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This thesis gathers information for the upcoming Finnish Transport Agency’s one-

day Fairway Safety Training course as well as for the guide that is provided for 

the participants. This course will emphasize the importance of work safety and it 

is meant for all personnel working on the Finnish Transport Agency’s fairways. 

By providing education, Finnish Transport Agency aims to serves as a responsible 

subscriber, pursues uniform practices on the fairways and to supervise more effec-

tively. 

 

The thesis focuses on the topics that should be taught during the one-day occupa-

tional safety training course. Due to the wide variety of tasks carried out in the 
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training material is based on national legislation, branch-specific material and the 

professional skills of experts working within the field. The contractors working in 
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ence the course content at a workshop arranged for them.  

 

The Finnish Transport Agency will organise the first Fairway Safety Training 

courses in 2017. In the future, a PowerPoint presentation to support learning will 
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nation for the course participants.  
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LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 

AIS-järjestelmä 

AIS-järjestelmä (Automatic Identification System) on VTS-keskusten ja laivojen 

käyttämä järjestelmä laivojen tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen. AIS tar-

joaa laivoille keinon vaihtaa läheisten laivojen ja VTS-keskusten kanssa elektro-

nisesti alustietoja kuten sijainti, tunnistustiedot, suunta ja nopeus.  

Henkilösuojain 

Henkilösuojaimilla tarkoitetaan kaikkia niitä työntekijän käyttämiä henkilökohtai-

sia välineitä ja varusteita, jotka ovat suunniteltu suojaamaan häntä tapaturmilta ja 

sairastumisen vaaralta  /11, 28/ 

NAVTEX 

Navigointiviestejä, meteorologisia varoituksia ja SAR (Search and Rescue) vieste-

jä merenkulkijoille lähettävä maailmanlaajuinen turvallisuusjärjestelmä.  

Riski 

Kuvaa vaaran suuruutta. Riski on vaaratilanteiden aiheuttamien vahinkojen to-

dennäköisyys kertaa vakavuus.  

Suunnittelutoimeksianto 

Suunnittelutoimeksianto sisältää työturvallisuuslainsäädännön yleiset velvoitteet 

suunnittelijalle. Asiakirjassa on näkökulma turvallisuudesta rakennustyön aikana, 

sekä sen ollessa valmis.  

Turvallisuus 

Olotila, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttyjä. 
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Turvallisuusseuranta 

Turvallisuusseurantaan liittyy niin työmaan yleinen turvallisuusvalvonta, kuin 

työmaalla tehtävät turvallisuustarkastuksetkin.  

Työturvallisuus 

Tapaturmattomuus, terveyden säilyttäminen sekä terveellisyys ja viihtyvyys muo-

dostavat yhdessä työturvallisuuden.  

Vaara 

Tekijä, joka voi aiheuttaa onnettomuuden, tapaturman, ammattitaudin, ruumiillista 

tai henkistä kuormitusta.  

VHF (Very High Frequency) 

Radiotaajuusalue, jonka avulla hoidetaan alustenvälistä kommunikointia sekä lai-

vojen kommunikointia mm. satamien ja viranomaisten kanssa.  

VNa 205/2009  

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 

VTS-keskus 

Alusliikennepalveluista vastaava keskus, jonka tehtäviä on mm. tiedotukset, navi-

gointiavun antaminen sekä alusliikenteen järjestely 

Vesiväylä 

Yhtenäinen kulkureitti vesialueella, joka on merkitty päätepisteittensä välille 

maastoon ja kartalle.  
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Yhteinen rakennustyömaa 

Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan rakennustyömaata, jolla toimii saman-

aikaisesti tai peräkkäin useampi kuin työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.  
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1  JOHDANTO 

Vesiväyläturvakoulutuksella pyritään parantamaan vesillä työskentelevien työtur-

vallisuutta. Tavoitteena on laatia vesiväylätöihin räätälöity yhden päivän työtur-

vallisuuspainotteinen koulutus kaikille vesillä työskenteleville. Vesiväylien turva-

pätevyyttä tullaan jatkossa siis vaatimaan niin majakan maalaajilta kuin kaikilta 

ruoppaustyömaalla työskenteleviltäkin. Koulutuksen valmistuminen ja käyttöön-

otto kehittää Liikenneviraston ja urakoitsijoiden toimintaa sekä tukee Liikenne- ja 

viestintäministeriön meripuolen turvallisuustavoitteita ja Liikenneviraston turval-

lisuusstrategiaa. Työturvallisuuden kehittäminen tuo myös säästöjä niin yrityksille 

kuin yhteiskunnallekin vähentyneiden tapaturmakustannusten myötä. 

Kysyntää Vesiväyläturvakoulutukselle on tullut myös urakoitsijoilta. Koulutusta 

tarjoamalla ja vaatimalla Liikennevirasto voi varmistaa palveluntuottajien vastuul-

lisen toiminnan; väylällä työskentelevät perehdytetään työn erikoispiirteisiin, ku-

ten vaaroihin ja riskien hallintaan. Merenkulkulaitos, Tiehallinto ja Ratahallinto-

keskus yhdistyivät Liikennevirastoksi vuonna 2010. Ennen yhdistymistä vesi-

väylillä tehtäviä kunnossapitotöitä hoitivat Merenkulkulaitoksen omat työntekijät. 

Nykyisin Liikennevirasto tilaa työt urakoitsijoilta, eli tilanne on muuttunut oleelli-

sesti aiemmasta. Tämä on vaikuttanut myös työturvallisuuden valvontaan.  

Vesiväylillä tehtäviin töihin ei ole ollut samanlaista turvallisuuskoulutusta kuin 

muilla väylämuodoilla. Vesiväyläturvallisuuden kehittäminen on viime vuosina 

esiin noussut aihe, sillä muilla väylämuodoilla vastaavia koulutuksia on ollut jo 

kauan. Esimerkiksi tiellä työskenteleville on järjestetty Tieturva 1 ja Tieturva 2 

koulutuksia jo vuodesta 2000 alkaen. Myös ratapuolella on oma turvallisuuskou-

lutuksensa, ratatyöturvallisuuspätevyys-koulutus (Turva).   

Tehtävänä opinnäytetyössä oli laatia esiselvitys koulutuksen sisällöstä, sekä val-

mistella koulutuksen tueksi soveltuva kurssilaisille tarkoitettu koulutusmateriaali. 

Materiaali koulutukseen on koottu lainsäädännöstä, sitä täydentävistä säädöksistä, 

sekä haastattelemalla alan asiantuntijoita. Esiselvityksen pohjalta valmistetaan 
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koulutuksen varsinaiset materiaalit (mm. kouluttajan opas, kurssilaisen opas, kal-

vosarjat ja loppukoe) ja koulutusta on Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan tar-

koitus ryhtyä järjestämään vuonna 2017.  
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2 VESIVÄYLÄKORTTI 

2.1 Koulutuksen tavoite 

Vesiväyläturvakoulutuksen tavoitteena on lisätä vesillä työskentelevien työnteki-

jöiden sekä työnjohdon tietämystä ja osaamista työ- ja vesiliikenneturvallisuudes-

ta, sekä yhdenmukaistaa käytäntöjä vesiväylillä tehtävissä töissä. Osallistujat pyri-

tään perehdyttämään vesiväylätyömaiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit halli-

taan. 

Liikennevirastolla ei ole aiemmin ollut vesillä tehtäville töille vastaavaa turvalli-

suuskoulutusta kuten tie- ja ratapuolella. Tämän takia työturvallisuustoimintaa 

kohdistettiin etenkin vesiväylätoimintoihin tämän koulutuksen valmistelun myötä 

vuonna 2016. Suunnannäyttäjänä ja aktiivisena toimijana Liikennevirasto haluaa 

panostaa työturvallisuuskulttuuriin ja sen kehittämiseen. Tämän takia Vesiväylä-

turvakoulutusta tullaan jatkossa vaatimaan kaikilta Liikenneviraston väylänhoi-

dossa -ylläpitotöissä sekä rakentamishankkeissa työskenteleviltä henkilöiltä, sekä 

muussa työssä väylällä työskenneltäessä.   

