymän,
palon leviäminen ympäristöön ei pääse vakituisella tulityöpaikalla leviämään niin
nopeasti kuin veneiden säilytystilassa tapahtuisi.
Tilapäisellä tulityöpaikalla tarkoitetaan kaikkia niitä tulityöpaikkoja, jotka eivät täytä
vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia. Venetelakalla tyypillisiä tilapäisiä tulityöpaikkoja
ovat kiinteistön tai koneiden ja laitteiden tilapäiset ja satunnaiset korjaus- tai
huoltopaikat sekä veneiden säilytyspaikat.
Tulityö tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölupaa, jonka myöntää
tulityövalvontasuunnitelmassa nimetty henkilö tulityön tekijälle sekä palovartioinnista
vastaaville henkilöille. Luvan antajan tulee olla perehtynyt tulitöiden
turvallisuusasioihin.
Tulityön tekijällä on oltava voimassa oleva tulityökortti, joka on todistus hyväksytysti
suoritetusta tulityön turvallisuustutkinnosta.
Tilapäisissä tulitöissä on aina toteutettava tulityöluvan mukaisesti vähintään seuraavat
asiat:
• Tulityöpaikka on puhdistettava syttyvistä materiaaleista.
• Rakenteissa olevat raot ja aukot on tiivistettävä.
• Syttyvät materiaalit ja syttyvät pinnat on suojapeitettävä.
• Kipinöiden ja roiskeiden kuljettuminen sekä lämmön johtuminen ympäristöön on
estettävä.
• Syttyvät nesteet ja kaasut on siirrettävä pois tulityöpaikasta ja on varmistettava, että
syttyviä höyryjä tai kaasuja ei ole tulityöpaikalla ja niitä ei pääse muodostumaan
tulityön aikana.
• Alkusammutuskalusto on varattava tulityöpaikalle. Tulityöpaikalla on oltava
vähintään kaksi 43A 183B C -luokan käsisammutinta. Toinen em.
käsisammuttimista voidaan korvata kahdella 27A 144B C -luokan
käsisammuttimella tai yhdellä pikapalopostilla.
• Työnaikainen palovartiointi on toteutettava koko työn ajan.
• Työn jälkeen jälkivartiointi on toteutettava keskeytyksettä vähintään yhden tunnin
ajan.
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Edellä olevat turvallisuusasiat on toteutettava tinkimättä myös silloin, kun tulityö
tehdään veneessä. Ja myös vaikka vene olisi siirretty vakituiselle tulityöpaikalle.
Tulitöissä syntyvän lämmön johtuminen on aiheuttanut lukuisia palovahinkoja.
Lämmön johtumisen seurauksena lämpö voi siirtyä pitkänkin matkaa ja aiheuttaa
syttymisen yllättävän kaukaa itse tulityöpisteestä. Myös kulmahiomakoneen käyttö on
aiheuttanut palovahinkoja, kulmahiomakoneen käyttö hionnassa tai katkaisussa
aiheuttaa voimakkaan kipinäsuihkun, jolloin kuumat kipinät leviävät jopa 10 metrin
päähän. Työasennon muuttuessa kipinäsuihku voi suuntautua esimerkiksi ylöspäin,
jolloin syttyminen voi tapahtua katon rakenteissa.
Tulitöissä käytettävien työvälineiden, työvälineiden turvalaitteiden ja niiden käytön on
oltava niitä koskevien standardien mukaiset.

Vaatimus:
Tulitöitä tehtäessä telakalla on aina oltava tulityökortin haltija. Telakan
tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö laatii ja päivittää tulityön
valvontasuunnitelman.

Seuraamus:
Mikäli tulityöohjeita ei ole noudatettu, ja todetaan että tulipalo on syttynyt tulitöistä,
vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus saattaa pienentyä merkittävästi tai lakata
kokonaan.

Lisätietoa:
Vakuutusyhtiöiden omaisuussuojeluohjeet
Tulityökurssin järjestäjät ja ajankohdat: www.tuakk.fi, www.pakk.fi
Tulityön suojeluohje & kaavakkeet: www.vahingontorjunta.fi

2.

sähkölaitteet/-asennukset

Telakan rakennukset ja laiturit kuuluvat sähköturvallisuussäädösten mukaan sellaisiin
kiinteistöihin (liike- ja teollisuusrakennukset), joille on tehtävä sähköasennusten
määräaikaistarkastus, mikäli pääsulakkeen koko on vähintään 35A.
Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteiden kunnosta ja käytön
turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen
riskejä. Samalla pyritään varmistamaan, ettei sähkön käyttöön tule laitteistohäiriöistä
johtuvia katkoksia. Määräaikaistarkastuksesta huolehtiminen voi vaikuttaa myös
laitteiston haltijan vakuutusturvaan ja vahingonkorvausvastuuseen.
Suositus:
Sataman vikavirtasuojien toimivuus on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vaatimus:
Telakan sähköasennusten määräaikaistarkastus on suoritettava 15 vuoden välein, jos
pääsulake vähintään 35A.

Seuraus:
Mikäli määräaikaistarkastusta ei ole tehty ja todetaan, että sähkölaitteissa ollut vika on
aiheuttanut vahingon (esim. tulipalo), vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus saattaa
pienentyä merkittävästi tai lakata kokonaan.

Lisätietoa:
www.tukes.fi, www.rakli.fi
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3.

syttyvän/palavan materiaalin säilyttäminen telakalla

Mikäli telakalla säilytetään syttyviä tai palavia materiaaleja, on otettava huomioon
turvaetäisyydet tällaisen materiaalin säilytyksessä. Turvaetäisyys on rakennuksen
uloimpien rakenteiden ja jäteastioiden tai syttyvien materiaalien välinen vaakasuora
vapaa välimatka.

Vaatimus:
Jäteastioiden ja –katoksen turvaetäisyydet on oltava seuraavat:
• yksittäinen jäteastia, max 600 litraa: 4 metriä
• yksittäinen jäteastia, yli 600 litraa: 6 metriä
• ryhmässä olevat jäteastiat tilavuudesta riippumatta: 6 metriä
• metallinen, kannellinen jätekontti: 4 metriä
• jätekatos: 8 metriä
Syttyvien materiaalien turvaetäisyydet
• rullakoissa tai vastaavissa kehikoissa säilytettävät syttyvät pakkausmateriaalit: 6
metriä
• syttyvää materiaalia sisältävä avonainen lava: 8 metriä
• kuormalavapinot: 8 metriä
• syttyvät rakennusmateriaalit ja vastaavat: materiaalipinon leveys + 2,5 metriä

Seuraus:
Mikäli määräyksiä ei ole noudatettu ja todetaan, että tällainen laiminlyönti on
aiheuttanut vahingon (esim. tulipalo), vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus saattaa
pienentyä merkittävästi tai lakata kokonaan.

Lisätietoa:
Vakuutusyhtiöiden omaisuussuojeluohjeet

4.

syttyvät nesteet

Venetelakalla tulee olla tila, jossa syttyviä nesteitä voidaan säilyttää turvallisesti. Tilan
tulee olla palo-osastoitu muista tiloista ja tarkoitettu vain syttyvien nesteiden
säilyttämiseen. Tilan riittävästä tuuletuksesta tulee huolehtia ja sähkölaitteiden tulee
soveltua tilaan. Tilaan voidaan asentaa hyllystöt, joista varataan tilaa myös veneen
omistajien syttyville nesteille.
Tietoa syttyvien nesteiden ja myös muiden kemikaalien ominaisuuksista on saatavissa
käyttöturvallisuustiedotteista. Telakalla kannattaa säilyttää käyttöturvallisuustiedotteet
tyypillisimmistä venealalla käytettävistä kemikaaleista. Tällöin esimerkiksi vaaran
torjuntaan tarvittavat tiedot on nopeasti löydettävissä.
Syttyvien nesteiden säilyttäminen venetelakalla voi edellyttää pelastusviranomaiselle
annettavaa ilmoitusta. Ilmoitusvelvollisuuteen vaikuttavat kaikki venetelakalla
käytettävät ja säilytettävät kemikaalit. Yleensä kemikaalien määrät ovat venetelakalla
vähäiset, mutta veneiden polttoainesäiliöissä oleva polttoaine voi lisätä huomattavasti
venetelakalla olevien syttyvien nesteiden määriä. Ilmoituksessa esitetään tiedot ja
selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.
Ilmoitusvelvollisuutta kannattaa tiedustella pelastusviranomaiselta, kun ensin on
selvitetty venetelakalla olevien syttyvien nesteiden ja kemikaalien määrät silloin kun
määrät ovat suurimmillaan.
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Syttyvän nesteen vuodot on tiivistettävä välittömästi. Käytettävissä tulee olla
imeytysainetta, johon vuotanut syttyvä neste voidaan imeyttää. Tilat on tuuletettava ja
käytetty imeytysaine hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vaatimus:
Syttyville nesteille tulee olla telakalla erillinen palo-osastoitu tila. Pelastuslaitoksen
kanssa on selvitettävä, vaatiiko syttyvän materiaalin säilyttäminen ilmoitusta
pelastuslaitokselle.

Suositus:
Tavallisimmin käytettyjen kemikaalien käyttöturvallisuustiedot tulee pitää
näkyvissä/helposti saatavilla.

Seuraus:
Mikäli määräyksiä ei ole noudatettu ja todetaan, että tällainen laiminlyönti on
aiheuttanut vahingon (esim. tulipalo), vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus saattaa
pienentyä merkittävästi tai lakata kokonaan.

Lisätietoa:
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/palavan_nesteen_
kasittely.PDF
www.pelastustoimi.fi

5.

kaasupullot

Kaasupullot veneissä säilytettyinä estävät sammutustoimet esimerkiksi veneiden
telakoitumisalueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos alueella syttyy yksi vene
palamaan ja tiedetään, että joissakin veneissä on kaasupulloja sisällä, sammutustyöt
vaikeutuvat oleellisesti räjähdysvaaran vuoksi. Siksi veneensä telakoiville tulisi järjestää
mahdollisuus säilyttää kaasupullot niiden säilyttämiseen osoitetulla säilytyspaikalla
telakoinnin aikana. Samoin tulisi valvoa, että kaasupullot poistetaan veneestä veneen
noston yhteydessä.

Vaatimus:
•
•

Kaasupullot poistetaan kaikista telakoitavista veneistä telakoitumisen alkaessa.
Kaasupulloja on mahdollisuus säilyttää telakka-alueella niille osoitetussa paikassa
seuraavin edellytyksin
o ilmoitus pelastuslaitokselle jos määrä yli 200 kg

Enintään 1.000 kg sisältävät varastot saa sijoittaa rakennuksen ulkoseinälle.
Rakennuksen ulkoseinän tulee olla palamattomasta materiaalista (EI60). Pulloja ei saa
sijoittaa 1 metriä lähemmäksi poistumisteiden aukkoja eikä ikkunoita. Rakennuksen
seinustalla olevat pullot on sijoitettava joko seinustalle asennettavaan lukittavaan
pullokaappiin tai pullojen venttiilit on suojattava lukolla varustetulla metallikotelolla.
Ulkona varastoitavat nestekaasupullot on suojattava katoksella säärasituksia vastaan.
Katoksen katteen tulee olla palamaton ja mahdolliset seinärakennelmat on
runkorakennetta lukuun ottamatta tehtävä palamattomista rakennustarvikkeista.
Ulkovarastossa tulee olla riittävä alkusammutuskalusto.

Seuraamus:
Kaasupullot veneessä telakoitumisen aikana palon sattuessa vaikeuttavat
sammutustöitä oleellisesti.

Lisätietoja:
Nestekaasuasetus 26.7.1993/711
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6.

lujitemuovikorjaukset

Lujitemuovityöt ja niihin käytettävät materiaalit ovat paloturvallisuuden kannalta
riskitekijä. Syttymisen aiheuttajina ovat yleensä raaka-aineiden ja/tai tuotannon
apuaineiden käsittely ja siihen liittyvän inhimillinen virhe. Lujitemuovitöihin liittyen on
olennaista tunnistaa toimintaan liittyvät keskeiset turvallisuustekijät:
6.1) Raaka-aineisiin liittyvät tiedot ja ammatilliset taidot
•
raaka-aineisiin liittyvä reaktiivisuus (=syttymisherkkyys & palamisnopeus) on
tiedostettava
•
oikeat menettelytavat ovat osa paloturvallisuutta
•
osaaminen mahdollisten vaaratilanteiden varalle
•
oikein järjestettyinä ja käsiteltyinä kaikki käytettävät raaka-aineet ovat turvallisia
käyttää
6.2) Siisteys ja järjestys
•
eri toiminnot erilleen: raaka-ainevarasto – tuotantotilat (– tuotevarasto –
muottivarasto)
•
mahdollinen syttyminen rajoittuu tiettyyn palopesäkkeeseen kun lähistöllä ei ole
muuta helposti syttyvää ainetta
•
auttaa osaltaan alkusammutuksen onnistumista
6.3) Jätteenkäsittelyn merkitys
•
erilliset jäteastiat eri aineille (hartsi, liuottimet, kovetteet ja kiihdyttimet)
•
huolehditaan, etteivät eri aineet joudu keskenään kosketuksiin edes
hävitysvaiheessa
•
staattisen sähkövarauksen purkautumisen mahdollisuus huomioitava myös
jätteiden käsittelyssä

Vaatimus:
Laajemmat lujitemuovikorjaustyöt tehtävä tähän tarkoitukseen hyväksytyssä tilassa.