Vesiväylätyömaat voidaan luokitella kolmeen eri luokkaan, joista jokainen eroaa 

toisistaan. Tämän takia koulutuksen laatimisessa haasteeksi tulee alan laajuus, se-

kä erilaisten töiden vaarallisuus. Työmaat voidaan jakaa väylänhoitoon, ylläpito-

töihin ja rakennustöihin. Vesiväylänhoidolla tarkoitetaan vesiliikennemerkkien, 

turvalaitteiden ja turvalaitteissa olevien teknisten laitteiden hoitoa /1/. Ylläpito 

sisältää nimensä mukaan ylläpitoa; väylien kunnossapitoa palvelevia tutkimuksia 

ja suunnittelua sekä mm. kunnossapitoruoppauksia. Ylläpito sisältää niin väylän-

hoitoa kuin rakennustöitäkin; esimerkiksi erilaiset näytteenotot, mittaukset ja tur-

valaitteiden rakennustyöt kuuluvat ylläpitotöihin. Rakennustyömaat taas voivat 

olla mm. ulkomerialueella olevien merenpohjaan perustettujen majakoiden 

korjauksia tai esimerkiksi nykyisten kauppamerenkulunväylien syvennyksiä tai 

olemassa olevien väylien kunnostusruoppauksia.  
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Vesiväyläturvakoulutus on näille kaikille osa-alueille yhteinen, eikä erottele eri 

tehtävissä toimivia. Koska ala on laaja, on koulutuksessa tarkoitus pyrkiä kuvaa-

maan vesillä tehtäviä töitä yleisellä tasolla. Pääpaino tulee olla koulutuksessa työn 

erikoispiirteissä ja siinä, miten työntekijä oppii tarkkailemaan ympäristöään ja 

tunnistamaan vaaroja. Koulutuksessa tullaan käyttämään apuna havainnollistavia 

kuvia sekä esimerkkejä.  

 

Vaikka koulutuksen suorittaminen hyväksytysti antaa valtuudet vesiväylillä työs-

kentelyyn, se ei silti korvaa työnantajan antamaa perehdytystä ja työhön opastusta 

työntekijän omiin tehtäviin eikä muita erillisiä pätevyysvaatimuksia. /2/ Edelly-

tykset pätevyyden myöntämiselle ovat koulutukseen osallistuminen sekä loppu-

kokeen läpäiseminen. Loppukoe järjestetään koulutuksen lopussa ja se tulee suo-

rittaa annetun aikarajan puitteissa.  

 

Vesiväylien turvapätevyys tullaan tarkastamaan työhönottotilanteessa sekä sattu-

manvaraisesti Liikenneviraston suorittamissa omavalvontatarkastusten yhteydes-

sä. Liikenneviraston vesiväylillä työskentelevän työntekijän tulee aina esittää 

voimassaoleva Vesiväyläkortti sitä pyydettäessä. Kortti on voimassa viisi vuotta 

ja Liikennevirasto ryhtyy ylläpitämään rekisteriä Vesiväyläkortin haltijoista. Lii-

kennevirasto määrittelee koulutuksen vaatimukset sekä sen voimassaoloalat.  

 

Liikennevirastolla on oikeus poistaa henkilön Vesiväyläturva-pätevyys, mikäli 

henkilö rikkoo toistuvasti Liikenneviraston turvallisuusohjeita tai toiminnallaan 

aiheuttaa vakavan vaaratilanteen tai jos pätevyys on: 

 – myönnetty vastoin Liikenneviraston ohjeita 

 – myönnetty puutteellisin tai virheellisin tiedoin  

 – myönnetty jonkun muun, kuin valtuutetun Vesiväyläturvakoulutuksen 

 kouluttajan toimesta 
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2.2 Tutkimusmenetelmät  

Esiselvityksen tavoitteena oli määrittää koulutusohjelman sisältö sekä koota tar-

vittava tieto turvalliseen työskentelyyn vesiväylillä. Selvityksessä siis pyrittiin 

hankkimaan tietoa, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa Liikenneviraston sisäisen 

ohjeen luomiseen. Materiaalia koulutukseen on etsitty lainsäädännöstä, Liikenne-

viraston omista ohjeistuksista ja määräyksistä, alan asiantuntijoilta sekä muista 

alalla käytettävistä tietolähteistä. Alan asiantuntijoilta tietoa on kerätty yhteisessä 

koulutusmateriaalin työstämistilaisuudessa sekä yksittäisiä ihmisiä haastattelemal-

la. Lisäksi työ on lähetetty useille alan asiantuntijoille kommentoitavaksi työn eri 

vaiheissa. Työstämistilaisuuden jälkeen osallistujille lähetettiin palautekysely 

(Liite 1) jolla haluttiin varmistaa, jäivätkö tilaisuudessa jotkin asiat vielä käsitte-

lemättä. Palautekyselystä ei kuitenkaan saatu juurikaan lisähuomioita tilaisuudesta 

saatuihin tuloksiin. 

2.3 Työn tausta ja vastaavat turvallisuuskoulutukset 

Liikenneviraston vuoden 2015 työturvallisuussuunnitelmaan on kirjattu ”vesitur-

vakortin” toteuttaminen vuodelle 2015 /3/. Projektia päätettiin viedä eteenpäin 

tämän opinnäytetyön kautta. ”Vesiturva-kortti” nimi vaihtui nopeasti ”Vesiväylä-

turvaksi”, sillä vesiturvan koettiin olevan liian hämäävä ja viittaavan liiaksi vesi-

huoltoon. Idea opinnäytetyön tekemisestä tästä aiheesta Liikennevirastolle tuli 

Liikenneviraston työturvallisuuspäälliköltä, Risto Lappalaiselta kesällä 2015 ja 

projekti saatiinkin käynnistettyä Lappalaisen ohjaamana heti syksyllä 2015.  

Liikennevirastolla ei ole aiemmin ollut vastaavaa turvallisuuskoulutusta vesi-

väylillä työskentelylle. Valtiolla on oma oppilaitos, Meriturva, jossa opetetaan 

meriturvallisuutta ammattimerenkulkijoille kuin harrastelijoillekin erilaisin koulu-

tuksin ja harjoituksin. Liikennevirastossa vastaavia turvallisuuskoulutuksia sen 

sijaan löytyy muille väylämuodoille, esimerkiksi Tieturva 1 ja 2 sekä rataturvalli-
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suuskoulutus Turva. Liikennevirastossa järjestetään myös muun muassa turvalli-

suuskoordinaattorien koulutuksia. 

2.4  Osallistaminen 

Jotta Vesiväyläturvakoulutuksesta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja 

kaikkien alalla toimivien tarpeita vastaava, päätettiin pyytää alan toimijat mukaan 

koulutusmateriaalin suunnitteluun. Tätä varten järjestettiin joulukuussa 2015 yh-

den iltapäivän mittainen tilaisuus Liikenneviraston tiloissa Pasilassa. Alan ammat-

tilaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa tilaisuudessa siihen, mitä koulutuksessa opete-

taan ja miten. Osallistujista kuusi oli Liikennevirastolle vesiväylätöitä tekeviä 

urakoitsijoita neljästä eri yrityksestä, sekä yhdeksän Liikenneviraston omia asian-

tuntijoita (Liite 2). Osallistujille lähetettiin ennen tilaisuutta materiaalia mm. kes-

keisestä lainsäädännöstä.  

Tilaisuuden tarkoituksena oli kerätä kommentteja ja parannusehdotuksia tulevasta 

koulutuksesta. Alussa osallistujille esiteltiin suunnitteilla olevaa koulutusta lyhy-

ellä esityksellä. Painopiste oli kuitenkin urakoitsijoiden ja Liikenneviraston am-

mattilaisten näkemyksessä aiheesta, joten heidät jaettiin kolmeen workshop-

ryhmään. Ryhmät saivat aiheet, joista he laativat oman PowerPoint-esityksen. Esi-

tykset esitettiin muille osallistujille.  

Ryhmät miettivät muun muassa mitkä ovat aiheen keskeisimmät asiat, miten he 

itse opettaisivat niitä, sekä miten alalla voitaisiin kehittyä työturvallisuudessa. 

Alan ammattilaiset olivat yhtä mieltä siitä, että koulutuksessa tulisi välttää laki-

tekstiä. Lainsäädäntö liittyy tietenkin koulutukseen, mutta se tulisi opettaa muilla 

keinoin kuin lakipykäliä kertaamalla. Opetuksen tulisi tapahtua sen sijaan käytän-

nön esimerkkien ja kokemusten kautta niin, että kouluttaja kuitenkin tuntee lain-

säädännön ja pystyy tuomaan sen esille koulutuksessa. Esimerkkejä esiteltäessä 

tulee kuitenkin muistaa, että vaaratilanteiden esittelemisen lisäksi tulisi käydä läpi 

myös korjaavat toimenpiteet.  
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Osallistujien mukaan koulutuksen käyneen ja Vesiväyläturva-pätevyyden saaneen 

henkilön tulisi: 

- ymmärtää alan laajuus ja se, että koulutus on yleisluontoinen eikä ker-

ro kaikkia vaaroja työmaalla, vaan toimii ainoastaan työkaluna niiden 

tunnistuksessa 

- tietää mitä perehdytykseen kuuluu ja miten se eroaa työhön opastami-

sesta  

- osata vaatia työnantajaltaan kunnollista perehdytystä ja ymmärtää sen 

tärkeyden 

Myös työnantajia sekä työhön opastavia on hyvä muistuttaa perehdytyksen sekä 

opastuksen tärkeydestä. /2/ Työstämistilaisuuden lisäksi tulevaa Vesiväyläturva-

koulutusta on esitelty alan asiantuntijoille mm. Vesiväyläpäivillä Liikenneviraston 

tiloissa Pasilassa 6.4.2016.  
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3 TYÖTURVALLISUUS 

3.1 Lainsäädäntö ja asetukset 

Vesiväyläturvakoulutuksessa huomioitavia keskeisimpiä turvallisuusmääräyksiä 

ovat: työturvallisuuslaki 738/2002, valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-

suudesta 205/2009, valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008, 

valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

403/2008, valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä 

ja turvallisuussuunnitelmasta 1088/2011, vesiliikennelaki 463/2011 sekä laki 

aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä 1686/2009.   

Liikennevirastolla ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on myös turvallisuus-

määräyksien lisäksi omia ohjejulkaisuja. Urakoitsijoiden tulee töitä suunnitelles-

saan ja tehdessään ottaa kaikki voimassaolevat Liikenneviraston ja Trafin ohjeet 

ja määräykset huomioon. Kaikki Liikenneviraston omat ohjeet löytyvät Liikenne-

viraston internet-sivuilta otsikolla "ohjeluettelo". Liikenneviraston ja Trafin ohjei-

ta ja määräyksiä ovat muun muassa: 

 – LIVI/2584/06.04.01/2015 Liikenneviraston määräys yleisten  

  kulkuväylien merkitsemisestä 

 – 12.11.2010 6154/040/2010 Liikenneviraston määräykset vesiliikenne

 merkeistä ja valo-opasteista 

 – TRAFI/9175/03.04.01.00/2013 Määräys: alusten hengenpelastuslaitteet 

 – TRAFI/976/03.04.01.00/2013 Määräys: alusten katsastaminen 

Liikenneviraston ohjeista löytyy ohje mm. turvallisuusasiakirjan, turvallisuussään-

töjen ja menettelyohjeiden sekä turvallisuusohjeen laadintaan. /4/ 
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3.2 Työtehtäviin liittyviä muita vaatimuksia 

Työturvallisuuskorttikoulutus 

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen koulutus, joka antaa perustieto-

ja työsuojelusta, sekä parantaa työturvallisuutta yhteisellä työpaikalla. Työturval-

lisuuskorttikoulutus ei korvaa Vesiväyläturva-pätevyyttä. Työturvallisuuskortin 

saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suoritusta. /44/ Työtur-

vallisuuskortti vaaditaan kaikilta Liikenneviraston vesiväylillä työskenteleviltä. 

Tulityökortti 

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja 

jotka aiheuttavat palovaaran. Kaikilla tuliyötä tekevillä ja niitä valvovilla työnte-

kijöillä tulee olla voimassaoleva pätevyys. Tulityökurssin tavoitteena on ennalta-

ehkäistä tulityöonnettomuuksien synty. Tulityökortti uudistui 1.1.2016, kun tuli-

työkoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät.  

Ensiapuvalmius 

Työpaikoilla, jossa on ilmeinen tapaturman vaara, suositellaan, että alle kymme-

nen työntekijän työpaikoilla olisi vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö kussakin 

työkohteessa ja työvuorossa. Mikäli työmaalla on yli 25 työntekijää, tulisi työ-

maalla olla yksi ensiaputaitoinen 25 henkilöä kohti tai viisi prosenttia koko henki-

löstöstä työmaalla. Ensiaputaidoksi katsotaan EA 1-kurssin (kertauskoulutuksi-

neen) suorittanut henkilö. /11/ Suositeltavaa on, että kaikilla kenttätyöntekijöillä 

olisi voimassaoleva EA-1 pätevyys, sillä työtä tehdään usein työpareittain.  

Sukeltajan ammattipätevyys 

Sukeltajan ammattipätevyyttä käsitellään laajemmin kohdassa 6.1 Sukellustyöt. 
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Sähkötyöpätevyys 

Kaikilta väylätyömaalla sähkötöitä tekeviltä vaaditaan sähkötyön luonteen edel-

lyttämä ammattipätevyys. Pätevyyden saamiseksi edellytetään soveltuvaa sähkö-

alan koulutusta, soveltuvaa sähköalan kokemusta sekä sähköturvallisuustutkinnon 

suorittamista. /49/ 

Mastotyöturvallisuus 

Ennen mastotöihin ryhtymistä työntekijälle tehdään terveydellisten edellytysten 

tarkistus. Mastotöitä on käsitelty laajemmin kohdassa 6.5 Mastossa ja korkealla 

työskentely. /48/ 

Jokainen urakoitsija vastaa käyttämänsä työvoiman pätevyyksistä sekä riittävien 

turvallisuusohjeiden antamisesta. Päätoteuttajan tulee valvoa yhteisellä työmaalla 

urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä turvallisuuspätevyyksien täyttymistä. 

Tilaajalla on oikeus järjestää urakoitsijoille turvallisuuskoulutusta, mikäli sen kat-

sotaan olevan tarpeen. Tilaaja voi myös pyytää lisävaatimuksia liittyen turvalli-

suuspätevyyksiin. Mikäli työpaikalla esiintyy merkittäviä puutteita turvallisuuden 

saralla, on tilaajalla oikeus vaatia päätoteuttajaa järjestämään turvallisuuskoulu-

tusta.  

3.3 Eri osapuolten tehtävät 

Vesiväyläturvakoulutuksessa on tärkeää tuoda esiin, mitä oikeuksia ja velvolli-

suuksia eri osapuolilla on. Työntekijöitä suojelee Työturvallisuuslainsäädäntö, 

jossa ohjeistetaan sekä työnantajaa, että työntekijää työpaikan turvallisuudesta ja 

terveellisyydestä. Työturvallisuusvastuut jakautuvat työmaalla henkilön aseman, 

tehtävien, ja toimintavalmiuksien perusteella. /10/ 
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Kuva 1. Eri tehtävien ja roolien kautta työturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö. 

 

Päätoteuttaja huolehtii, että työnantajat perehdyttävät työntekijöitään, tekevät 

riskikartoitukset sekä suorittavat lakisääteiset tarkastukset. Päätoteuttaja nimeää 

työmaalle pätevän vastuuhenkilön sekä suunnittelee töiden ja työvaiheiden turval-

lisen toteutuksen sekä vastaa urakan johtovelvollisuuksista.  Päätoteuttaja toimit-

taa aluehallintavirastoon työmaata koskevan ennakkoilmoituksen /48/ sekä vastaa 

myös turvallisuuden ja terveyden kannalta 

- osapuolten välisen tiedonkulun ja yhteistoiminnan järjestämisestä 

- työmaan yleisjohdosta, mikäli se on tarpeen 

- toimintojen yhteensovittamisesta /11/ 

Tilaaja on urakkasuorituksen tilaaja. Tilaaja laatii rakennuttajan roolissa VNa 

206/2009 8§ 1 mom:n mukaisen turvallisuusasiakirjan, sekä varmistaa, että pääto-

teuttaja on laatinut 10§:ssä tarkoitetut urakan turvallisuutta koskevat suunnitelmat. 

Tilaajan tulee varmistaa, että kaikilla urakoitsijoilla on työssä vaadittavat päte-

vyydet sekä nimetä päätoteuttaja ja työturvallisuuskoordinaattori. /6, 5§/ 

Työnantajan vastuulla ovat työpaikan työolot, sekä työntekijöiden turvallisuuteen 

ja terveellisyyteen vaikuttavat asiat. Työnantajan tehtävä on valvoa, että turvalli-

suusmääräyksiä ja velvollisuuksia noudatetaan. /10, 2,8 §/ 



23 

 

 

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu noudattaa työnantajan määräyksiä ja ohjeita, 

sekä työturvallisuusmääräyksiä. Työntekijän tulee huolehtia niin omasta, kuin 

muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta työnantajalta saamiensa ohjeiden ja 

opastuksen, sekä oman ammattitaitonsa mukaan. /10, 18§/ 

Rakennuttaja tässä työssä rakennuttajalla tarkoitetaan tilaajaa.  

Turvallisuuskoordinaattori on tilaajan nimeämä, ja hän vastaa tilaajalle määrät-

tyjen turvallisuustehtävien suorittamisesta sekä laatii muun muassa suunnittelu-

toimeksiannon suunnittelijalle, turvallisuusasiakirjan, menettelyohjeet sekä turval-

lisuussäännöt urakoitsijalle /6, 3§, 7§/ 

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö. Val-

tuutettu ja hänelle kaksi varavaltuutettua valitaan, mikäli työpaikalla työskentelee 

yli kymmenen henkilöä tai se koetaan tarpeelliseksi. Työsuojeluvaltuutettu edus-

taa työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä huolehtii suhteista työsuojeluvi-

ranomaisiin. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy työpaikan työympäristöön ja -

yhteisöön, työsuojelusäännöksiin sekä kiinnittää työntekijöiden huomiota turvalli-

suuteen ja terveellisyyteen.  