Lisätietoa:
www.compofind.fi/fi/content/tutkimukset/lm-teollisuuden_paloturv_raportti_20-122007_.pdf?C:D=1417824

Alkusammutuskalusto
Kaikki tulipalot ovat syttyessään pieniä ja helposti sammutettavia, kunhan on oikeat
välineet ja osaa toimia oikein. Jos palon alkusammuttaminen kuitenkin viivästyy
alkusammuttimen pitkän hakumatkan tai sen osaamattoman käytön takia, palon alku
voi jo muutamissa kymmenissä sekunneissa levitä hallitsemattomaksi suurpaloksi.
Venetelakalla on oltava alkusammutuskalustoa ja henkilökunnan tulee osata käyttää
sitä.
Alkusammutuskalustoa ovat:
• sammutuspeite
• käsisammutin
• liikuteltava sammutuspumppu
• pikapaloposti
Lisätietoa: tarkemmin alkusammutuksesta katso LIITE 1.
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Henkilöriski
Telakalla työskentelyssä henkilökohtaisten suojaimien käyttö on työturvallisuuslaissa
määrätty ja niiden käytön laiminlyönti saattaa vapauttaa vakuutusyhtiön
korvausvastuusta. Käytännössä tärkein näkökohta on oman työkyvyn säilyttäminen ja
yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikuttaessa vesillä, pelastusliivien käyttöön
tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Veneiden nostojen ja vesillelaskujen ajankohtina
veden lämpötila on matala, eikä veden varaan joutunutta aina edes ole muita
auttamassa, ainakaan riittävän ripeästi.
Työtapaturman tapahduttua telakan henkilökunta on paljolti asianmukaisen oman
ensiavun varassa. On tärkeätä, että ensiavun antamiseen on hankittu perusvalmiudet
järjestettävien ensiapukurssien kautta. Ensiapuvälineet tulee pitää hyvin saatavilla ja
asianmukaisesti varustettuna. Palovamman hoito ja silmähuuhtelut ovat tyypillisesti
sellaisia vammoja, joissa oikealla ja omatoimisella toimimisella voi saavuttaa paljon
vamman laajuuden rajaamisessa.

Riski muusta vahingosta
Venepukit
Veneet tulee telakoida kokoonsa ja venetyyppiinsä nähden oikeanlaisella ja riittävän
tukevalla venepukilla. Telakanpitäjän velvollisuus on varmistua siitä, että venepukki
soveltuu kunkin veneen telakoimiseen.
Moottoriveneen telakointi
Moottoriveneiden telakoinnissa keskeinen seikka on saada riittävän tasainen tuki
veneen takaosaan, johon moottorin painopisteestä johtuen pääpaino veneestä
muodostuu. Takapukin keskeinen tehtävä on samalla estää venettä kaatumasta
kyljelleen, mikä tapahtuu sijoittamalla tukipisteet mahdollisimman leveälle. Koko
veneen runko tulee tukea altapäin riittävän tasaisesti. Pistekohtaisia tuentoja tulisi olla
veneen koosta riippuen 2-3 kpl sijoiteltuna tasaiselle välimatkalle perästä keulaan.
Purjeveneen telakointi
Purjeveneen talvitelakointi tapahtuu veneen valmistajan hyväksymällä telakointipukilla
tai sellaisella pukilla, joka on valmistettu oman venetyypin ja kokoluokan mukaisista
lähtökohdista ammattimaisin keinoin. Eväköliveneiden pukin tulee olla aina teräksinen.
Kuljetusalustaa ei voi milloinkaan käyttää telakointipukkina.
Purjevenettä telakoitaessa keskeinen seikka on saada pääosa veneen painosta kölin
varaan. Vene tulee asettaa täysin pystysuoraan korkeusakseliinsa nähden, sekä
pituusakseliinsa nähden siten, että talven aikana mahdollisesti veneen avotilaan
kertyvä sade- tai sulamisvesi ohjautuu veneen vedenpoistorei’istä luontoon. Veneen
runkorakenteesta riippuen kölille tuleva kuorma tulisi olla vähintään 80 % veneen
kokonaiskuormasta, joka välittyy telakointipukin kautta alustaan. Pukki tukeutuu
alustaansa kölin pistekuormasta, jonka kautta vähintään neljällä tukijalalla vene
tuetaan pystyyn. Jotta veneen liikkuminen talven aikana voidaan minimoida, tulee
venepukissa olla portaattomasti kiristettävät tukijalat. Pukin tukijalkojen kireyttä tulee
seurata talvitelakoinnin aikana, jotta tuulen aiheuttamat runkovärinät eivät ole päässet
löystyttämään niiden kireyttä.
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Purjeveneen telakointi masto pystyssä
Mikäli purjevene päätetään telakoida masto pystyssä, kohdistuu telakointipukkiin aivan
erityiset vaatimukset. Veneen runko ja riki joutuvat maston pystytelakoinnissa erityisen
rasituksen kohteeksi. Veneen köli ja tämän kautta koko runko ovat staattisia, eivätkä ne
näin pääse myötäilemään tuulen vaikutusta, toisin kuin veneen ollessa sen
luonnollisessa ympäristössä, vedessä. Mikäli vene päätetään telakoida masto pystyssä,
tulee pukin tukijalkojen säädettävyys olla mitoitukseltaan sellainen, että tuet voidaan
ulottaa sellaisiin kohtiin veneen kyljissä, että maston kautta veneen runkoon välittyvän
tuulikuorman vaikutus saadaan minimoitua.
Edellä mainitun lisäksi ainakin seuraavat syyt puoltavat purjeveneen telakointia masto
laskettuna:
• kannen läpi viety masto kerää talven sateissa vettä purjeuraa pitkin veneen pohjalle,
seurauksena saattaa olla veden jäätyessä runkovaurioita
• maston rakenteeseen mahdollisesti syntyviä rasitusvaurioita ei päästä näkemään, jos
vene seisoo talvitelakointipukillaan masto pystyssä.
• venekatsastajalla tulee olla mahdollisuus tarkistaa rikin kunto, mikä ei myöskään
mahdollistu masto pystyssä telakoitaessa
• vakuutusyhtiöiden yleinen kanta veneen telakointiin masto pystyssä on, että se ei ole
veneen normaalia talvisäilytystä
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II. Telakoituvien veneiden omistajien velvollisuudet
Paloriski
Keinot ehkäistä tulipalot
1. Tulityöt
Tulityöt ovat työmenetelmiä, joissa syntyy kipinöitä tai käytetään liekkiä tai muuta
lämpöä ja työmenetelmä aiheuttaa palovaaraa. Tulitöitä ovat muuan muassa
hitsaustyöt, polttoleikkaustyöt, metallien hionta tai katkaisu laikkatyökalulla ja
kuumailmapuhaltimen käyttö. Kipinöitä ja roiskeita synnyttävät työt mielletään yleensä
tulitöiksi, mutta tärkeää on huomata, että myös kuumailmapuhaltimen käyttö on
tulityötä. Kuumailmapuhaltimesta purkautuva ilma on kuumaa ja se pystyy
sytyttämään useimmat materiaalit palamaan, jos ilmavirta kohdistuu materiaalin
pintaan pitkähkön ajan.
Voimassa oleva tulityökortti on osoitus siitä, että henkilö on suorittanut tulitöiden
turvallisuuskurssin. Tulityöt edellyttävät aina useita turvallisuustoimenpiteitä, jotka on
toteutettava ennen tulitöitä, tulitöiden aikana ja tulitöiden jälkeen

Vaatimus:
Venetelakalla tulityöt ovat kiellettyjä muilta kuin tulityökortin omaavalta henkilöltä,
joka on saanut venetelakan vastuuhenkilöltä kirjallisen tulityöluvan.

Seuraamus:
Telakointipaikan menetys (telakkakohtainen)

Lisätietoa:
www.pelastustoimi.fi
www.spek.fi

2. Sähkölaitteet
2.1. Vikavirtasuoja
Vikavirtasuojakytkin (ks. LIITE 2) on lisäsuojalaite, jota käytetään täydentämään
sulakkeen antamaa suojausta. Se suojaa ihmistä, joka koskettaa vahingossa jännitteisiä
osia esimerkiksi sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian johdosta. Suoja valvoo
eristysvikoja ja katkaisee vahingolliset vuotovirrat ja jännitteet. Se antaa myös
lisäsuojan mahdollisen sähköpalon varalle. Rautakaupoista on saatavana pistorasiaan
liitettäviä suojia, jollaisen kuka tahansa voi asettaa paikalleen.

Vaatimus:
Sataman/telakan sähköverkkoon saa kytkeä ainoastaan vikavirtasuojalla varustettuja
sähkölaitteita/maasähköjärjestelmiä. Tarvittaessa on käytettävä vikavirtasuojaa
lisävarusteena.

Seuraamus:
Ilman vikavirtasuojaa varustetut sähkölaitteet kytketään irti telakanpitäjän toimesta.

Lisätietoja: www.sahkoturva.info
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2.2. Akkujen lataaminen telakoinnin aikana
Veneen akkujen toimivuuden ja käyttöiän kannalta niitä tulisi ladata 1-2 kertaa
telakoitumiskauden aikana. Akkuihin ja toisaalta latureihin liittyy palo-, räjähdys- ja
henkilövahinkoriskit. Lataamisen aikana tavallisesta nesteakusta purkautuu
vetykaasua, joka saattaa syttyä kipinästä. Toisaalta omat riskinsä liittyy akkujen
lataamiseen irrallisella laturilla.

Vaatimus:

•
•
•
•

Akun kaapelit on kytkettävä irti veneen sähköjärjestelmästä telakoinnin ajaksi.
Telakan henkilökunta hoitaa latauksen tai lataamisesta on ilmoitettava
henkilökunnalle.
Akunlatauspäivänä kaikki laturit ovat sallittuja telakan valvonnassa.
(telakkakohtainen)
Vetykaasun muodostuminen ladattaessa: huolehdittava tuuletuksesta latauksen
aikana tai käytettävä geeliakkua, jolloin kaasua ei synny.

Suositus:
•

Suositellaan niin sanottua tehonlähdetekniikkaan perustuvaa laturia (ks. LIITE 2)

Seuraamus:
Ilman telakan omistajan lupaa kytketyt tai muut kuin telakalla hyväksytyt laturit
kytketään irti telakanpitäjän toimesta.

Lisätietoa:
www.ctek.com, www.mastervolt.fi, www.waeco.fi, www.victronenergy.com,
www.quickusa.com
2.3. Lämmittimet
Telakoinnin aikana venettä halutaan joskus lämmittää eri syistä. Mikäli käytetään
irrallisia lämmittimiä, lämmittämiseen liittyy aina paloriski. Suositeltavaa olisi
lämmittämisen sijaan viedä kaikki kosteutta imevät materiaalit pois veneestä
telakoinnin ajaksi, jolloin lämmittämisen tarve vähenee.

Vaatimus:

•
•
•

Veneen lämmittämisestä telakoinnin aikana tulee aina sopia telakanpitäjän kanssa.
Palokaasua tuottavia lämmittimiä ei voi käyttää telakoinnin aikana poislukien
testikäyttö.
Irrallisena lämmittimenä sallitaan ainoastaan öljytäytteinen patteri.

Seuraamus:
Ilman telakan omistajan lupaa kytketyt tai muut kuin telakalla hyväksytyt lämmitimet
kytketään irti telakanpitäjän toimesta.
2.4. Sähkö-/jatkojohtojen käyttö veneessä/telakalla
Ulkotiloissa joudutaan usein turvautumaan jatkojohtoon. Ulkona on yleensä käytettävä
roiskevedenpitäviä jatkojohtoja, joiden pistorasiassa ja tulppaosassa on tunnus IP 34 tai
tunnus . Ulkona käytettävän jatkojohdon poikkipinnan on oltava vähintään 3x1,5
mm² kun johdon pituus ei ylitä 25 m. Jatkojohto on aina väliaikainen ratkaisu.
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Suositus:
•
•
•
•
•
•

Käytä ulos asennettuja roiskevedenpitäviä suojamaadoitettuja pistorasioita ja
jatkojohtoja. Mikäli kiinteässä asennuksessa ei ole vikavirtasuojakytkintä, on hyvä
käyttää siirrettävää vikavirtasuojakytkintä.
Pyri käyttämään yhtä riittävän pitkää jatkojohtoa.
Jos joudut viemään johdon ajoreitin poikki, suojaa se esim. lautakouruilla. Yliajo
vioittaa johtoa.
Kelalla olevat jatkojohdot on vedettävä auki käytön ajaksi. Kelalla oleva jatkojohto
lämpiää hyvinkin paljon käytettäessä suuritehoista laitetta, koska johto ei pääse
jäähtymään.
Säilytä jatkojohto kuivassa varastossa, kun et käytä
sitä.
Jatkopistorasiat on suojattava sateelta ja keinokastelulta muovilla tai muulla
sadesuojalla. Huolehdi myös, ettei johto eikä varsinkaan jatkopistorasia jää
vesilammikkoon.

Seuraamus:
Muut kuin telakalla hyväksytyt jatkojohdot kytketään irti ja kerätään pois telakanpitäjän
toimesta.

Lisätietoja:
www.tukes.fi
2.5. Halogeenivalaismet
Veneessä työskenneltäessä tarvitaan hyvää valaistusta ja se ratkaistaan usein
halogeenivalaisimella. Halogeenivalaisinta käytettäessä se kuumenee ja pystyy
sytyttämään lähellä olevan materiaalin.
Suositus:
Käytä halogeenivalaisimen sijasta purkauskaasu- (loisteputki-) tai led-valaisinta.

Vaatimus:
Käyttäessäsi halogeenivalaisinta noudata valaisimen asennus- ja käyttöohjeita, muista
käyttöohjeiden turvaetäisyydet syttyvään materiaaliin.