Muita työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ovat: työnantajan nimeämä työ-

suojelupäällikkö, työntekijöiden valitsema työsuojeluasiamies sekä työntekijöi-

den valitsemasta henkilöstä sekä esimiehestä muodostuva työsuojelupari. Lisäksi 

työpaikoilla, jossa työskentelee säännöllisesti yli 20 henkilöä, järjestetään työsuo-

jelutoimikunta. Edustettuna työsuojelutoimikunnassa ovat työpaikan työntekijät 

ja toimihenkilöt sekä työnantaja. /12/ 

Urakoitsija vastaa osaltaan työsuoritukseen liittyvien lupien hakemisesta ja il-

moitusten tekemisestä sekä riskien arvioinnista. Tehtävien hoitamisessa urakoitsi-

jan tulee ottaa huomioon tilaajan antamat vaatimukset ja ohjeet. Urakoitsija on 

velvollinen ilmoittamaan tilaajalle viipymättä turvalaitevioista, jotka voivat vaa-

rantaa merenkulkua. Urakoissa noudatetaan Liikenneviraston Vikailmoitus- ja 
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merivaroitusohjetta. Urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa, josta käy ilmi mm. mah-

dolliset vahingot ja tapaturmat. Päätoteuttajalla tarkoitetaan tilaajan nimeämää 

pääurakoitsijaa.  

3.4 Keskeisimmät turvallisuusdokumentit 

Turvallisuusdokumentit ovat turvallisuusjohtamisen merkittäviä työkaluja. Näiden 

avulla pyritään parantamaan työntekijöiden sekä muiden osapuolten työturvalli-

suutta työmaalla /5/. Turvallisuusdokumenttien laadinta perustuu lainsäädäntöön 

rakennustyön turvallisuudesta. Vesiväyläturvakoulutuksessa tulee esitellä lyhyesti 

seuraavat yleisimmin käytetyt turvallisuusdokumentit.  

3.4.1 Turvallisuussuunnitelmat 

Turvallisuussuunnitelmat ovat päätoteuttajan laatimat, työturvallisuutta koskevat 

kirjalliset suunnitelmat. Suunnitelmat tulee tehdä ennen rakennustöiden aloitta-

mista kirjallisesti niin, että työt, työvaiheet, ja niiden ajoitus suunnitellaan mah-

dollisimman turvallisiksi. Suunnitelmat sisältävät mm. riskien arviointia. Suunni-

telmat on pidettävä ajan tasalla, ja niitä tulee muuttaa olosuhteiden muuttuessa. /6, 

2§, 10 §/ Näin varmistetaan jokaisen työvaiheen ja työntekijöiden turvallisuus se-

kä riskien minimointi. /6/ Turvallisuussuunnitelman laadinnassa noudatetaan Lii-

kenneviraston ohjetta Turvallisuussuunnitelmien laadinta.  

3.4.2 Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 

Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antaman asetuksen (VNa 

205/2009) mukaan rakennuttajan on laadittava kirjalliset turvallisuussäännöt ja 

menettelyohjeet, jotka koskevat rakennustyön toteutusta ja työmaata. Turvalli-

suussäännöissä on esitettävä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteis-

toimintaan, työmaakokouksiin, kulkulupaan ja henkilötunnisteen käyttöön, sekä 

turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi on esitettävä ohje osapuol-

ten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. /6, 8 §/  
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Menettelyohjeet ovat rakennuttajan laatimia turvallisuusvaatimuksia, jotka tarken-

tavat lainsäädännön turvallisuustasoa. Menettelyohjeita annetaan muun muassa 

töiden ajoitukseen, työmenetelmiin ja niitä koskeviin vaatimuksiin sekä aliura-

koinnin järjestämiseen. /6/ Ohjeet turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laa-

dintaan löytyvät Liikenneviraston ohjeluettelosta. /7/ 

3.4.3 Turvallisuusasiakirja 

Tilaaja laatii rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakir-

jan. Turvallisuusasiakirjassa esitetään rakennushankkeen olosuhteista, ominai-

suuksista ja luonteesta aiheutuvat haittatekijät ja vaarat, sekä sen toteuttamiseen 

liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. /6/  

Turvallisuusasiakirjan tulee aina sisältää: 

 

- riskienhallintasuunnitelman 

- selvityksen urakan vaaroista ja haittatekijöistä 

- turvallisuusriskien tunnistamisen (käytetään Liikenneviraston oh-

jeistuksen mukaista turvallisuusriskien tunnistusmenetelmää) 

- turvallisuuskoordinaattorin nimeämisen. /8/ 

  

Selvitys vaaroista ja haittatekijöistä tehdään hankekohtaisesti muun muassa 

seuraavista asioista: 

 meriolosuhteisiin liittyvät erityispiirteet (tuuli, lämpötila) 

 pitkät oleskeluajat korjauskohteessa sääolosuhteista johtuen 

 aallokon ja myrskyjen vaikutus (mm. kuljetuksiin, telineiden kun-

toon ja työn suunnitteluun ja toteutukseen) 

 laivaliikenne  

 hukkumisvaara 

 ahtaat ja suljetut työtilat  
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 ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden huomiointi purku-

töissä 

 jäällä liikkuminen. /37/ 

 

3.5 Perehdytys ja työnopastus 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän perehdyttämistä uuden työpaikan toi-

mintatapoihin. Perehdytyksessä käsitellään yleisemmällä tasolla työpaikan toimin-

tamalleja kuin työnopastuksessa. Tarkoituksena onkin opettaa työntekijälle työ-

paikan yleiset toimintatavat sekä turvallinen toiminta  /9/. Päätoteuttajan tehtäviin 

kuuluu varmistaa, että yhteisellä työpaikalla kaikki omaavat riittävät tiedot turval-

lisesta työskentelystä, sen vaaroista, sekä toimintatavat riskien välttämiseen ja 

poistamiseen. Perehdyttäminen on dokumentoitava ja dokumentit tulee säilyttää 

työmaalla. /48/ 

Perehdyttämisessä työmaahan käydään läpi muun muassa työmaan vaarat sekä 

niiden torjuntakeinot. Tarkoituksena on, että työntekijä tietää, miten työmaalla 

kuuluu toimia turvallisesti. Työnopastuksen tarkoituksena on perehdyttää uusi tai 

vanha, uusiin työtehtäviin siirtynyt henkilö, tekemään oma työnsä oikein ja turval-

lisesti. Tähän kuuluu kaikki, mikä liittyy itse työn tekemiseen. Työnopastuksessa 

opetetaan työntekijälle mm. koneiden, henkilösuojainten ja suojalaitteiden käyttö. 

/11/ 

3.6 Työntekijän varusteet 

Vesiväylätöissä käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita, joita ovat mm. kypärä, 

suojalasit, hengityssuojaimet, turvavaljaat, turvakengät sekä kelluntaliivit tai kel-

luntapuku.  Työn luonteesta riippuen perustuen vaaranarviointiin käytössä voi olla 

myös henkilökohtaisia ”mies yli laidan” -hälyttimiä sekä suljettujen tilojen kaasu-

hälyttimiä. Vesiväyläturvakoulutuksessa varusteiden tärkeyttä voidaan havainnol-

listaa erilaisin esimerkkitapauksin, jossa työntekijä on joutunut onnettomuuteen 

puutteellisissa työvarusteissa tai työvarusteiden puuttumisen takia. /2/ 
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Työntekijän on käytettävä varoitusvaatetusta, turvajalkineita ja suojakypärää 

vesiväylätyömailla. Näitä henkilökohtaisia turvavarusteita työntekijän tulee käyt-

tää aina, tai hänet voidaan poistaa työmaalta. Työntekijöiden varoitusvaatetuksen 

laadun määrittelevät standardit SFS-EN ISO 20471 ja EN 471. Standardit 

määrittelevät, kuinka paljon heijastinpintaa varoitusvaatteissa on oltava. 

Vesiväylähankkeilla työskenneltäessä varoitusvaatetuksen tulee vastata vähintään 

luokan 2 varoitusvaatetusta ja niiden on oltava CE–merkittyjä. /50/ 

Jotta kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilösuojainten valinta ja käyttö olisi 

perusteltua, urakoitsijan tulee suorittaa vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi. 

Esimerkiksi hengityssuojainten, turvavaljaiden ja silmäsuojainten tarpeellisuus 

tulee arvioida riskien arvioinnissa /13/. Myös työhön liittyvät olosuhteet, (esim. 

tuuli ja pakkanen) on otettava huomioon työntekijöiden suojauksessa. /48/ 

Hengenpelastuslaitteisiin ja niiden käytön opastukseen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota työ- ja kuljetusaluksilla. Ammattikäyttöön tarkoitetut, hyväksytyt ja 

muuhun varustukseen mitoitetut ja työtehtäviin soveltuvat pelastusliivit kuuluvat 

jokaisen veden äärellä työskentelevän varustukseen, myös laitureilla työskentele-

vien.  /48/ Tietyissä olosuhteissa esim. jäällä työskennellessä pitäisi pelastusliivi-

en lisäksi päällä olla myös kelluttava vaatetus, esim. kelluntapuku tai kuivapuku.  

Jokaisella yhteisellä työmaalla työskentelevän tai liikkujan on pidettävä esillä ku-

vallista henkilötunnistetta (kuva 2.) /10/. Tunnisteesta tulee käydä ilmi työntekijän 

nimi, veronumero, työnantaja, ja se, onko hän itsenäinen työsuorittaja vai työsuh-

teessa oleva henkilö. Työnantaja vastaa työntekijöidensä henkilötunnisteiden han-

kinnasta ja käytöstä /6/. Ilman henkilötunnistetta työskentelevä tulee poistaa työ-

maalta. Päätoteuttaja ylläpitää ajan tasalla olevaa henkilöluetteloa urakassa työs-

kentelevistä henkilöistä, ja on velvollinen lähettämään tiedot tilaajalle /48/. Myös 

työmaalle saapuvista ja poistuvista työntekijöistä tulee pitää kirjaa.  
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Kuva 2. Esimerkki henkilötunnisteesta. 

Vesiväylätyömailla vierailevan tulee käyttää vaadittuja turvavarusteita ja henkilö-

tunnistetta. Jokaisella vierailijalla, joka liikkuu vesiväylätyömaalla, tulee olla aina 

olla turvajalkineet, suojakypärä, varoitusliivi ja pelastusliivi. Esimerkiksi ruop-

paustyömaalla vierailijoille järjestetään ennen ruoppaustyölautoille siirtymistä 

vierailijoille tarkoitettu turvallisuuskoulutus jossa käydään läpi mm. hankkeen 

laajuus ja käytettävä kalusto, siirtyminen aluksille, henkilösuojaimet sekä poistu-

mis- ja kokoontumisalueet työlautoilla ja aluksilla.  

3.7 Turvallisuusseuranta 

Tulevassa Vesiväyläturvakoulutuksessa tulee esitellä lyhyesti seuraavat viraston 

turvallisuusseurannan menettelyt sekä kertoa Liikenneviraston omavalvonnasta ja 

turvallisuusraportoinnista tässä kappaleessa esitellyt asiat.  

3.7.1  Turvallisuuspoikkeamat 

Liikennevirasto kerää hankkeissaan tapahtuneista tapaturmista ja vaaratilanteista 

tietoa ja tarvittaessa tarkemman poikkeamaraportin vakavasta tapaturmasta tai 

vaaratilanteesta, mikäli Onnettomuustutkintakeskus ei tutki tapausta. Turvalli-

suuspoikkeama on häiriö tai tapahtuma joka voi aiheuttaa tai on aiheuttanut va-

hingon, vaaratilanteen tai olosuhteen, joka heikentää turvallisuutta. Turvallisuus-
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poikkeamatilanne voi olla esimerkiksi se, että turvallisuusmääräyksiä tai -ohjeita 

ei ole noudatettu.  

Työntekijöiden velvollisuuksiin kuuluu havainnoida työpaikalla hankkeen turval-

lisuuteen liittyviä asioita, ja ilmoittaa poikkeamista työnantajalle. Työnantajan 

tehtävä on dokumentoida turvallisuuteen liittyvät poikkeamat Liikenneviraston 

ohjeiden mukaisesti. Poikkeamaraportti sisältää poikkeaman kuvauksen, korjaavat 

toimenpiteet sekä toimenpiteet vaaran toistumisen ehkäisemiseksi. Turvallisuus-

poikkeamien tarkkailulla urakoitsijat voivat seurata ja kehittää turvallisuutta myös 

omissa organisaatioissaan. /16/ 

Vuoden 2016 alussa Liikennevirastossa otettiin käyttöön selaimessa toimiva TU-

RI-tietojärjestelmä turvallisuuspoikkeamien ilmoittamiseen ja käsittelyyn, jonka 

kautta hoidetaan turvallisuuspoikkeamien ensisijainen ilmoitusmenettely. Vakavat 

onnettomuudet, vaaratilanteet ja ympäristövahingot tulee raportoida 24 tunnin si-

sällä tapahtumasta. Näissä tapauksissa onnettomuudesta tulee raportoida myös 

viipymättä työsuojeluviranomaiselle sekä poliisille. Lievät työtapaturmat ja hank-

keen poikkeamat tulee raportoida viiden vuorokauden kuluessa. /16/ 

Saatujen ilmoitusten mukaan vuonna 2015 Liikennevirastolle raportoitiin yhteen-

sä 26 vesiväylähanke turvallisuuspoikkeamaa. Määrä on ollut kasvussa vuosittain, 

mikä johtuu raportointikulttuurin kehittymisestä. /17/ 

3.7.5 Liikenneviraston omavalvonta 

Omavalvonnalla tarkoitetaan Liikenneviraston sisäistä valvontaa. Sen tarkoituk-

sena on varmistaa, että palveluntuottajat toimivat lakien sekä kaikkien Liikennevi-

raston asettamien vaatimusten ja sopimusten (asetukset, ohjeet, turvallisuusmää-

räykset yms.) mukaisesti. Omavalvontaan sisältyy mm. turvallisuusdokumenttien 

tarkistus ja turvallisuuskierrokset riskiperusteisesti. Vesiväylänpidon kaikilla osa-

alueilla käytetään omavalvontaa kohdennetusti esimerkiksi turvallisuuspoik-
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keamatietojen perusteella. Omavalvonnan tulokset, päätökset ja korjaavat toimen-

piteet vastuutahoineen tulee dokumentoida. /18/ 

3.7.6  Työolosuhdemittari 

Koulutuksessa voidaan mainita esimerkkejä käytössä olevista mittareista kuten 

MVR-mittarista. MVR-mittari (maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuuden arvi-

ointimenetelmä) on työolosuhdemittari, jota käytetään maa- ja vesirakennustöissä. 

MVR-mittauksessa huomioidaan niin kunnossa olevat asiat, kuin puutteelliset tur-

vallisuusasiatkin. Tuloksena on arvosana, kuinka turvallinen työmaa on. MVR-

mittari koetaan tehokkaaksi työvälineeksi, sillä se osoittaa viat mutta antaa samal-

la myös myönteistä palautetta /19/. Vesiväylätyömailla pitää työolosuhteita mitata 

MVR-mittarilla tai vastaavalla.  

MVR-mittari ei kuitenkaan sellaisenaan ole aina paras työkalu vesiväylätyömaille. 

Tämän takia Liikennevirasto onkin yhteistyössä konsultin kanssa ryhtynyt valmis-

telemaan vastaavanlaista työolosuhdemittaria vesiväylille. Liikenneviraston vesi-

väylätyömailla tullaan jatkossa käyttämään tätä uutta mittaria yhtenä vaihtoehtona 

työolosuhteiden mittaamiseen.  

3.8 Työturvallisuusrikkomus 

Koulutukseen osallistuvan työntekijän on hyvä tietää ja ymmärtää omat vastuunsa 

ja oikeutensa. Mikäli työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuut-

taan rikkoo työturvallisuusmääräyksiä, toteutuu työturvallisuusrikkomus. Työtur-

vallisuusrikkomuksella tarkoitetaan myös tilannetta, jossa työnantaja tai tämän 

edustaja tahallaan tai huolimattomuuttaan laiminlyö työturvallisuusmääräysten 

noudattamisen valvomista tai jättää huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjes-

tämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä. Työturvallisuusrikkomus 

on työturvallisuuden kannalta vähäinen teko tai laiminlyönti. /10, 63§/ 
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Työturvallisuusrikkomuksesta voidaan tuomita henkilö sakkoon, mikäli hän luvat-

tomasti tai ilman pätevää syytä poistaa tai turmelee laitteen ohje- tai varoitusmer-

kinnän /10, 22§ 63§/. Esimerkiksi mikäli itsenäinen työsuorittaja ei pidä näkyvillä 

henkilötunnistettaan yhteisellä työmaalla liikkuessaan, voidaan se katsoa työtur-

vallisuusrikkomukseksi. /10, 52a§ 63§/ 

 

Työaikalain määräyksiä rikkova (lukuun ottamatta maksuvelvollisuutta, sopimis-

ta, oikeustoimen muotoa, työaikakirjanpitoa tai nähtävänäpitoa koskevia säännök-

siä) työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita sakkoon. /10/ 

3.9 Työntekijän oikeus pidättäytyä työstä 

Vesiväyläturvakoulutuksessa on tärkeää mainita miten työntekijällä on oikeus pi-

dättäytyä työstä, josta aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden 

työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava 

mahdollisimman pian työnantajalle. Työnantajan tulee huolehtia, että vaaratekijät 

poistetaan tai muutoin huolehtia, että työ voidaan suorittaa turvallisesti, ennen 

kuin oikeus pidättäytyä työstä päättyy. /10, 23§/ 

 

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tietyin rajoituksin keskeyttää vaarallinen työ  

/20, 36 §/. Myös turvallisuuskoordinaattorin sekä työnantajan velvollisuuksiin 

kuuluu keskeyttää vaaralliseksi katsomansa työ.  
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4 VESIVÄYLILLÄ TYÖSKENTELY 

4.1 Väylät ja väylänpitäjät 

Väyläalue (kuva 3), on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu, väylän reunaviivojen 

rajaama alue. Yleensä väyläalue on turvalaitteiden rajaama. Vesisyvyys varmiste-

taan kulkusyvyyden ja varaveden perusteella määriteltyyn haraustasoon saakka. 