3. Avotulen teko/tupakointi
Avotuli on tuli, josta palo saattaa levitä ympäristöön. Se, mikä käsitetään avotuleksi,
riippuu ympäristöstä. Veneet ovat yleensä herkästi syttyvää materiaalia ja siksi tulen
sytyttämistä telakka-alueella tulee välttää.

Vaatimus:
•
•
•

Avotulen teko on kielletty telakka-alueella.
Tupakointi on kielletty veneissä ja sisätiloissa telakka-alueella.
Kaikenlaisten grillien käyttö on sallittu vain niiden käyttöön osoitetussa paikassa.

Lisätietoa:
www.pelastustoimi.fi
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4. Syttyvät nesteet/kaasut
Palavien nesteiden käsittelyyn liittyy aina riskejä, vaikka käsiteltävät kemikaalimäärät
olisivat pieniä. Palavat nesteet syttyvät helposti ja palavat voimakkaasti. Palavat nesteet
voivat muodostaa nopeasti laajan palon esimerkiksi astian kaatuessa tai rikkoutuessa.
Syttyvien nesteiden käyttö veneen sisätiloissa voi aiheuttaa höyrypitoisuuksia, jotka
syttyvät avotulesta, kuumasta pinnasta, hankauksesta, kipinästä, sähkölaitteen tai
staattisen sähkön eli varautumisen aiheuttamasta kipinästä. Höyry syttyy yllättävän
pienestä energiasta. Höyryn syttyminen ja palaminen on usein räjähdyksenomaista.
Käytettäessä syttyviä nesteitä tulee huolehtia tilan riittävästä tuuletuksesta. Tilassa,
jossa on käytetty syttyviä nesteitä esimerkiksi pintojen puhdistukseen, ei saa käyttää
normaaleja sähkölaitteita ennen kuin tila on vapaa syttyvien nesteiden höyryistä.
Syttyvien nesteiden höyryt voivat syttyä myös esimerkiksi vaatteisiin kerääntyneen
staattisen sähkön purkautuessa. Työtä tehtäessä kannattaa pukeutua vaatteisiin, jotka
eivät aiheuta staattisen sähkön muodostumista.
Itsesyttymisvaaraa aiheuttava aine
Syttyvien nesteiden käytössä tulee ottaa huomioon myös itsesyttymisvaara.
Puhdistuskankaat ja -rätit, joita on käytetty, voivat aiheuttaa itsesyttymisvaaraa, jos
niitä ei hävitetä asianmukaisesti. Käytettyjä puhdistuskankaita ja -rättejä ei saa jättää
veneeseen vaan ne on vietävä venetelakan jäteastiaan, joka on tarkoitettu
itsesyttymisvaaraa aiheuttaville jätteille. Vaaraa voidaan vähentää myös sillä, että
itsesyttymisvaaraa aiheuttavan kemikaalin levittämiseen käytetään materiaalia, johon
mahdollisimman vähän imeytyy kemikaaleja. Ylimääräistä nestettä ei tule imeyttää
huokoiseen aineeseen, vaan se valutetaan tai lastalla pyyhkäistään säilytysastiaan.
Suositus:
Syttyvät nesteet (esim. irtonainen polttoainekanisteri) poistetaan veneestä ennen
telakointia ja säilytetään joko venetelakalla osoitetussa paikassa tai kotona, jos kyseessä
ovat pienet määrät.

Vaatimus:
Syttyvien nesteiden käytössä tulee noudattaa pakkauksen päällyksessä kerrottuja
turvallisuusohjeita.

Lisätietoa:
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/palavan_nesteen_
kasittely.PDF
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Sammutusta haittaavat tekijät
Kaasupullot
Kaasupullot veneissä säilytettyinä haittaavat suuresti sammutustoimia esimerkiksi
veneiden telakoitumishallissa. Pienikin kaasumäärä aiheuttaa räjähtäessään suurta
vahinkoa. Tästä esimerkkinä retkikeittimissä käytettävä muutaman desilitran
kaasupullo, joka räjähtää voimakkuudella, joka hajottaa kerrostaloyksiön kaikki ikkunat.
Paineaallon lisäksi vahinkoa aiheuttavat hajonneen kaasupullon sirpaleet. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että jos hallissa syttyy yksi vene palamaan ja tiedetään, että
joissakin veneissä on kaasupulloja sisällä, sammutusyksikkö joutuu tarkoin
harkitsemaan, lähdetäänkö paloa sammuttamaan halliin sisään räjähdysvaaran vuoksi.
Siksi veneilijöitä kehotetaan siirtämään kaasupullot telakalla niille osoitetulle
säilytyspaikalle telakoinnin ajaksi.

Vaatimus:
•
•

Kaasupullot siirretään pois veneestä telakoinnin ajaksi.
Pulloja on mahdollisuus säilyttää telakka-alueella niille osoitetussa paikassa.

Seuraamus:
Kaasupullot veneessä telakoitumisen aikana vaikeuttavat palon sattuessa
sammutustöitä.

Lisätietoa: Nestekaasuasetus 26.7.1993/711

Riski muusta vahingosta
Venepukit
Telakoitaessa veneitä talveksi on ehdottoman tärkeää, että vene pysyy
telakointipukillaan koko telakointikauden sääolosuhteista riippumatta.
Veneenomistajan tulee huolehtia kyllin tukevan ja tarkoituksenmukaisen venepukin
hankinnasta. Venettä telakoitaessa suositellaan, että veneen talvitelakointi tapahtuu
veneen valmistajan hyväksymällä telakointipukilla tai sellaisella pukilla, joka on
valmistettu oman venetyypin ja kokoluokan mukaisista lähtökohdista ammattimaisin
keinoin. Veneen kuljetusalusta ei ole telakointipukki.
Telakointialustan tulee olla tasainen ja painumaton.

Suositus:
Telakointipaikka on sovittava telakanpitäjän kanssa, jolla on myös hyväksytettävä
telakointiin käytettävä venepukki.

Seuraamus:
Telakanpitäjällä on oikeus vaatia veneenomistajaa hankkimaan kelvollinen venepukki,
mikäli hän arvioi veneenomistajan venepukin epäsopivaksi ko. veneen telakointiin.
Purjeveneen telakointi masto pystyssä
Yleinen näkemys on että veneen telakoiminen masto pystyssä ei ole veneen normaalia
talvisäilytystä. Telakoitsijan voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta ennakoida veneen
käyttäytymistä telakalla, kun vene on telakoitu masto pystyssä. Maston profiili välittää
tuulikuorman telakointipukkiin arvaamattoman suurella voimalla. Normaali
telakointipukki ei ole suunniteltu tällaista kuormaa varten.

Suositus: Purjevene suositellaan telakoitavan masto laskettuna.
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B. Kotisatamatoiminnot
Turvallisuusnäkökohdista katsottuna veneilijän ja satamahenkilökunnan toimia koti- ja
vierassatamissa ohjaa yleensä kokonaisuus, joka koostuu järjestyssäännöistä, sataman
turvallisuusohjeesta, sataman ympäristöohjeesta ja sataman pelastussuunnitelmasta.
Yleinen siisteys ja järjestys satama-alueella edesauttaa kaikkien satamassa toimivien
viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Siisti yleisilme vaikuttaa herkästi myös siihen, että sataman
käyttäjät ylläpitävät sataman siisteyttä, mutta ilmiö toimii valitettavasti myös päinvastoin.
Yksi aidan viereen jätetty öljykanisteri johtaa helposti siihen, että se saa seurakseen muuta
jätettä.
Venesatamissa ja varsinkin venetelakoilla ympäristökysymykset on syytä ottaa vakavasti.
Etenkin telakoilla syntyy paljon jätettä, josta osa on ongelmajätettä. Alueilla on pidettävä
huolta siitä, että jätteet lajitellaan oikein ja että haitallisia aineita ei joudu maahan tai
veteen.
Tässä osassa käydään läpi satamien/telakoiden tärkeimmät ohjeistukset turvallisuus- ja
ympäristönäkökohdista.
Järjestyssäännöt
Järjestyssäännöt ohjaavat veneilijän käyttäytymistä satamassa. Järjestyssäännön
tarkoituksena on ilmaista selkeästi, joskaan ei epäkohteliaasti, miten veneilijän odotetaan
toimivan satamassa sekä mikä satamassa on kiellettyä. Järjestyssäännöt tulee olla esillä
sataman ilmoitustaululla ja/tai muulla näkyvällä paikalla satamassa. Liitteenä olevaa
ehdotusta järjestyssäännöiksi tulee muokata lähtien sataman omista lähtökohdista,
olosuhteista ja tarpeista.
Liite: Ehdotus sataman järjestyssäännöiksi
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet on tehty veneilijää varten. Niiden on tarkoitus antaa sataman asiakkaalle
keskeisin turvallisuuteen liittyvä ohjeistus satamassa, jonka perusteella sataman/telakan
asiakas pystyy toimimaan hätä-/onnettomuustilanteessa. Turvallisuusohje tulee pitää
satamassa esillä yhdessä järjestyssääntöjen kanssa.
Liite: Ehdotus sataman turvallisuusohjeeksi
Jätehuolto / ympäristöohjeet
Sataman ja telakka-alueen käyttäjät huolehtivat todennäköisesti itsekin paremmin
siisteydestä, jos alue jo ennestään on siisti ja järjestyksessä. Siisteyttä edesauttaa, jos
jätteistä ja roskista eroon pääseminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Sijoita eri puolille
telakkaa/kotisatamaa kylttejä, joissa kehotetaan kävijöitä pitämään satama siistinä. Tee
kyltit tarpeen mukaan eri kielillä tai kuvakkeita käyttäen.
Liitteenä olevat ympäristöohjeet on tarkoitettu laitettavaksi esille veneilijöiden näkyviin.
Ohjeet jätehuollon järjestämiseksi ovat telakan-/satamanpitäjän tueksi jätehuollon
järjestämisessä.
Liitteet: Ehdotus sataman ympäristöohjeeksi
Ohjeita jätehuollon järjestämiseksi
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Pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelma on sataman henkilökunnan käyttöön tehty dokumentti, josta käy ilmi
miten toimitaan erilaissa onnettomuus-, vaara- tai hätätilanteissa. Pelastussuunnitelma
tulee laatia sataman omista lähtökohdista ja se tulee olla koko henkilökunnan tiedossa ja
saatavilla. Suunnitelman voi tarkastuttaa paikallisella pelastusviranomaisella, jolle myös
toimitetaan kopio valmiista suunnitelmasta.
Liite: Ehdotus pelastussuunnitelmaksi
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Turvallinen telakka-työryhmä
Tämän opas syntyi pienvenetelakoiden yrittäjistä lähteneestä yhteistyöstä, johon saatiin
mukaan pelastusviranomaisen ja vakuutusyhtiön asiantuntijat. Työtä lähti koordinoimaan
Turunmaan seudun MARINAII-hanke, jota on rahoittanut Varsinais-Suomen TE-keskus.
Työryhmä kokoontui talven/kevään 2008 aikana seitsemän kertaa ja ryhmä muodostui
seuraavista asiantuntijoista:
Esa Laaksonen, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Mika Vilkki, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Mika Luhtala, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Knut Lehtinen, Pelastuslaitos
Matti Pasila, Paraisten Venekeskus Oy
Jarmo Holm, Marina Pargas Oy
Pekka Sillanpää, Vikom Marina Oy
Katriina Murto, Pidä saaristo siistinä ry
Markus Suomi, Turunmaan seutu, sihteeri
Ohjeistuksen sitovuus
Tässä oppaassa esitetyillä suosituksilla ja seuraamuksilla ei ole juridisesti sitovaa vaikutusta,
vaan ne on nähtävä nimenomaan suosituksina. Päätöksen suositusten noudattamisesta
tekee kukin telakkayrittäjä telakkakohtaisesti. Vakuutusyhtiöillä saattaa olla
asiakokonaisuuksiin vaihtelevia tulkintoja ja ehtoja kuin mitä tässä oppaassa on esitetty.
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LIITE 1: ALKUSAMMUTUSKALUSTO
1)

Sammutuspeite

Sammutuspeite on palamattomasta materiaalista tehty yleensä 1,5 ... 2 m2 suuruinen peite
(tavallisimmat koot ovat 1,2 m x 1,2 m ja 1,2 m x 1,8 m). Sammutuspeitteellä tukahdutetaan
palo eli estetään palamisilman pääsy palokohteeseen peittämällä palokohde peitteellä.
Sammutuspeite soveltuu hyvin pienten palojen sammuttamiseen. Sammuttaminen
onnistuu sitä paremmin, mitä tiiviimmin sammutuspeite asetetaan palokohteen päälle.
Tärkeään on, että sammutuspeitteen käyttäjä asettaa peitteen palokohteen päälle, jotta
peite peittää tiiviisti koko palokohteen. Sammutuspeitteen käyttäjän tulee lähestyä
palokohdetta siten, että on täysin avatun peitteen takana palossa syntyvältä
lämpösäteilyltä. Palokohde ei jäähdy nopeasti ja sen vuoksi sammutuspeite tulee jättää
palokohteen päälle niin pitkäksi aikaa, että palokohde on jäähtynyt ja uudelleen syttymisen
vaaraa ei ole.
Sammutuspeite tulee sijoittaa paikkaan, josta se on nopeasti otettavissa käyttöön.
Sammutuspeite on varsin halpa alkusammutin, joten niitä kannattaa hankkia ja sijoittaa
kiinteistöön useampiakin, jolloin hakumatka ei muodostu pitkäksi. Sammutuspeitteitä
myyvät esimerkiksi käsisammutinliikkeet.
2)

Käsisammutin

Käsisammutintyyppejä

Jauhesammutin on yleisin käsisammutin. Se soveltuu käytettäväksi kuitumaisten aineiden
(puu, paperi, tekstiilit...) sekä nestepalojen sammuttamiseen. Sammutteena käytettävä
jauhe on varsin pölyävää, joten alkusammutuksen jälkeen tiloja joudutaan puhdistamaan
jauheesta.
Nestesammutin soveltuu samoihin kohteisiin kuin jauhesammutinkin. Etuna on se, että
sammute leviää vain palokohteeseen, eikä aiheuta ympäristössä likaantumista.
Erinomainen käsisammutin esimerkiksi toimistotiloissa tai venetelakan tiloissa, joissa
säilytetään arvokkaita huviveneitä. Voidaan yleensä käyttää myös sähkölaitepalojen
sammuttamiseen.

Vaahtosammutin soveltuu parhaiten tiloihin, jossa on paljon syttyviä nesteitä.
Vaahtosammuttimen sammute estää tehokkaasti nesteen uudelleensyttymisen. Voidaan
käyttää myös kuitumaisiin aineisiin.

Vesisammutin on hyvä sammutin, kun palavana aineena on kuitumainen aine. Sammutin
ei sovellu sähkölaitepalojen sammuttamiseen eikä nestepalojen sammuttamiseen. Ei
yleensä voida säilyttää kylmissä tiloissa.

Hiilidioksidisammutin poikkeaa muista käsisammuttimista siinä, että sammute purkautuu
kaasuna. Sammute ei likaa ympäristöä lainkaan, joten sammutin soveltuu tiloihin, jossa
edellytetään ehdotonta puhtautta sammutteelta. Voidaan sammuttaa palavia nesteitä ja
sähkölaitteita, ei välttämättä tehoa kovin hyvin kuitumaisten aineiden paloihin.
Käsisammuttimen soveltuvuus ja tehokkuus
Käsisammuttimen soveltuvuus eri palojen sammuttamiseen käy ilmi sen käyttöetiketistä.
Esimerkiksi käsisammutin, jossa on merkintä 27A 144B C, on jo varsin tehokas
käsisammutin. Merkinnän 27A 144B C numerot ja kirjaimet tarkoittavat:
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A = käsisammutin soveltuu kuitumaisten aineiden palojen sammuttamiseen (tämä on
voitu esittää myös nuotion kuvalla)
B = käsisammutin soveltuu nestepalojen sammuttamiseen (tämä on voitu esittää myös
polttoainekanisterin kuvalla)
C = käsisammutin soveltuu kaasupalojen sammuttamiseen
27 = kertoo sammuttimen tehon A-luokan paloissa (lukuarvo on 5, 8, 13, 21, 27, 34, 43 tai
55; mitä suurempi luku, sen suurempi teho)
183 = kertoo sammuttimen tehon B-luokan paloissa (lukuarvo on 21, 34, 55, 70, 89, 113, 144,
183 tai 233; mitä suurempi luku, sitä suurempi teho).
Kaasupaloille (C) ei ole erityistä teholuokitusta (valmistaja on ilmoittanut, että
käsisammutin soveltuu kaasupalojen sammuttamiseen).
Mikäli käsisammutin ei sovellu jännitteisten kohteiden sammuttamiseen, on
käsisammuttimen käyttöetiketissä "Varoitukset" -kohdassa oltava tästä maininta.
Käytössä on vielä käsisammuttimia, joissa on aiemmin käytössä olleet tehomerkinnät.
Merkintä voi olla esimerkiksi A-BIII-E, jossa
A ja B tarkoittavat samaa kuin uusissakin merkinnöissä, B-luokan paloissa sammutin on
jaettu kolmeen teholuokkaan I, II tai III. Luokka III on tehokkain.
E tarkoittaa, että sammutin soveltuu jännitteisten kohteiden sammuttamiseen.
Käsisammuttimien sijoitus ja merkitseminen
Käsisammutin tulee sijoittaa siten, että se on helposti saatavissa ja havaittavissa.
Käsisammuttimen paikka tulee merkitä merkkikilvellä ja tarvittaessa lisämerkinnöillä.
Käsisammuttimien sopivia sijoituspaikkoja ovat venetelakan sisäänkäyntiovien, käytävien
ja muiden kulkureittien varret, joita yleensä käytetään.
Sammutin tulee tavallisesti sijoittaa siten, ettei kahden sammuttimen väli ylitä 30 metriä.
Yksi sammutin tulisi olla jokaista noin 150...200 m2 venetelakan hallin alaa kohden.
Sammuttimen teholuokan on oltava vähintään 27A 144B. Venetelakan halliin sijoitettavien
käsisammuttimien lisäksi kannattaa hankkia kaksi käsisammutinta varastoon, jotka
voidaan siirtää esimerkiksi kunnossapitotöiden ajaksi työpaikalle. Saatavissa on myös
pyörillä siirrettäviä suurtehosammuttimia, joiden sammutusteho on erittäin hyvä suuren
sammutemäärän ansiosta.
Käsisammuttimen tarkastus ja huolto
Käsisammutin tulee tarkastaa käsisammutinliikkeen toimesta vähintään kahden vuoden
väliajoin, jos käsisammutinta säilytetään kuivassa tasalämpöisessä sisätilassa.
Käsisammutin, joka on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,
kuten kosteudelle, sään vaihteluille ja tärinälle, on tarkistettava vähintään vuoden välein.
Käsisammutin tulee huoltaa käsisammutinliikkeen toimesta jokaisen käytön jälkeen ja aina,
kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään sammuttimen huoltoetiketissä
mainituin huoltovälein.
Käsisammuttimet saa tarkastaa ja huoltaa vain Turvatekniikan keskuksen rekisteröimä
käsisammutinliike.
Käsisammutin varustetaan tarkastuksessa tarkastuslipukkeella, josta käy ilmi
tarkastusajankohta sekä seuraavan tarkastuksen ajankohta.
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Käsisammuttimen hankinta
Käsisammuttimen voi ostaa esimerkiksi käsisammutinliikkeistä. Lähimpien liikkeiden
yhteystiedot löytyvät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta.
Kun käsisammuttimen hankkii, kannattaa varmistua, että käyttöetiketistä on
hyväksymisnumero (huom. CE -merkintä ei ole hyväksymismerkintä, vaan käyttöetiketissä
tulee olla hyväksymisnumero, joka on esimerkiksi muotoa 413A / EN 3).
Käsisammuttimen käyttäminen
Tutustu jo ennakolta käsisammuttimen käyttöetiketissä olevaan käyttöohjeeseen.
Käsisammuttimen tyhjenemisaika voi olla vain kymmenen sekuntia, joten tositilanteessa ei
ole enää aikaa harjoitella.
Käsisammuttimen käytön yleisohjeena on, että
•
sammuta sitä, mikä palaa; älä sammuta liekkien yläosaa tai savukaasuja
•
aloita sammuttaminen riittävän etäältä, esimerkiksi jauhesammuttimella sopiva
aloitusetäisyys on 2 - 3 metriä
•
sammuta edestä taaksepäin, tarvittaessa edestakaisella ripeähköllä liikkeellä siten,
että saat koko paloalueen peitettyä samanaikaisesti sammutteella
•
sammuta ensin alhaalta ja vasta sen jälkeen ylempänä olevaa palavaa ainetta
•
sammuta niin kauan, että kaikki liekit häviävät; ole tarkkana, koska kohde voi
leimahtaa uudelleen palamaan
•
huolehdi riittävästä jälkisammutuksesta ja tarkkaile kohdetta riittävän pitkään; jos
olet vähääkään epävarma, soita hätäkeskukseen 112.
Vie vähänkin käytetty käsisammutin heti huoltoon!
3)

Pikapaloposti

Pikapaloposti on rakennuksen omaa alkusammutuskalustoa. Pikapaloposti on liitetty
vesijohtoverkkoon, jonka ansiosta veden tulo ei lopu kesken sammuttamisen.
Pikapalopostissa sammutteena on vesi, joka on erittäin tehokas sammutusaine varsinkin
kuitumaisten aineiden (kuten puu, paperi, pahvi, tekstiili) palossa. Pikapalopostia ei tule
kuitenkaan käyttää jännitteisten kohteiden sammuttamiseen.
Pikapalopostin suihkuputken tulee olla sellainen, että vesi suihkuaa hienojakoisena
suihkuna. Tällöin veden suihkuttaminen palokohteeseen on helpompaa ja sumumainen
vesi höyrystyy voimakkaasti, jolloin sammutusvaikutus on tehokas.
Pikapalopostia käytettäessä tulee muistaa ensimmäiseksi avata pikapalopostikaapissa tai
sen vieressä oleva sulkuventtiili, koska tavallisesti pikapalopostin letkua säilytetään
paineettomana. Tämän jälkeen letkua vedetään palokohteeseen päin tarvittava määrä ja
letkun päässä olevan suihkuputken venttiilillä säädetään veden virtausta. Sammutus on
tehokkainta, kun vettä suihkutetaan palavaan kohteeseen liekkien juureen.
Pikapaloposteja tulee sijoittaa kiinteistöön siten, että jokaiseen paikkaan voidaan selvittää
ainakin yhden pikapalopostin suihku. Pikapalopostien edustat on pidettävä jatkuvasti
vapaina, jotta tarvittaessa pikapalopostin käyttöönotto tapahtuu viivytyksettä.
Pikapaloposteja voidaan sijoittaa myös kylmään rakennukseen, mutta tällöin
pikapalopostikaappi on varustettava lämmityksellä sekä vesiputket lämpöeristyksellä ja
lämpösaatoilla.
Pikapalopostin toimivuus tulee tarkastaa säännöllisesti esim. puolivuosittain.
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LIITE 2: SANASTOA

Vikavirtasuojakytkin (vvsk) on sähkötekniikassa käytetty komponentti, jonka tehtävä on
suojata laitteiden käyttäjiä vaarallisilta sähköiskuilta ja estää tulipaloja. Vikavirtasuojia saa
sähkökeskuksiin asennettavina DIN-kiskoon opivina komponentteina (näitä saavat asentaa
vain alan ammattilaiset), mutta myös tavalliseen pistorasiaan liitettäväksi sopivia
vikavirtasuojakytkimiä on markkinoilla. Vikavirtasuojakytkimen toiminta perustuu
sähköjohtimeen menevän ja sieltä palaavan sähkövirran erotuksen mittaamiseen.
Normaalitilanteessa sähkövirtaa kulkee vaihe- ja nollajohtimessa likimain yhtä paljon. Jos
sähköjohtimesta tai siihen kytketystä laitteesta vuotaa virtaa laitteen ulkopuolelle,
esimerkiksi jännitteelliseen osaan koskettaneen henkilön kautta todelliseen maahan tai
suojamaajohtoon, meno- ja paluuvirrat eivät enää ole yhtä suuret. Jos virtojen ero kasvaa
yli valitun arvon vikavirtasuoja katkaisee virran. Käytännön tasolla toiminta perustuu
tarkkaan ja nopeaan magneettilaukaisimeen tai elektroniseen valvontapiiriin ja releeseen.
Henkilösuojauksessa käytetään yleensä 30 milliampeerin (mA) vikavirtasuojakytkimiä, jotka
kykenevät kytkemään virran pois muutaman millisekunnin kuluessa virtarajan
ylittymisestä. Palosuojaukseen käytettävät 300 ja 500 mA mallit eivät sovellu
henkilösuojaukseen, sillä ruumiin läpi yli 0,5 sekuntia vaikuttava 50 mA vaihtovirta riittää
aiheuttamaan sydämen pysähtymisen tai kammiovärinän.
Vikavirtasuoja on ehdottomasti parempi henkilösuojauksen kannalta kuin sulake, sillä
sulakkeen laukeaminen kohtuullisessa ajassa vaatii usein nimellisvirtaansa nähden
moninkertaisen oikosulkuvirran. Tämän vuoksi nykyiset rakennusmääräykset
edellyttävätkin vikavirtasuojien asennusta muun muassa kaikkiin kodin kosteisiin ja
märkiin tiloihin, korroosiolle alttiisiin tiloihin ja rakennustyömaille (vaaditaan ulkokäytössä
20 A nimellisvirtaan asti, eli Suomessa kaikkiin yksivaiheisiin pistorasioihin ja 16A
kolmivaihepistorasioihin, mutta myös suurempiin jos niitä rajoittava sulake on korkeintaan
20 A). Vikavirtasuojakytkintä käytetään aina sulakkeen kanssa toimivana lisäsuojana.
Vikavirtasuoja ei laukea nolla- ja vaihejohtimen välisessä oikosulussa, koska summavirta eli
menevä ja tuleva virta pysyvät tässä tapauksessa samana.
Vikavirtasuojakytkimen toiminta on syytä tarkistaa vähintään pari kertaa vuodessa
(valmistajat suosittelevat kerran kuukaudessa), tätä varten niistä löytyy erillinen
testauspainike, jonka painamisen tulisi laukaista suoja sekunnin murto-osissa, mikäli
vikavirtasuojakytkin on jännitteellinen. Testauspainiketta ei tule koskaan painaa yli
sekunnin ajan, sillä laitteen sisällä oleva vastus, jonka avulla testaus suoritetaan, saattaa
ylikuumentua ja hajota.
Valintaan vaikuttavia asioita:
•
•
•
•

vikavirran suuruus (yleensä 10/30/300/500 mA)
vikavirtasuojan virrankesto
vaiheiden määrä
toimintajännite

Tavallisiin pistorasioihin liitettävät mallit ovat aina korkeintaan 30 mA virrasta laukeavia ja
soveltuvat siis henkilösuojaukseen.
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Akkulaturi
Uudenaikaiset ja kehittyneet akkuvaraajat perustuvat niin sanottuun
tehonlähdetekniikkaan, jossa tehokas mikroprosessori säätelee laturin toimintoja.
Lopputuloksena tämän tyyppisten laturien käytöstä akuista saadaan enemmän ulos, ne
latautuvat nopeammin ja kestävät kauemmin. Teholähdetekniikkaan perustuva
akkuvaraaja lyhentää akkujen varausaikaa huomattavasti mikroprosessoriohjatun
moniportaisen latauskäyrän ansiosta ja useimmiten nämä akkuvaraajat on myös varustettu
suotimilla jotka poistavat kaikki sähköisen piikit ja pidentävät näin akkujen käyttöikää.
Mikroprosessori monitoroi akkujen tilaa, huomioi ylilämpenemisen, sekä katkaisee
latausvirran, kun akku on täysin varautunut ja jatkaa latausta, kun se havaitsee tarvetta
syntyneen.
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LIITE 3: SATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
XX KOTISATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2008
(long 21°30’50, lat 60°10’30)
1.
Satamassa on voimassaolevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi
noudatettava tämän järjestyssäännön määräyksiä.
2.
Kiinnitettäessä laituriin ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa ollessa on noudatettava
tarpeellista varovaisuutta. Veneen ollessa laiturissa sen sivuilla on käytettävä veneen koon
mukaisia laitasuojia kylkivaurioiden välttämiseksi. Vene tulee kiinnittää laituriin veneen
painon mukaan mitoitetuilla köysillä, sääolosuhteet huomioon ottaen.
3.
Vieraspaikkaa tarvitsevan on otettava yhteyttä sataman hoitajaan satamamaksun
suorittamista varten.
4.
Laiturit on pidettävä siisteinä köysistä, sähköjohdoista ja muista irrallisista esineistä
tapaturmien välttämiseksi.
5.