Erityisalueet (kuten odotus-, kohtaamis- tai kääntöalueet) kuuluvat myös väylä-

alueeseen /21, 4−5/. 

Väylänpitäjä voi olla valtio, kaupunki, kunta tai esim. satama. Väylänpitäjän teh-

tävä on pitää vesiväylä kunnossa. Vesiväylänpitoon kuuluu sekä väylän rakenta-

minen, että kunnossapito. Liikennevirasto toimii valtion väylänpitäjänä ja siten 

vastaa suurten väylähankkeiden toteuttamisesta. Laissa Liikennevirastossa viras-

ton tehtäviksi määritellään ”vastata valtion tie- ja rataverkosta sekä hallinnoimis-

taan vesiväylistä ja niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta sekä ohjata 

ja valvoa vesiväylänpitoa koko maassa.”  /22/ 

Liikennevirasto ylläpitää sekä vastaa n. 16 300 vesiväyläkilometrin kehittämises-

tä, kun taas yksityisten väylänpitäjien ylläpidossa vesiväyliä on n. 3600 km. Yh-

teensä kartoille merkittyjä vesiväyliä Suomessa on yhteensä n. 20 000 km. /23/ 
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Kuva 3. Väylän poikkileikkaus. 

 

 

4.2 Oma toiminta turvallisuuden takaamiseksi ja terveyden ylläpitämiseksi 

Turvallisuuden varmistamisessa työntekijän omalla toiminnalla on ratkaiseva roo-

li. Hyvään ammattitaitoon kuuluu oikea asenne, vaarojen tunnistaminen sekä nii-

hin ennalta varautuminen. Vesiväylillä ja työmailla liikuttaessa työntekijän on 

ymmärrettävä työhön liittyvät vaarat, sekä otettava ne huomioon kaikissa toimis-

saan. Vesiväylällä tapahtuva työskentely ei oikeuta vesiliikennesääntöjen rikko-

mista eikä muiden väylänkäyttäjien turvallisuuden vaarantamista. /24/ 

Väyläalueilla työskenneltäessä on mahdollista, että vesiliikenteen vaaroihin totu-

taan. Tämä voi johtaa varomattomuuteen ja tarpeettomien, suurempien riskien ot-

tamiseen työssä. Tämä ns. työpaikkasokeus saattaa ilmetä siten, ettei työntekijä 

enää kiinnitä huomiota työmaan vaaranpaikkoihin tai puutteellisiin turvajärjeste-

lyihin.  
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On hyvä muistaa, että vaikka työ voi viedä vain muutamia minuutteja, niin onnet-

tomuus voi sattua muutamassa sekunnissa. Siksi on hyvä pitää mielessä, että hy-

vään ammattitaitoon kuuluu:  

 olosuhteiden ja vesiliikenteen jatkuva tarkkailu 

 omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen  

 omien töiden suunnittelu tarvittavat turvajärjestelyt ja -suojaimet 

huomioiden 

 perehtyminen työhön ja sen turvallisuusperiaatteisiin 

 oman tietämyksen arviointi 

 oman oppimistavan tunteminen 

 opastuksen ja ohjeiden pyytäminen tarvittaessa. /11/ 

 

Näitä hyvän ammattitaidon piirteitä tulisi koulutuksessa tuoda esiin esimerkiksi 

herättämällä keskustelua aiheesta, sillä aihe on tärkeä. Mukaan voi ottaa myös 

esimerkin, jossa olosuhteiden tai vesiliikenteen huomiotta jättäminen on aiheutta-

nut vaaratilanteen. Myös vanhoja poikkeamaraportteja tutkimalla saadaan selville 

yleisimmät vaaran paikat, jotka kaikkien tulisi tuntea. /2/ 

 

Sattuneista virheistä pitää pyrkiä oppimaan, ja niihin tulisi suhtautua avoimesti. 

Työnjohdon on syytä toimia avoimen keskustelun virittäjänä; virheistä keskuste-

lemalla vältetään vastaavanlaisten virheiden toistuminen sekä kehitetään työyhtei-

sön toimintaa /11/. Koulutuksessa pyritään painottamaan tärkeänä hyvää turvalli-

suusasennetta. Kun asenne on oikea töiden turvalliseksi tekemiseksi, vältytään 

turhilta riskien otoilta. Lisäksi koulutuksessa tulisi vastakohtia esittämällä havain-

nollistaa, kuinka suuri vaikutus kaluston ja työtapamenetelmien valinnalla voi olla 

turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi aallokossa suurella aluksella pystytään kul-

kemaan huomattavasti turvallisemmin kuin pienellä aluksella. 
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4.3 Vesiliikennejärjestelyt ja työmaasta tiedottaminen 

Koulutuksessa tulee kertoa miten väylällä tapahtuva työ vaatii usein vesiliikenne-

järjestelyjen etukäteistä suunnittelua sekä tiedottamista. Väylät täytyy olla avoin-

na laivoille kaikissa olosuhteissa, koska kiertoväyliä on vaikea järjestää. Turvalli-

suussuunnittelussa kuvataan periaatteet ja tiedot liikennettä haittaavat tai sen tur-

vallisuutta vaarantavat työvaiheet sekä näihin liittyvät liikenneturvasuunnitelmat. 

/48/ 

Vesiliikennejärjestelyjen tavoitteet: 

 liikenteestä ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen 

 varoittaa muuta vesiliikennettä 

 luoda edellytykset turvalliselle työskentelylle vesiväylillä 

 huolehtia muun liikenteen sujuvuudesta 

 estää tarpeeton haitta vesiliikenteelle.  

Vesiliikennejärjestelyistä ja niiden muutoksista tulee aina tiedottaa kaikille työ-

maalla toimijoille. Ohikulkevalle vesiliikenteelle väyläalueella tehtävästä työstä 

tiedottamisessa merkityksellisin rooli on VTS-keskuksilla. Muita tiedottamistapo-

ja ovat mm. liikennöintikokous, turvallisuusradio sekä joskus myös lehti–

ilmoitukset. Työkoneiden, laitteiden sekä työlauttojen havaittavuus tulee varmis-

taa valaisujärjestelyillä niin, että näkyvyys on muille vesillä liikkuville hyvä. Va-

laisujärjestelyissä on otettava myös huomioon että kirkkaat työmaanvalot eivät 

häikäise muita väylällä liikkujia. /2/  

Mikäli väylällä tehdään työtä josta saattaa olla vaaraa muille väylän käyttäjille, 

tulee näistä tilanteista ilmoittaa, sekä sopia menettelytavoista hyvissä ajoin etukä-

teen. Tässä luvussa on listattu vesiväylätyömaasta tiedottamisen ja varoittamisen 

keinoja.  
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4.3.1 Liikennöintikokous 

Liikennöintikokousta käytetään tiedottamisen keinona etenkin suurissa hankkeissa 

kuten väylien ruoppausurakoissa. Ennen vesiväylätyömaan alkua järjestetään lii-

kennöintikokous jossa käsitellään väylällä tehtävien töiden laatua sekä aikataulua. 

Kokouksessa tulee ilmi, mitä väylällä tehdään, millaista kalustoa työhön käyte-

tään, turvallisuusasiat ja miten ohikulkeva liikenne hoidetaan. Kokouksessa tiedo-

tetaan kaikkia toimijoita mahdollisista räjäytys- ja sukellustöistä. Luotsausaluksen 

käytöstä sovitaan luotsauslain ja luotsausvelvollisuuden mukaan. Liikennevirasto 

hoitaa tarvittaessa merivaroitusten antamisen. /25/ 

4.3.2 Tiedonantoja Merenkulkijoille -julkaisu 

TM (Tiedonantoja Merenkulkijoille) ilmestyy kolmesti kuukaudessa maksuttoma-

na PDF-versiona Liikenneviraston verkkosivuilla. TM sisältää tiedotuksia meren-

kulun turvalaitteita koskevista muutoksista ja järjestelyistä, merenkulun esteistä, 

luotsipalvelusta, radioliikenteestä, merenkulkujulkaisuista sekä kaikki korjaukset 

merikarttoihin.  /26/  
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Kuva 4. Esimerkki TM-lehden tiedonannosta, TM 30.6.201. 

4.3.3 Virtuaaliset turvalaitteet 

Virtuaaliset turvalaitteet ovat turvalaitteita, joita ei ole fyysisesti olemassa. Virtu-

aaliset turvalaitteet ovat sen sijaan sähköisiä turvalaitteita jotka saa näkyviin esi-

merkiksi karttaplotteriin. Tällaisia sähköisiä turvalaitteita voidaan käyttää tilapäi-

sen vaarakohteen merkkinä, liikenteen tilapäisessä ohjaamisessa tai muissa tilan-

teissa, joissa fyysistä turvamerkkiä on vaikea merkitä maastoon. /51/ 

4.3.4 Alusliikennepalvelut 

VTS-keskukset (Vessel traffic service) – eli alusliikennepalvelut antavat tiedotuk-

sia VTS-alueen liikenteestä ja olosuhteista. Tiedotuksia annetaan, kun asia voi 

vaikuttaa aluksen turvalliseen navigointiin tai sujuvaan liikennöintiin. Tällaista 

tietoa ovat mm. tiedot väylän tilasta ja turvalaitteista. VTS-keskukset seuraavat 
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alusten kulkua sekä varoittaa uhkaavista tilanteista. Vesiväyläturvakoulutuksessa 

tulee erityisesti korostaa yhteydenpidon tärkeyttä VTS-keskuksiin silloin, kun 

väylällä tai sen turvalaitteilla työskentely voi vaikuttaa väylällä liikkumiseen. 

Erityistilanteissa VTS-keskus voi tilapäisesti myös sulkea väylän tai väylänosan, 

sekä asettaa nopeusrajoituksia. Väylä voidaan sulkea alusliikenteeltä esim. onnet-

tomuuden sattuessa varsinkin silloin, jos veden varaan on joutunut ihmisiä. Aluk-

sia, jotka eivät ole velvollisia osallistumaan VTS-palveluun, suositellaan kuunte-

lemaan VTS-alueen työskentelykanavaa VTS-alueella liikkuessaan. /27/  

Mikäli vesiväylänhoitotyön yhteydessä joudutaan ankkuroimaan kauppamerenku-

lun väylälle, tulee toimittajan ilmoittaa asiasta paikalliselle VTS-keskukselle /28/. 

Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa (623/2005) ja Valtio-

neuvoston asetuksilla alusliikennepalvelusta (763/2005 ja 1798/2009). VTS-

keskukset voivat saada tiedot aluksen tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen 

aluksissa sijaitsevilta AIS-järjestelmiltä.  

4.3.5 PortNet ja GOFREP  

PortNet on Liikenneviraston ylläpitämä satamaliikenteen tietojärjestelmä. Tähän 

järjestelmään kirjataan satamiin kohdistuvista aluskäynneistä alusilmoitus, lasti-

ilmoitus, alusjäteilmoitus sekä vaarallisen lastin ilmoitus. /47/ 

GOFREP on Suomenlahden alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä. Sen tarkoi-

tuksena on antaa tietoa sääolosuhteista ja merenkulun vaaroista sekä neuvoa alus-

liikennettä Suomenlahdella. Liikenteen valvomisessa käytetään apuna AIS-

järjestelmää. GOFREPIN tarkoitus on merenkulun turvallisuuden lisääminen, me-

riympäristön suojelun parantaminen sekä meriteiden sääntöjen noudattamisen 

valvominen alueella. /46/ 
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4.3.6 Turvallisuusradio ja VHF-viestintä 

Liikennevirasto vastaa meripelastuslain mukaan merenkulun turvallisuusra-

dioviestinnästä Suomessa. Liikennevirasto hoitaa myös merenkulun hätäradiolii-

kenteen Saimaan syväväylästön alueella.  

Merenkulun turvallisuusradioviestintään kuuluu merenkulkuvaroitukset, sekä sää- 

ja jäätiedotukset. Turvallisuusradioviestinnästä vastaa Turku Radio. Turku Radio 

toimii myös vuorokauden ympäri turvalaitteiden vikailmoitusten vastaanottopis-

teenä. Turku Radio jakaa merenkulkijoille myös ulkomailta tulevia NAVTEX-

ilmoituksia. /30/  

VHF-viestinnästä eli VHF-radiopuhelimilla suoritettavasta viestinnästä vesillä 

tulee kertoa Vesiväyläturvakoulutuksessa. VHF-radiopuhelimilla pidetään yhteyt-

tä VTS-keskuksiin, muiden alusten ja työyksiköiden välillä sekä tarvittaessa myös 

meripelastuskeskukseen. Työmaalla on oltava VHF-radionhoitajan pätevyyden 

omaava henkilö joka osaa käyttää VHF-yhteyksiä; vastaa nopeasti kun kutsutaan 

ja ottaa tarvittaessa itse yhteyden VHF:llä esim. tulossa olevaan ohittavaan aluk-

seen.  

4.3.7 Liikennetilanne-palvelu 

Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelu sisältää Liikenneviraston julkaisemat 

meriliikenteen varoitukset sekä tiedot kaikista Suomen satamissa olevista ja seu-

raavaksi saapuvista laivoista. Palvelu löytyy Liikenneviraston sivuilta.  
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Kuva 5. Varoitus Liikennetilannepalvelussa merenkulkijoille.  

 

4.3.8 Sukeltajan lippu 

Sukeltajan ollessa vedessä käytetään aina sukeltajan lippua (kuva 6). Kohdetta tai 

alusta, joka on merkitty sukeltajan lipulla tai levyllä, ei saa lähestyä 50 metriä lä-

hemmäksi eikä toisaalta sukeltaja saisi olla tätä kauempana merkistä. Lippu tai 

levy nostetaan näkyvälle paikalle, esimerkiksi mastoon, sukeltajan ollessa vedessä 

ja se poistetaan heti kun sukellustoiminta on ohi. Näkyvyyden kannalta suositel-

laan käytettäväksi lipun sijaan levyä. Lipun ongelmallisuus liittyy tyyneen ilmaan, 

jolloin lippu vaan roikkuu mastossa niin, ettei sitä näe. /31/ 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Sukeltajan levy viestii: sukeltaja vedessä, hidastakaa vauhtia ja pysykää 

loitommalla. 
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4.3.9 Erikoismerkit 

Vesiväylillä voidaan käyttää keltaista erikoismerkkiä varoittamaan vesillä kulke-

via erityisestä alueesta, laitteesta tai olosuhteesta, joka mainitaan kartassa tai pur-

jehdusohjeessa. Erikoismerkkiä (kuva 7) voidaan käyttää osoittamaan esimerkiksi 

merentutkimuslaitteet, ruoppauskohteet ja läjitysalueet, kaapelit ja putkijohdot tai 

rajavyöhyke. Turvalaitetyypiltään erikoismerkki on yleensä viitta tai poiju. /51/ 

 

Kuva 7. Viitoitusjärjestelmä. Erikoismerkki oikealla. 

 

4.3.10 Ankkurointialue 

Ankkuroimisalue on ankkurointiin erikseen suunniteltu sekä varattu alue. Alueet 

sijaitsevat yleensä lähellä satamaa tai väylän ulkopäässä. Ulkomerellä ankkuroin-

tialueet ovat yleensä erikseen väyläalueesta vahvistettuja alueita. Väylän väylä-

alueessa voi ankkurointialueiden lisäksi olla nk. levitysalueita, joita liikenne voi 

käyttää ohitus- ja odotustilanteissa sekä tilapäiseen ankkurointiin. Nämä alueet on 
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merkitty merikarttoihin normaalin väyläalueen tapaan. Merikartoilla on myös ns. 

suositeltuja ankkuroimisalueita, jotka ovat merkitty karttoihin mustalla ankku-

risymbolilla ilman aluerajausta. /32/  
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5 MERENKULUN TURVALAITTEET 

Jotta jokainen vesiväylillä työskentelevä osaisi liikkua vesillä turvallisesti, tulisi 

tämän tunnistaa turvalliset reitit vesillä. Turvalliset reitit on merkitty vesiliiken-

teen ohjaamiseksi kiinteillä ja kelluvilla turvalaitteilla. Turvalaitteiden tarkoitus 

on sekä varoittaa matalikoista että joidenkin toimia myös paikanmäärityksen sel-

västi erottuvina kiintopisteinä.  