Polkupyörillä ajo laitureilla on kielletty.

6.

Uiminen satama-altaassa on kielletty.

7.
Vieraspaikkaa käyttävän on selvitettävä pelastusvälineiden ja sammuttimien sijainti
(ks. turvallisuusohje).
8.
Avotulen teko mukaan lukien grillien käyttö on satama-alueella ja veneissä kielletty
(sallittu vain grillikatoksessa tai merkityllä nuotiopaikalla).
9.
Sataman sähköjärjestelmään saa kytkeä ainoastaan vikavirtasuojalla varustettuja
sähkölaitteita ja/tai maasähköjärjestelmiä.
10.
Noudata siisteyttä. Vie jätteet niille tarkoitettuihin keräysastioihin. Ongelmajätteitä,
kuten jäteöljyä, akkuja tai paristoja, saa jättää vain niille tarkoitettuihin keräysastioihin tai pisteisiin. Septi- ja pilssivesien tyhjennys veteen satama-alueella kielletty.
11.
Satama-alueella on hiljaisuus 23.00–7.00 välisenä aikana, myös päiväsaikaan on
muistettava hyvät käytöstavat ja kanssaveneilijöiden viihtyvyys.
12.
Jos veneessä yövytään, on tästä ilmoitettava kanssaveneilijöille ja sataman
henkilökunnalle veneeseen sijoitettavalla yöpymismerkillä.
13.
Sataman valvojilla on oikeus kehottaa poistumaan ja myös poistaa sellainen
venekunta, joka ei noudata yllä mainittuja ohjeita.
Tärkeitä puhelinnumeroita:
Satamatoimisto:
Satamaisäntä:
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LIITE 4: SATAMAN TURVALLISUUSOHJEET
Veneilijän turvallisuusohjeet (liitteenä sataman kartta)
1.

Sataman sijainti: osoite ja koordinaatit

2. Pelastusrenkaiden, tikkaiden, sammuttimien, raivausvälineiden, pelastusveneen sekä
ensiapuvälineiden sijainti on osoitettu oheisessa kartassa.
3. Vaaran uhatessa veneilijät hälytetään painekaasutorvella, huutamalla tai muulla
tavalla hälyttämällä, sataman hälytystorvi sijaitsee satamatoimistossa. Jokainen on
velvollinen tekemään hälytyksen tilanteen niin vaatiessa.
4.

Sataman ilmoitustaulu sijaitsee paikassa x.

5. ympäri vuorokauden käytössä olevan puhelimen sijaintipaikka on xxxx, yleinen
hätänumero 112.
Huolehdi venekuntasi ja veneesi turvallisuudesta, muista myös lasten veneilyliivit!

Sataman yhteys- ja muut tiedot
•
satamaisäntä/-kapteeni: N.N., puhelinnumero
•
sataman muut vastuuhenkilöt ja puhelinnumerot
•
satamatoimiston aukioloaika
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LIITE 5: SATAMAN YMPÄRISTÖOHJE
Tämä ohjeistus on tehty, jotta satamamme säilyisi siistinä ja viihtyisänä kaikille käyttäjille.
Tarvittaessa saatte lisätietoja ympäristöystävällisestä veneilystä ja läheisistä
luontokohteista sataman ilmoitustauluilta ja satamakahviossa/toimistossa jaossa olevista
esitteistä.
1. Ethän kaada tai heitä mitään veneen laidan yli veteen!
2. Veneiden käymäläjätteet eivät kuulu vesistöön. Veneiden septitankkien tyhjennystä
varten satamassa on käytössä imutyhjennyslaite (ja kemiallisen käymälän tyhjennyspiste).
3. Satamassa on järjestetty veneilijöille jätteiden vastaanotto. Lajiteltuja jätteitä otetaan
jätepisteessä vastaan seuraavasti:
* sekajäte * metallit
* biojäte
* lasi

* paperi
* pahvit

* akut
* jäteöljyt
* paristot

4. Kun tyhjennät veneestäsi pilssivettä, tee se tarkoitukseen varatulla laitteella ja toimita
asianmukaiseen ongelmajätteen keräyspisteeseen. Muistathan, että pilssissä ollut
imumatto tms. kuuluu ongelmajätteisiin!
5. Vältäthän rehevöittävien ja vesistöä vahingoittavien pesuvesien päästämistä veteen.
Suosi ympäristöä säästäviä pesuaineita.
6. Mikäli havaitset vedessä jätettä tai puutavaraa, ole ystävällinen ja ilmoita siitä
satamatoimistoon.
7. Ethän tyhjäkäytä venettäsi tarpeettomasti!
8. Makeissa vesissä liikkuvat veneet eivät tarvitse myrkkymaalausta, joten sitä tulee välttää.
9. Telakointialueellamme on ohjeistus, jota on seurattava kun veneitä huolletaan ja
korjataan. Ohjeistuksen saat satamaisännältä.
10. Satama-alueella on nopeusrajoitus. Vältä voimakkaiden potkurivirtojen ja peräaaltojen
muodostamista satamassa tai laitureiden läheisyydessä.
11. Muistathan välttää kaikenlaista melua klo 23.00-07.00 välisenä aikana.
12. X kaupungin ympäristöpalvelut toimii paikallisena ympäristöviranomaisena x:ssä.
Ympäristöpalveluista saa lisätietoja ympäristönsuojelusta, puh.

x venesatama
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LIITE 6: SATAMAN JÄTEHUOLTO-OHJE
JÄTEHUOLTO
Sataman ja telakka-alueen käyttäjät huolehtivat todennäköisesti itsekin paremmin
siisteydestä, jos alue jo ennestään on siisti ja järjestyksessä. Siisteyttä edesauttaa, jos
jätteistä ja roskista eroon pääseminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Sijoita eri puolille
telakkaa/kotisatamaa kylttejä, joissa kehotetaan kävijöitä pitämään satama siistinä. Tee
kyltit tarpeen mukaan eri kielillä tai kuvakkeita käyttäen.
Vinkkejä
Henkilökunnan on vilkkaimman sesongin aikana tarpeen mukaan tehtävä ylimääräistä
siivoustyötä. Roska-astiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja riittävän usein niin, etteivät ne
missään vaiheessa pääsee täyttymään liiaksi
Roska-astioita tulee olla runsaasti ja sijoitettuna ympäri satamaa siten, että satamassa
kävijät ne helposti löytävät.
Roska-astioiden pitää olla hyvin kiinnitettyjä, niin etteivät ne kaadu
Roska-astioiden pitää olla kannellisia, jotta eläimet eivät pääse sisältöön käsiksi ja
etteivät roskat leviä tuulen mukana,
Roska-astioissa on hyvä olla kyltti, jossa lukee “kun olen täynnä, soitathan
numeroon…”
-

Kierrättämistä tulisi edistää ja veneilijöiden tulisi nähdä, että satamassa on myös
mahdollisuus lajitella ja kierrättää jätteitä, ennen kuin he toimittavat kaikki roskansa
sekajäteastiaan.
Kierrätettävä jäte
Jätteiden lajittelu säästää rahaa, sillä kierrätykseen ohjaaminen on edullisempaa kuin
lajittelemattoman, eli seka- tai polttokelpoisen jätteen käsittely. Kierrätys säästää myös
energiaa, jota kuluu uusien raaka-aineiden tuottamiseen. Yleisesti kierrätettäviä jätteitä
ovat lasi, metalli, paperi ja pahvi. Veneilijöitä tulee rohkaista lajittelemaan jätteensä myös
vesillä ollessaan. Jätepisteen on oltava helposti löydettävissä.
Rakenna hyvin organisoitu jätepiste, jossa jokaiselle kierrätettävälle jätejakeelle on oma,
kyltillä varustettu astiansa. Jätepisteen on oltava suojassa tuulelta, sateelta, lumelta sekä
eläimiltä ja sen puhtaudesta ja siisteydestä on huolehdittava. Astiat on tyhjennettävä
säännöllisesti ja riittävän usein.
Osoita jätepisteen sijainti esim. kylttien avulla selkeästi. Merkitse sen sijainti myös alueen
karttaan ja varmistu, että myös vierailijat tietävät missä se on ja mitä kierrätettäviä
jätejakeita siellä otetaan vastaan.
Kerro selvästi mitkä materiaalit kuuluvat mihinkin keräilyastiaan liittämällä
yksityiskohtainen lista asioista, jotka kelpaavat ja jotka eivät kelpaa astiaan laitettavaksi.
Jätehuoltopalveluja tuottavat yritykset huolehtivat lajitteluohjeista ja jäteastioiden
merkinnästä. Yrityksiltä saa myös valmiita asiakkaille jaettavia lajitteluohjeita.
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Sijoita pieni roska-astia kierrätyspisteen viereen, jotta vieraat eivät heitä lajittelematonta
kotitalousjätettä kierrätysastioihin.
Polttoaine, öljy ja muut ongelmajätteet
Öljyt ja polttoaineet ovat tulipaloriskejä, samoin kuin monet muutkin vaaralliset aineet. Ne
sisältävät myöskin raskasmetalleja ja hiilivetyjä, jotka ovat vaarallisia vesieliöille. Nämä
myrkyt voivat siirtyä ravintoketjun mukana planktoneista kaloihin, lintuihin ja jopa
ihmisiin. Ne voivat aiheuttaa sairauksia, lisääntymisongelmia ja jopa kuoleman. Jo pieni
määrä polttoainetta, öljyä, maalia tai muuta ongelmajätettä voi olla hyvin haitallista
ympäristölle ja meille itsellemme. Läikkymisen ja vuotamisen, jopa hyvin pienten määrien,
välttämiseksi on nähtävä vaivaa.
Varmista, että kaikki satamassa olevat vaaralliset aineet on merkitty nimilapuin ja että
työntekijät tietävät näihin aineisiin liittyvät vaarat.
Säilytä kaikkia vaarallisia aineita turvallisessa paikassa, poissa alueilta, joilla liikkuu paljon
ihmisiä, tulelta suojatussa säilytysastiassa tai rakennuksessa, jossa on ylivuotoreunalla
varustettu pohja, johon vuodot jäävät, eivätkä pääse imeytymään maaperään tai veteen.
Paras säilytyspaikka ongelmajätteille lukittavissa oleva kontti
Minimoi satamassa säilytettävien polttoaineiden, öljyjen ja muiden vaarallisten aineiden
määrä. Ota huomioon vaihtoehtoisten, vähemmän vaarallisten aineiden käyttö sekä suosi
mieluummin vesipohjaisia kuin öljypohjaisia aineita.
Polttoainevuotojen välttämiseksi muistuta veneilijöitä olemaan varovaisia täyttäessään
veneiden polttoainetankkeja:
Muistuta heitä olemaan tankkaamasta tankkia täyteen, sillä polttoaine laajenee
lämmetessään ja voi siksi vuotaa yli
Pyydä heitä käyttämään imeytysliinaa polttoaineruiskun suukappaleen ympärillä tai
keräämään kaikki polttoainepisarat rättiin ja toimittamaan rätin muiden ongelmajätteiden
kanssa samaan paikkaan
Pidä suppiloita ja imeytysmateriaaleja veneilijöiden ja työntekijöiden saatavilla,
jotta pienet roiskeet voidaan estää
Jotta polttoainetta ei valu ilmausputken kautta veteen, tee keräyssäiliö jonka voi
laittaa huohotinaukon suulle tankkauksen ajaksi

Öljyonnettomuudet ja muut ongelmajätteistä aiheutuneet vaaratilanteet tulee huomioida
sataman pelastussuunnitelmassa.
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Ongelmajätteet
Ongelmajätteiden varastointi
Veneissä, telakka-alueilla ja kotisatamissa syntyy yleisesti seuraavia ongelmajätteitä:
polttoaineet, maalit, antifouling-aineet, öljyt ja puhdistusaineet. Nämä jätteet voivat joutua
ympäristöön vuotojen ja onnettomuuksien seurauksena ja myös väärin suoritetun
jätteiden hävittämisen kautta, esim. kaadetaan viemäriin, maahan tai sekoitetaan
ongelmajätteet muihin jätteisiin. Jätteiden hävittäminen väärin on uhka sekä ympäristölle
että ihmisten terveydelle.
Satamanpitäjät ja veneilijät voivat helposti vähentää ympäristöön joutuvien
ongelmajätteiden määrää muutamalla yksinkertaisella konstilla.
Järjestä turvallinen säilytyspaikka seuraaville ongelmajätteille:
jäteöljyt ja öljynsuodattimet
paristot
akut
maalit
polttoaineet
puhdistustuotteet
öljyiset säilytysastiat ja rätit
Säilytystilan on oltava erillään muista rakennuksista ja palveluista. Säilytystilan on oltava
paloturvallinen, mielellään metalliastia, jonka lähellä on jauhesammutin.
Säilytystilan tulee olla myös ympäristön kannalta turvallinen niin, että mikäli jokin
säilytysastioista hajoaa, jätettä ei valu maaperään tai veteen. Säiliöiden on oltava vakaita ja
ongelmajätteen vastaanottoon suunniteltuja. Varmista, etteivät astiat pääse täyttymään
liiaksi. Astioiden alla tulee olla ylimääräinen allas, johon mahdolliset valumat päätyvät.

Ongelmajätteiden käsittely
Ongelmajätteeksi katsotaan sellainen jäte, joka kemiallisen tai jonkin muun
ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Seuraavaksi esitellään yleisimmät venesatamissa syntyvät ongelmajätteet ja niiden
jatkokäsittelytoimenpiteet.
Akut
Akut kannattaa toimittaa heti vaihdon jälkeen ongelmajätekeräykseen, niitä ei tule
varastoida turhaan. Vanha akku on hyvä palauttaa liikkeeseen jo uuden akun oston
yhteydessä. Käytöstä poistetut akut toimitetaan keräykseen pystyasennossa, kuoret ehjinä
ja korkit paikallaan. Ole varovainen akkua käsitellessäsi - pidä huoli, että akkuneste ei pääse
valumaan ulos. Akkunesteen sisältämä happo on erittäin syövyttävää. Akkuja on
säilytettävä siten, ettei akkuvesi pääse jäätymään ja rikkomaan kuorta. Ulkona sijaitseva
keräyspiste tulee tyhjentää ennen talven tuloa.
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Akut pitää säilyttää tiivispohjaisella alustalla, mielellään haponkestävässä altaassa, jotta
mahdolliset nestevuodot eivät pääse saastuttamaan maaperää ja pohjavesiä.
Paristot ja ladattavat akut
Ladattavat nikkeli-kadmiumakut ja nappiparistot sekä muut raskasmetalleja sisältävät
paristot ovat ongelmajätettä. Yleensä paristoissa on merkintä siitä, ovatko ne jätteenä
ongelmajätettä vai eivät. Jos et ole varma asiasta, vie paristot aina ongelmajätekeräykseen.
Öljyiset jätteet
Jäteöljyn keräily on järjestettävä siten, ettei öljyä pääse missään tilanteessa valumaan
maaperään tai vesistöön. Keräysastia (esim. iso tynnyri) tulee säilyttää sateelta suojattuna,
lukittavassa tilassa, suoja-altaassa, joka estää öljyisen jätteen valumisen ympäristöön.
Keräilyastioiden kunnosta pitää huolehtia ja myös suoja-allas on tyhjennettävä tarvittaessa.
Jäteöljyn sekaan ei saa laittaa muita nesteitä (liuottimia tai jäähdytysnesteitä), koska
sekalaisen öljyjätteen hyödyntäminen on vaikeaa ja se nostaa käsittelymaksuja.
Öljynsuodattimille, myös puhkotut ja valutetut, sekä muille kiinteille öljyisille jätteille tulee
järjestää erillinen keräys ja ne on käsiteltävä ongelmajätteinä. Keräysastiaksi käy esim. iso
kanisteri, jonka yläosa on leikattu auki. Lievästi öljyyntyneet trasselit, rievut ja
paperipyyhkeet voi laittaa sekajäteastiaan.
Öljynerotuskaivot on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kaivon pinnalle kertynyt öljyliuotinkerros on ongelmajätettä sekä myös pohjaliete, mikäli se on selvästi öljyyntynyttä.
Erotuskaivon tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee tarkastuspäivä ja –havainnot,
tehdyt huollot, tyhjennyksen suorittaja, jätteen määrä ja ilmoitettu purkupaikka.
Pilssivesi
Vesistöihin ei saa päästää mitään öljyisiä nesteitä/vesiä. Koska pilssiveteen on
sekoittuneena useita erilaisia haitallisia aineita ( esim. moottorin jäähdytysvettä,
polttoainetta ja erilaisia öljyjä) on se ongelmajätettä, joka tulee kerätä erikseen. Moniin
septitankkien imutyhjennyslaitteisiin on mahdollista yhdistää pilssiveden imutyhjennys.
Jos imutyhjennysjärjestelmää ei ole, pilssivesi kerätään imeytysaineisiin (esim.
imeytysmattoon), jotka hävitetään ongelmajätteen tavoin.
Käytöstä poistetut hätäraketit ja käsisoihdut
Vanhentuneet hätäraketit ja käsisoihdut on toimitettava poliisilaitokselle. Jotkut
venetarvikkeita myyvät liikkeet vastaanottavat käytöstä poistettuja raketteja ja käsisoihtuja.
Selvitä onko alueellasi tällaisia liikkeitä. Myös meripelastusyhdistykset ja veneilyseurat
järjestävät ajoittain koulutustilaisuuksia, joissa vanhentuneet soihdut ja raketit käytetään
harjoitusammunnoissa.
Liuotinjäte
Liuotinjätteet kerätään erikseen, niitä ei saa sekoittaa jäteöljyastiaan. Liuottimia ei tule
myöskään sekoittaa keskenään, eikä niitä saa kaataa viemäriin, sillä höyrystyvät liuottimet
(tärpätti, tinneribensiini, asetoni) saattavat aiheuttaa viemärissä räjähdysvaaraan.
Liuotinjätettä ei saa hävittää haihduttamalla. Liuottimen ja vernissan kostuttamat trasselit
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voivat syttyä itsestään palamaan, näin ollen niitä ei saa viedä sekajäteastiaan, vaan ne on
kerättävä paloturvalliseen metalliastiaan.
Maalaus- ja lakkausjäte
Lakat ja maalit, erityisesti raskasmetalleja sisältävät, ovat ongelmajätettä, joten maaleja
sisältävät purkit ja aerosolipullot on toimitettava ongelmajätekeräykseen. Ainoastaan täysin
kuivunut maalijäte, joka ei sisällä raskasmetalleja voidaan toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät ja
kuivat maali- ja aerosolipurkit voi viedä metallinkeräykseen.
Maalin hiontapöly
Maalin poistoon suositellaan käytettäväksi märkähiontaa tai pölypussilla varustettua
hiontalaitetta. Jos veneen ympäristön suojaa peittein voi ainakin osan irtoavasta
maalijätteestä kerätä talteen ja käsitellä ongelmajätteenä.
Puunsuoja- ja kyllästysaineet
Siveltävät puunsuoja- ja kyllästysaineet voivat olla myrkyllisiä. Kyllästettyä, lahosuojattua
tai maalattua puuta ei saa käyttää polttopuuna (polttaminen vapauttaa myrkkyjä ilmaan),
vaan ne tulee kerätä erikseen ja viedä kaatopaikalle niille tarkoitetuille lavoille.
Muut ongelmajätteet
Muita ongelmajätteitä ovet esimerkiksi kovettumattomat liimat, hartsit, lateksit, muovien
pehmittimet sekä polyuretaani- ja silikonijätteet. Elohopeaa sisältävät jätteet kuten
loisteputket tulee säilyttää ehjinä, jottei haitallisia aineita pääse valumaan ympäristöön ja
toimittaa ongelmajätekeräykseen.
Miten ongelmajätteet varastoidaan ja hävitetään?
Ongelmajätteet tulee kerätä ja säilyttää omina, selvästi merkittyinä jakeina, jotka ovat
selkeästi erillään muista jätteistä. Säilytystilan tulee olla lukittava ja sadevedeltä suojattu.
Tilan jossa säilytetään nestemäisiä aineita on oltava suojattu altaalla, jottei nestemäisiä
ongelmajätteitä missään tilanteessa pääse valumaan maaperään tai vesistöön.
Ongelmajätepisteessä tulee olla selkeät ohjeet tilan käytöstä, siten että ne ovat jokaisen
käyttäjän nähtävillä. Ongelmajätteitä saa varastoida korkeintaan 12 kuukautta.
Ongelmajätteistä on pidettävää kirjaa, jossa ilmenee syntyneidenkäsiteltyjen ja
varastoitujen ongelmajätteiden määrät, sijoitus – ja toimituspaikat sekä käytetyt
jätteenkuljettajat ja päivämäärät.
Ongelmajätteet luovutetaan kuljetettavaksi ja edelleen toimitettavaksi ongelmajätteiden
käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai vastaanottoluvan saaneelle yrittäjälle.
Ongelmajätteiden lähettäjä on vastuussa jätteiden pakkausten ja niiden merkintöjen
määräysten mukaisuudesta. Ongelmajätteiden omatoiminen käsittely (haihduttaminen,
polttaminen ja viemäriin kaataminen) on ehdottomasti kielletty.
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Veneen puhdistuksen yhteydessä syntyvät ongelmajätteet
Veneiden pohjamaalit sisältävät myrkyllisiä aineita ja veneiden pesuun tarkoitetut aineet
ovat yleensä haitallisia
Veneiden huolto- ja pesualueella pitäisi olla suljettu valumaveden keruujärjestelmä, jonka
avulla voidaan estää haitallisten aineiden pääsy vesistöön.

-

Käytä veneen pesussa merivettä makean veden asemesta.
Kerää ja suodata huolto- ja pesualueen vesi. Suodattimeen jäänyt sakka on
ongelmajätettä.
Jos alueella ei ole erityistä pesualuetta, pese veneen pohjat mahdollisimman
kaukana rannasta, mieluiten hiekkakentällä, jotta myrkylliset aineet eivät valu
suodattamattomina suoraan vesistöön
-

Mikäli tehdään pieniä korjaustoimenpiteitä, veneen alla oleva maa-alue voidaan peittää
suojapeitteellä tai pressulla. Näin voidaan varmistua, että maalit tai muutkaan aineet eivät
päädy maaperään, maaperän laadusta riippumatta (ruohoa, soraa, kiveystä).
Suuremmat korjaustyöt, kuten hiominen ja hiekkapuhaltaminen, tulee tehdä sisätiloissa tai
katteen alla, jottei pölyä ja maalihiukkasia joudu vesiympäristöön.
Hiottaessa voidaan käyttää hiontalaitetta, jossa on pölynimuri maalipölyn keräämistä
varten.

Harkitse venepesurin hankkimista sellaisten veneiden käyttöön, joissa ei ole käytetty
myrkkymaaleja. Veneen pohjan pesu kaksi-kolme kertaa kesässä poistaa
myrkkymaalauksen tarpeen.
Rohkaise veneilijöitä käyttämään ympäristöystävällisiä tuotteita veneiden puhdistuksessa ja
huollossa. Tiedota vaihtoehtoisista puhdistusaineista.
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Myrkylliset tuotteet
Liuotinaine ja saippua
Valkaisu
Hankausjauhe
Lattian puhdistusaine
Ikkunan puhdistusaine
Lakkauksen puhdistusaine
WC:n puhdistusaine
Alumiinin puhdistusaine
Kromin puhdistusaine
Lasikuidun tahranpoistoaine
Viemärin avaaja
Homeenpoistaja
Puun kiillotusaine

Vaihtoehdot
Puhdas vesi ja harjaaminen
Vetyperoksidi
Ruokasooda tai suola
1 osa viinietikkaa 32 osaan vettä
1 osa viinietikkaa 4 osaa vettä
Pyyhi seoksella, jossa on 1 osa
viinietikkaa ja 1 osa vettä
Harjaa ruokasoodalla
2 rkl kermaa 1 litraan vettä
Pese omenaviinietiikalla, kiillota
vauvaöljyllä
Ruokasoodatahna
Pura ja kokoa uudelleen
Seos, jossa on yhtä paljon
sitruunamehua ja suolaa
3 osaa oliiviöljyä ja 1 osa valkoista
viinietikkaa

Lähde: Pidä saaristo siistinä ry.
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Johdanto
Satamalle on tarpeen laatia pelastussuunnitelma etenkin, jos venepaikkoja on yli 100 tai
yhteenlaskettu laituripituus on yli 200 m tai jos satama muotonsa tai rakenteidensa vuoksi
on vaikea tyhjentää nopeasti. Telakointialueille pelastussuunnitelma on välttämätön.
Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa vastuuhenkilöä, henkilökuntaa ja yleisöä
tulipalojen, onnettomuuksien ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä ja niihin
läheisesti liittyvien henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Suunnitelmassa annetaan
ohjeita niistä ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen
sattuessa. Pelastussuunnitelman laatimiseen voidaan saada apua paikalliselta
pelastuslaitokselta.
Viranomaismääräysten tai vakuutuksen suojeluohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa
vakuutuksen korvausvähennyksiä ja vahingosta aiheutuu lähes aina ylimääräistä työtä ja
vaivaa. Laiminlyönnin seurauksena saattaa olla myös sakko tai vankeusrangaistus.
Suomessa tuomitaan viikoittain esimiesasemassa olevia sakkoihin
työturvallisuusrikkomuksista.
Viranomaistaholta tulevista vaatimuksista huolimatta pelastussuunnitelma laaditaan
ensisijaisesti sataman yrittäjää/omistajaa varten. Hyvä ja ajantasainen suunnitelma
toisaalta ennaltaehkäisee vahingon syntymistä ja toisaalta rajoittaa mahdollisen vahingon
määrää. Satamayrittäjän kannalta pelastussuunnitelmalla voi olla ratkaiseva merkitys
sataman toiminnan jatkuvuuteen, tulovirtaan, julkisuuskuvaan ja tätä kautta koko
liiketoiminnan laajuuteen ja kannattavuuteen. Yrittäjän elämäntyö voi hävitä hetkessä
suoraan vahingon seurauksena tai pidemmällä aikavälillä konkurssin seurauksena.
Sataman turvallisuus on satamalle tärkeä kilpailutekijä. Mikäli satama koetaan turvalliseksi,
sinne voi huoletta saapua ja käyttää sataman palveluja hyväksi. Päinvastaisessa
tapauksessa taas tarkka veneilijä voi valita toisen sataman käynti-/yöpymispaikakseen.
Turvallisuus on keskeinen seikka myös henkilökunnan viihtymisen kannalta. Lisäksi
pelastussuunnitelman tekemisellä, päivittämisellä sekä toimimalla suunnitelman mukaan
yrittäjä pystyy vaikuttamaan vakuutusmaksujensa korvaus- ja omavastuuosuuksiin.
Pelastussuunnitelma kannattaa laittaa esille esimerkiksi sataman kotisivuille, josta se on
helposti kaikkien nähtävillä.
Tämä opas on kirjoitettu, jotta kukin satama pystysi kohtuullisilla ponnistuksilla luomaan
itselleen ajantasaisen pelastussuunnitelman. Opas on kirjoitettu yhteistyössä satama- ja
telakkayrittäjien sekä pelastuslaitoksen kanssa. Kunnan pelastusviranomaiselle tulisi aina
toimittaa oma kappale pelastussuunnitelmasta, kun se on päivitetty. Tämä helpottaa
huomattavasti pelastuslaitoksen toimia vahingon tapahtuessa. Seuraavalta sivulta löytyvät
yhteystiedot kuntien pelastusviranomaiselle. Täydennä pelastussuunnitelma omalta
osaltasi, allekirjoita sivu 4 ja toimita kappale päivitetystä pelastussuunnitelmasta oman
kuntasi pelastusviranomaiselle. Mikäli yrityksellä on jo olemassa ajankohtainen
pelastussuunnitelma, toimita silloin siitä kappale pelastusviranomaiselle.
Yhteistyöterveisin,
Turunmaan seudun Marina II-hankkeen satamaturvallisuustyöryhmä
Knut Lehtinen, Pelastuslaitos
Niko Satto, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Katriina Murto, Pidä saaristo siistinä ry
Bjarne Ölander, Fibresin Oy
Jarmo Holm, Marina Pargas Oy
Markus Suomi, Turunmaan seutu
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Olemme päivittäneet yritystämme koskevan pelastussuunnitelman ja toimitamme
päivitetyn suunnitelmamme pelastusviranomaisen käyttöön.

___________________________
Paikka

Aika

________________________________

___________________________
Yrityksen nimi

________________________________
Allekirjoitus

________________________________
Nimen selvennys ja puhelinnumero

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Eerikinkatu 35, 20100 Turku
puh. (02) 263 3111
pelastuslaitos@turku.fi
etunimi.sukunimi@turku.fi
Paraisten alue (Turunmaa)
Bläsnäsintie 7, 21600 Parainen
puh. vaihde (02) 263 3111
puh. suora (02) 2633 1603
fax (02) 2633 1605
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1. Ennakoitavat vaaratilanteet
sisäiset riskit
•
tulipalo
o
jäteastiapalo
o
venepalo
o
sähköpalo
o
rakennuspalo
o
polttoainepalo
•
onnettomuus
o
veden varaan joutunut henkilö
o
loukkaantuminen
•
sairauskohtaus
•
järjestyshäiriö
•
törmäys
•
polttoainevuoto
•
vesivuoto satama-alueen rakennuksessa
•
•
•
•

ulkopuolelta uhkaavat vaarat
liikenne
lähellä sijaitseva teollisuus tms.
yleinen hälytysmerkki
kaasuvaara

2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
•
sataman turvallisuusohjeet (malli liitteenä)
•
sataman järjestyssäännöt (malli liitteenä)
•
sataman pelastussuunnitelma
3. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien
järjestelyt
Evakuointisuunnitelma
Kirjaa tähän oman satamasi rakennusten sekä satama-alueen evakuointisuunnitelma

Rakennuskohtaiset ohjeet pidettävä näkyvillä ko. rakennuksissa ja satama-alueella.
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Toiminta venepalon sattuessa
Kirjaa tähän toimintaohje mahdollista venepaloa varten
-palavan veneen / läheisyydessä olevien veneiden irrottaminen
-veneiden evakuointi

Pelastustiet
Piirrä tähän /liitä pelastussuunnitelmaan kartta pelastustiestä, jota pitkin hälytysajoneuvot
pääsevät esteettömästi satama-alueelle
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Helikopterin laskeutumispaikka on

ja se on merkitty (miten?)

Turvalaitteiden huolto ja vastuuhenkilöt
Turvalaitteiden kunnosta vastaa satamassamme:

Sammuttimet tarkastetaan / huolletaan vuosittain __________kuussa.
Pelastusvälineiden kunto on viimeksi tarkastettu ____________ (pvm).

Suojautumismahdollisuudet
Lähin väestönsuoja sijaitsee:

Sen kapasiteetti on:
Väestönsuojan yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
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4. Turvallisuushenkilöstö, henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen
Turvallisuudesta vastaavat henkilöt
Sataman turvallisuusvastaava on:

Sataman turvallisuusvastaavan varahenkilö on:

Henkilökunnan vastuualueet onnettomuustilanteessa:

Turvallisuuskoulutus
• sataman jokaisen työntekijän tulee osata ensiavun ja pelastamisen perusteet
• sataman henkilökunta on perehdytetty käyttämään sataman pelastusvälineitä
• vähintään puolet sataman työntekijöistä on osallistunut
alkusammutuskoulutukseen ja ensiapukoulutukseen viimeisen 3 vuoden sisällä
5. Tarvittava suoja- ja pelastusmateriaali
jokaisesta venepaikasta on enintään 50 m lähimpään sammuttimeen
sammuttimien sijainti on merkitty selvästi niin, että ne on helppo löytää
raivausvälineitä (kirves, puukko), joilla voidaan tarvittaessa katkaista
kiinnitysköydet, on saatavilla ja niiden sijainti on merkitty selvästi
pelastusvälineitä (köydet, pelastusrenkaat, kelluvat venehaat) on saatavilla ja niiden
sijainti on merkitty selvästi
jokaisesta venepaikasta on enintään 50 m lähimpään pelastusrenkaaseen ja
venehakaan
laitureilla on 25 m välein tikkaita, joita pitkin pystyy kiipeämään ylös vedestä
laitureita ympäröi vesirajaan kiinnitetty köysi, josta veteen pudonnut voi pitää
kiinni
pelastusvene on käyttövalmiina
satamassa on ensiapuvälineet, joiden sijainti on selvästi merkitty
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6. Pelastussuunnitelman tiedoksi saattaminen ja suunnitelman päivittäminen
Tiedotus henkilökunnalle, vakituiset/kausityöntekijät
Satamassamme järjestetään henkilökunnalle pelastussuunnitelman mukainen
turvallisuusperehdytys / -kertaus seuraavasti:

Pelastussuunnitelma on henkilökunnan nähtävissä/saatavilla seuraavassa paikassa:

Tiedotus veneilijöille ja yleisölle
Satamassamme pelastussuunnitelma on nähtävillä:
(ilmoitustaulu, kotisivut, muu tapa)

Pelastussuunnitelman päivitys
Sataman pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain ___________kuussa tai aina
toiminnan oleellisesti muuttuessa.
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LIITE 1: Toimintaohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten
Tulipalo
TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA
1. PELASTA ensin välittömässä vaarassa olevat ihmiset
♦ Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä.
♦ Tulipalon sattuessa TÄRKEINTÄ on ihmishenkien pelastaminen!
♦ Jos kyseessä on rakennuspalo, sulje ovet perässäsi!
2. VAROITA
♦

Ensin vaarassa olevia, ja poistuessasi muita ihmisiä

3. RAJOITA palon leviäminen
♦
Sulje ovet, luukut ja ilmastointi. Näin estät hapen pääsyä palotilaan.
♦
Jos kyseessä on venepalo, siirrä
a)
lähimmät veneet turvaan palavan veneen vierestä
b)
palava vene pois muiden veneiden ulottuvilta
(Tapauskohtaisesti harkittava valitaanko a- tai b-vaihtoehto, riippuu mihin asti palo
edennyt, saadaanko palava vene hinattua pois, ym.)
4. HÄLYTÄ palokunta
♦ YLEINEN HÄTÄNUMERO on 112.
5. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella
♦ Sammuta vedellä tai sammutusjauheella, jos palo on sisustusmateriaaleissa (puu,
paperi, kangas).
♦ Käytä sammutusjauhetta, jos palo on sähkölaitteessa.
♦ Pyri katkaisemaan laitteeseen tuleva virta ennen sammutusta.
♦ Jos palamaan syttynyt vene käyttää maasähköä, irrota johto pistorasiasta.
♦ Käytä sammutusjauhetta, jos kyseessä on palavat nesteet.
♦
Sammuta rasvapalo tukahduttamalla esim. sammutuspeitteellä tai
käytä sammutusjauhetta. ÄLÄ KOSKAAN SAMMUTA RASVAPALOA VEDELLÄ!
6. OPASTA tai järjestä opastus
♦ Varmista pelastus-yksiköille esteetön pääsy palokohteeseen.
Huomioi tämä valitessasi suojelusuunnitelman kokoontumispaikkaa ulos!
♦ Siirry kokoontumispaikalle!

HÄTÄILMOITUS
HÄTÄILMOITUS

puh.112

a. MITÄ ON TAPAHTUNUT?
− tulipalo ja sen laajuus
− muu onnettomuus
− mikä aine on vuotanut
b. MISSÄ ON TAPAHTUNUT?
− tarkka osoite
− mahdolliset ajo-ohjeet
− oppaan paikka
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c. LISÄTIEDOT
− kuka soittaa (paikka ja puh. n:o)
− onko ihmisiä vaarassa
− onko erityisvaaraa
− räjähdys
− vaaralliset aineet
d. ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN SAAT LUVAN
HUOM!
Tee hätäilmoitus aina, kun:
−
−
−
−
−

epäilet tulipaloa
et saa selville savun tai hajun alkuperää
tulipalon vaara on ilmeinen
on sattunut vaarallisen kemikaalin vuoto tai onnettomuus
nopea apu on tarpeen ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamiseksi

Varmista aina paloilmoitinpainikkeesta tehty paloilmoitus!
Ilmoita palokunnalle aina myös sammutetusta tulipalosta!
Onnettomuus/sairauskohtaus
1.
Selvitä, mitä on tapahtunut
•
onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut?
•
onko silminnäkijöitä?
•
jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän
2.
Tarkista potilaan tila
•
tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla
3.
Tarkista hengitys
•
jos potilas ei herää, tarkista hengitys: aseta kämmenselkä potilaan suun
eteen ja koeta tuntuuko ilmavirtausta. Potilaan kasvojen sinerrys on merkki hengityksen
estymisestä tai loppumisesta.
4.
Siirrä oikeaan asentoon
•
Käännä tajuton potilas kylkiasentoon
•
Ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee kulkemaan esteettä.
5.
Tee hätäilmoitus
•
Heti kun olet selvittänyt potilaan tilan ja havainnut, että kyseessä on
hätätilanne, soita numeroon 112 ja kerro
•
mitä on tapahtunut
•
mitä potilas valittaa
•
mitä hän juuri sillä hetkellä tekee
6.
Tarkkaile
•
Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen pelastuslaitoksen yksikön
saapumista, soita uudelleen numeroon 112.
7.
Opasta
•
Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.
8.
Kerro
•
Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle mitä on tapahtunut, miten potilaan
tila on kehittynyt ja onko potilaalle annettu ensiapua.
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Järjestyshäiriö
Kiihtyneen ihmisen rauhoittaminen
• annetaan henkilön purkaa pahin kiukku, eikä puhuta päälle eikä provosoida mitenkään.
• rauhoitellaan henkilöä sanomalla esimerkiksi: ”Katsotaan, mitä voisimme tehdä asianne
hyväksi.” (me, asianne!)
• jos sukset ovat pahasti ristissä, tulkitaan vastakkainasettelu väärinkäsitykseksi tai
epäselvyydeksi.
• tuetaan sanoja non-verbaalisella viestinnällä.
Hankalat erikoistapaukset
• Myötätuntoa tai sääliä kerjäävät henkilöt
- kuunnellaan ja otetaan varovasti osaa
• Väärällä jalalla nousseet henkilöt
- auttava ja osallistuva suhtautuminen, huumori,
”syystäkin olet vihainen...”
• Häikäilemättömät henkilöt
- itsevarma ja jämäkkä suhtautuminen
- ei anneta etuoikeuksia
- korostetaan tasavertaisuutta
• Vääryyttä kokeneet
- selitetään ratkaisun, lain tms. taustat
- muistetaan, että joihinkin mikään selitys ei pure
Polttoainevuoto
Mikäli vuoto on laaja tai nestettä on runsaasti tai vuoto on jatkuvaa
-katkaise polttoainesyöttö tankkauspisteille
-varmista ettei ihmisiä ole vuotoalueella tai sen läheisyydessä, varmista ettei
syttymislähteitä ole (avotulta, tupakointia, grillejä tms.)
-soita 112 kerro mitä tapahtuu ja tarkka osoite
-noudata hätäkeskuksesta annettavia ohjeita
Pienehkö tai rajattu vuoto
-katkaise polttoainesyöttö tankkauspisteille
-varmista ettei ihmisiä ole vuotoalueella
-varmista ettei vuodon läheisyydessä ole syttymislähteitä (avotulta, tupakointia,
grillejä tms.)
-rajaa alue riittävän laajasti käyttäen rajausnauhaa tai tolppia, jos ainetta vuotanut
veteen, pyri rajaamaan vuotoalue esim. meripuomeilla
-ilmoita tapahtuneesta (kenelle, riippuu satamasta)
Siivous
-käytä tarvittavia suojavälineitä (suojahansikkaat, saappaat yms.)
-ota esille imetysaine (esim. turve), lapiot, harjat ja säkit (satamassa on oltava
tarvittavat imeytys- ja siivousvälineet polttoainevuoden varalle)
-levitä imetysainetta riittävän laajalle alueelle
-lapioi/harjaa ”kyllästynyt” imetysaine säkkeihin
-mikäli alue on laaja ja saastunutta maata paljon, ota yhteyttä paikallisiin
ympäristöviranomaisiin
Mitään polttoaineroiskeita ei saa hävittää kemikaaleilla, esim. tiskiaine!
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Yleinen hälytysmerkki
YHTÄJAKSOINEN NOUSEVA JA LASKEVA ÄÄNIMERKKI

YLEINEN VAARAMERKKI ILMOITTAA:
VAARA OHI MERKKI ON 1 MIN. MITTAINEN
YHTÄJAKSOINEN ÄÄNIMERKKI JOKA ILMOITTAA:
KAASUVAARASTA
SÄTEILYVAARASTA VAARAN OLEVAN OHI
KUN YLEINEN VAARAMERKKI SOI
TOIMI SEURAAVASTI:
1. Mene sisälle ensisijaisesti rakennukseen
2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto
3. Kuuntele radiota
4. Toimi annettujen ohjeiden mukaan
5. Älä käytä puhelinta
6. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa

Kaasuvaara
TOIMINTA KAASUONNETTOMUUDESSA
JOS OLET ULKONA:
1. Tarkista tuulen suunta. Poistu tuulen alta sivutuuleen.
2. Pyri korkeampaan maastonkohtaan. Ylempänä on turvallisempaa.
3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, LIIKU RAUHALLISESTI. Suojaudu hengittämällä
kostean vaatteen läpi.
4. Pyri sisätiloihin ensisijaisesti rakennukseen.
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JOS OLET SISÄLLÄ:
1.
2.
3.
4.
5.

Pysäytä ilmastointi ja tuuletus. Sulje ovet, ikkunat ja venttiilit.
Avaa radio. Kuuntele alueradio-ohjemaa. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
Vältä puhelimen käyttöä.
Jos kaasun hajua tuntuu, hengitä KOSTEAN VAATTEEN LÄPI.
Pyri rakennuksen yläkerroksiin, mikäli mahdollista.

ÄLÄ POISTU ALUEELTA ILMAN VIRANOMAISTEN LUPAA!
VOIT JOUTUA VAARAAN MATKALLA!
Säteilyvaara
Säteilyvaara on, jos viranomaiset mittaavat annosnopeudeksi 100 mikrosievertiä
tunnissa.
1. Mene sisälle ensisijaisesti rakennukseen.
2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto
3. Kuuntele radiota
4. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. Huomioi Pelastussuunnitelma. Älä käytä
puhelinta.
5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa.
Viranomaisten saapuminen saattaa kestää jonkin aikaa, joten toimi rauhallisesti ja
seuraa yrityksen/laitoksen suojelusuunnitelmaa ja radiosta annettuja ohjeita.
Parhaan suojan saat rakennuksen keskiosissa tai kellarikerroksessa.
Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta!
Valmistaudu suojautumaan väestönsuojaan, huomioi:
− toiminnan organisointi
− suojelumateriaali ja henkilöpuhdistus
− sisäinen hälytys suojautumisesta
VIRANOMAISET ILMOITTAVAT, KUN VAARA ON OHI!
ALOITA YRITYKSESSÄ TAI LAITOKSESSA JATKOPUHDISTUSTOIMENPITEET
ESIM. RADIOAKTIIVISEN LASKEUMAPÖLYN PUHDISTAMISEKSI
Pommiuhka
Jos pommiksi epäilty esine löydetään tai saadaan pommiuhkaus puhelimitse tai
muutoin
toimi seuraavasti:
♦ SUHTAUDU jokaiseen pommiuhkaan vakavasti!
♦ ILMOITA pommiuhkauksesta välittömästi poliisille.
♦ Liike, yritys tai vastaava suljetaan.
Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän laajalta alueelta, myös ylä- ja
alapuolelta.
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LIITE 2: Ensiapuohjeet yleisimpiin onnettomuuksiin/sairauskohtauksiin (LÄHDE: Suomen
Punainen Risti)
Näin avaat hengitystiet
Tajuton on vaarassa tukehtua etenkin silloin, kun hän on selällään tai pää roikkuu edessä.
Tällöin kieli painuu nieluun ja myös oksennus tai veri voivat tukkia hengitystiet.

1. Pään ojentaminen avaa nielun ja hengitys pääsee kulkemaan vapaasti.

2. Hengittävä tajuton on aina käännettävä kylkiasentoon, näin hengitystiet pysyvät auki.
Lisäksi on varmistettava hengityksen jatkuminen.
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Painelu-puhalluselvytys (PPE)
1. Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää
elottomalta, selvitä heti, onko hän herätettävissä
puhuttelemalla ja ravistelemalla.

2. Jos hän ei herää eikä reagoi käsittelyyn, huuda apua ja pyydä
joku paikalla olevista tekemään hätäilmoitus hätänumeroon
112. Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Noudata hätäkeskuksen
ohjeita.

3. Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys:
Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja
ojenna päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Katso
liikkuuko rintakehä, kuuluuko normaali hengityksen ääni
tai tuntuuko poskellasi ilman virtaus.

Jos hengitys ei ole normaalia:
4. Aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden kämmenen tyvi
keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele 30 kertaa
käsivarret suorina rintalastaa mäntämäisellä liikkeellä
painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintakehän
painua noin 4-5 cm.

5. Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa hengitystiet uudestaan.
Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja
taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Sulje
sieraimet peukalolla ja etusormella. Paina huulesi tiiviisti
henkilön suulle ja puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin, seuraa
samalla rintakehän liikkumista.

6. Jatka painelu-puhalluselvytystä vuorottelemalla rytmiä 30
painelua, 2 puhallusta kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle,
hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.
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Rintakipu
Rintakipuun on aina suhtauduttava vakavasti. Kovan puristavan rintakivun tavallisin syy on
sydäninfarkti. Kipu tuntuu ylävartalolla ja voi säteillä vasempaan kainaloon, käsivarteen ja
kaulalle. Henkilö on usein kylmänhikinen, hänellä voi olla pahoinvointia ja hengitys voi
vaikeutua. Jos rintakipuinen on käyttänyt nitroa, hän voi ottaa lääkettään. Mikäli nitro ei
auta muutaman minuutin kuluessa, toimitaan ensiapuohjeen mukaan.
Rintakipuisen ensiapu
•
•
•

Rauhoita häntä ja auta puoli-istuvaan asentoon.
Tee hätäilmoitus numeroon 112.
Jos oireet ovat selvät, anna potilaalle puolikas tabletti Aspirinia tai Disperinia (250
mg) pureskeltavaksi tai veteen liuotettuna. Tablettia ei anneta, jos potilas on allerginen
näille lääkkeille (asetyylisalisyylihapolle).
•
Jos henkilö menee elottomaksi, aloita painelu-puhalluselvytys (30 painelua, 2
puhallusta) ja ilmoita hätäkeskukseen muuttuneesta tilanteesta.
Tietoisku! Äkillisen rintakivun syitä on monia. Sydämen sepelvaltimotukos eli sydäninfarkti
ja angina pectoris -tyyppinen kipukohtaus vaativat välitöntä ammattiapua.
Sepelvaltimot huolehtivat sydämen hapen ja ravinnon saannista. Mikäli sepelvaltimoiden
sisäpintaan kertyy rasvaa, kolesterolia ja sidekudosta, valtimo ahtautuu vähitellen ja veren
virtaus heikkenee. Sydänlihaksen hapenpuutteesta voi seurata äkillinen sydänlihaskuolio
eli sydäninfarkti ("sydänveritulppa").
Nopealla ensiavun ja hoidon käynnistymisellä voidaan estää lisävaurioiden syntyminen ja
sairastuneen selviytymismahdollisuudet paranevat merkitsevästi.
Kouristelu
Aivojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa tahattomia lihasnykäyksiä ja kouristuksia. Syinä
voivat olla esimerkiksi epilepsia, aivoverenvuoto, korkea kuume tai tapaturma.
Tunnista oireet:
•
•

Sairastunut menettää tajuntansa, kaatuu ja hänen vartalonsa jäykistyy.
Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Kouristelu kestää yleensä vain 1-2
minuuttia.
Kouristuskohtauksen ensiapu
•
Älä yritä estää kouristusliikkeitä, mutta huolehdi siitä, että henkilö ei kolhi päätään
tai muuten vahingoita itseään.
•
Älä laita kouristelevan suuhun mitään, sillä se vaikeuttaa hengitystä.
•
Yritä kääntää henkilö kylkiasentoon heti, kun kouristukset vähenevät.
•
Jos kohtaus menee itsestään ohi, varmista kuitenkin, että henkilö on täysin
toipunut ennen kuin jätät hänet.
•
Tee hätäilmoitus numeroon 112, jos kouristeluun liittyy tapaturma tai se kestää yli 5
minuuttia.
•
Ota yhteys lääkäriin, jos kyseessä on lapsen kuumekouristus.
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Näin autat tajutonta

1. Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää
elottomalta, selvitä heti, onko hän herätettävissä
puhuttelemalla ja ravistelemalla.

2. Jos hän ei herää eikä reagoi käsittelyyn, huuda apua ja pyydä
joku paikalla olevista tekemään hätäilmoitus hätänumeroon 112.
Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Noudata hätäkeskuksen
ohjeita.

3. Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys:
Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja
taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Katso
liikkuuko rintakehä, kuuluuko normaali hengityksen ääni
tai tuntuuko poskellasi ilman virtaus.

4. Jos hengitys on normaalia, käännä henkilö kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi.
Seuraa hänen tilaansa kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun.
Näin käännät tajuttoman, hengittävän henkilön kylkiasentoon:

•
Nosta henkilön toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin
ja aseta toinen käsi rinnan päälle.
•
Nosta takimmainen polvi koukkuun.
•
Tartu kiinni henkilön hartiasta ja koukussa olevasta
polvesta ja käännä hänet itseesi päin kylkiasentoon.

•
•
•
•

Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.
Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan.
Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki.
Tarkkaile hengitystä ja mahdollista heräämistä muun
avun saapumiseen asti.
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Palovammat
Kuumuus vaurioittaa ihoa ja mahdollisesti myös ihonalaisia kudoksia. Jos ihoa ei
jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin.
Pienen palovamman ensiapu:
•
•
•
•

Pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä kunnes kipu häviää.
Tarvittaessa vamman voi peittää rasvasidoksella ja suojasiteellä.
Vaihda side kahden päivän välein.
Jos palovamma tulehtuu, mene lääkäriin.

Vakavan palovamman ensiapu:
Iho on harmaa tai tumma ja hiiltynyt, ei aisti kipua.
•
•
•

Soita 112.
Suojaa henkilö jäähtymiseltä.
Tue kasvo- tai hengitystiepalovamman saanut puoli-istuvaan asentoon.

Haavojen ensiapu
1. Tyrehdytä verenvuoto.
2. Puhdista haava.
3. Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä.
4. Peitä haava suojasidoksella.
5. Hakeudu tarvittaessa hoitoon.
6. Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa.
Vuotavat, syvät ja likaiset haavat ja vähänkin suuremmat viiltohaavat kuuluvat aina
lääkärin hoitoon.
Haavan ulkonäöstä ei aina voi päätellä, onko syvemmälle kudoksiin syntynyt vaurioita.
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Verenvuodon ensiapu
Ulkoisen näkyvän verenvuodon määrää on vaikea mitata ja arvioida luotettavasti. Suuren
verenhukan (yli 20 %) seurauksena ihminen menee sokkiin.
Näin tyrehdytät verenvuodon
1. Nosta vuotava raaja ylös ja tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä
suoraan vuotokohtaan. Aseta runsaasti vuotava henkilö heti pitkälleen.
2. Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.
3. Jos sidetarvikkeita on käytettävissä, sido vuotokohtaan paineside.
4. Tue vuotava raaja kohoasentoon.
5. Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi
loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta. Kohota sokkioireisen jalkoja, rauhoita,
suojaa kylmältä ja seuraa hänen tilaansa kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun.

Hätäilmoituksen teko
Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112, ja se tehdään heti, kun loukkaantuneen
tai sairastuneen todetaan tarvitsevan ammattiapua.
Näin teet hätäilmoituksen
1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.
Yleisöpuhelimesta voi soittaa hätänumeroon ilmaiseksi. Matkapuhelimesta soittaessasi et
tarvitse suuntanumeroa.

(LÄHDE: Suomen Punainen Risti)
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