Vesikulkuväylien merkitsemisestä on annettu asetus (519/91), jonka mukaan jo-

kaisen merenkulkijan, joka havaitsee turvalaitteen puuttumisen, vian, siirtymisen 

tai vahingoittumisen, on ilmoitettava siitä Liikennevirastolle. /33, 102/ Suomen 

vesiväylillä merenkulun turvalaitteita on n. 34 000 kpl, joista Liikennevirasto yl-

läpitää noin kahta kolmasosaa. Tässä luvussa on esitelty yleisimmät turvalaitteet, 

jotka on syytä esitellä Vesiväyläturvakoulutuksessa. Kattavat turvalaitemääritel-

mät löytyvät Liikenneviraston ohjeluettelosta nimellä "Vesiväylien turvalaitemää-

ritelmät."  

 

Kuva 8. Merenkulun turvalaitteita. 
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5.1 Kiinteät turvalaitteet 

5.1.1 Linjataulut 

Linjataulu on turvalaite, joka yhdessä toisen tai useamman linjataulun kanssa 

osoittaa väylälinjan. Taulut ovat muodoltaan joko suorakaiteita tai kolmioita. Lin-

jataulu voi olla myös valaistu, jolloin niitä kutsutaan linjaloistoiksi. Päivällä ha-

vaittavuutta voidaan lisätä päiväloistolla. Linjatauluissa on kolme pystyraitaa, 

joista reunalla olevien väritys on yhtenäinen ja keskiraita reunaraidoista poikkea-

van värinen. /51/ 

5.1.2 Merimajakat 

Majakka on yleisnimitys kooltaan huomattaville ja valaistuille kiinteille turvalait-

teille. Merimajakka voi sijaita väylän ulkosuulla tai yksittäisenä merkkinä avome-

rellä. Merimajakka voi olla varustettu erivärisillä valosektoreilla. /51/ 

5.1.3 Loistot 

Loistot (kuva 8) ovat majakkaa pienempiä ja valovoimaltaan vähäisempiä turva-

laitteita. Yleensä loistot näyttävät rytmitettyjä ja jaksotettuja valkoista valoa kul-

kukelpoiseen suuntaan. Kun loistoa kohti ajaa, valkoista sektoria rajoittaa oikealla 

vihreä ja vasemmalla punainen sektori. Mikäli sektoriloistoja on näkyvissä useita, 

erottuvat ne toisistaan valon jaksotuksessa sekä vilkkujen lukumäärässä. /33, 103/ 

5.1.4 Reunamerkit ja tutkamerkit 

Reunamerkit (kuva 8) osoittavat nimensä mukaan väylän reunan. Ne ovat varus-

tettu viitoitusjärjestelmän mukaisilla väreillä ja tunnuksilla. Ne sijaitsevat yleensä 

0−50 m väylän teoreettisen reunalinjan ulkopuolella. Karttaan on lisätty etäisyys 

metreinä reunamerkistä, jossa syvyyttä on vähintään väylän kulkusyvyys.  

Tutkamerkit ovat rakenteeltaan reunamerkkien kaltaisia, mutta ne sijaitsevat kau-

empana väylän reunasta. Tutkamerkeissä ei myöskään käytetä viitoitusjärjestel-
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män mukaisia tunnuksia. Ne varustetaan hieman reunamerkeissä sijaitsevaa hei-

jastinta suuremmalla heijastimella, väylän läheisyydessä valotunnuksella ja joskus 

myös tutkamajakalla. /33, 104/ 

5.1.5 Kummelit ja tunnusmajakat 

Kummelit (kuva 9) ovat valkoiseksi maalattuja kivikasoja tai vain valkoisia, kir-

jaintunnuksella merkittyjä tauluja. Kummeli voi olla myös esim. valkoiseksi maa-

lattu lieriö. Kummeleilla ei ole enää merkitystä kauppamerenkulussa, mutta venei-

lijöille ne ovat tärkeitä suuntamerkkejä, jotka helpottavat paikannusta. /33, 

105−105/ 

 

Kuva 9. Kivikummeli ja levyrakenteinen kummeli. 

Tunnusmajakat, epäviralliselta nimeltään pookit, ovat kooltaan huomattavia, ma-

jakanomaisia, valaisemattomia, rakenteita. Tunnusmajakoita käytettiin aiemmin 

kummeleiden tapaan kiintopisteinä. Nykyään niiden merkitys on huomattavasti 

vähentynyt. /33, 106/ 
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5.1.6 Elektroniset paikanmääritysasemat ja -laitteet 

Turvalaitteisiin katsotaan kuuluvan erilaiset elektroniset paikanmääritysjärjestel-

mät kuten GPS/DGPS, AIS, ja tutkamajakat. Tutkamajakka eli Racon on laite, 

joka ottaa vastaan aluksesta tulevan signaalin ja lähettää tutkan kuvapinnalla nä-

kyvän vastauskoodin. Koodi näkyy tutkassa majakan sijoituspaikasta poispäin 

osoittavana viivana tai morseviivana. /33, 107/ 

5.2 Kelluvat turvalaitteet 

5.2.1 Poijut 

Poiju (kuva 8) on yleisnimitys pohjaan ankkuroidulle, kelluvalle turvalaitteelle. 

Poijun määritelmään kuuluu, että vedenpinnan yläpuolisen osan korkeuden suhde 

sen keskimääräiseen leveyteen on alle 5. Ne ovat yleensä varustettu valolaitteella 

ja niissä voi olla myös tehokas tutkaheijastin. Poijuja ei tulisi käyttää paikanmää-

ritykseen muulloin kun poikkeustapauksessa, sillä ne voivat siirtyä pois paikaltaan 

tai esim. talvella painua jään alle. /33, 108/ 

5.2.2 Viitat 

Viitan (kuva 8) määritelmään kuuluu, että vedenpinnan yläpuolisen osan korkeu-

den suhde keskimääräiseen leveyteen on yli 5. Viittoja käytetään sekä kardinaali- 

että lateraalijärjestelmässä. Ne voivat sisältää myös valolaitteen sekä tutkalaitteen, 

mutta kaikki viitat on varustettu ainakin valoheijastimella. Kardinaalimerkeissä 

valoheijastimien värit ovat sininen ja/tai valkoinen, kun taas lateraalimerkeissä ne 

ovat punaisia tai vihreitä. Kuten poijuissa, myös viittojen kohdalla merenkulkijan 

tulee ottaa huomioon, että viitat voivat siirtyä paikoiltaan tai talvella painua jään 

alle. /33, 109/ 

Lateraalimerkkien käyttö perustuu väylän nimelliskulkusuuntaan, joka on merkit-

ty merikarttaan. Merkit osoittavat väylän vasenta (punainen) ja oikeaa (vihreä) 
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reunaa. (Kuva 7) Kardinaalimerkkien käyttö perustuu ilmansuuntiin. Merkki 

osoittaa missä ilmansuunnassa on kulkukelpoista vettä. /33, 110/ 

5.3 Yksityiset väylät 

Yksityisille väylille otettiin käyttöön oma viitoitusjärjestelmä kesäkuussa 2015. 

Nämä merkit ovat vastaavanlaisia kuin yleisen kulkuväylän kardinaalimerkit sekä 

karimerkit, mutta väriltään sinivalkoisia. Näitä merkkejä tulee käyttää esim. oman 

mökkirannan viitoittamisessa, jotta yksityisten merkitsemät väylät eivät sekoittuisi 

virallisiin väyliin. /34/ 

 

Kuva 10. Yksityisten väylien turvalaitteet. Vasemmalta oikealle: pohjoismerkki, 

etelämerkki, itämerkki, länsimerkki ja karimerkki.  

5.4 Reimari-järjestelmä 

Reimari-järjestelmä on väylänhoidon valvontaan tarkoitettu Liikenneviraston tie-

tojärjestelmä. Urakoitsija on velvollinen kirjaamaan kaikki turvalaiteille tehdyt 

toimenpiteet Reimariin, mikä on myös väylänhoitotöiden hyväksymisen edellytys. 

Turvalaitteista tehdyt vikailmoitukset ovat näkyvillä Reimari-järjestelmässä, ja 

ensisijaisesti vikailmoitukset tulisikin tehdä Reimariin.  /29/ 
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6 VAARALLISET TYÖT VÄYLÄTYÖMAILLA 

VNa 205/2009 liite 2 määrittelee kaikki erityisen vaarallisiksi luokitellut työt. /6/ 

Vesiolosuhteissa työskentely määritellään vaaralliseksi siihen liittyvän hukkumis-

vaaran sekä säähän liittyvien tekijöiden vuoksi. Ympäristön seurannan tarkkailu 

korostuukin vesiväylillä työskenneltäessä. On tärkeää seurata koko ajan kelin ke-

hittymistä ja esimerkiksi lähestyviä muita laivoja; voi olla, että alukset eivät hi-

dasta ja niistä muodostuvat aallot aiheuttavat tarpeettomia vaaratilanteita. Tämän 

vuoksi työntekijän tulee ennakoida tilannetta.  

Tarpeettomia riskejä ei tule koskaan ottaa vesiväylätyömailla. Esimerkiksi keli-

olosuhteiden muuttuessa liian vaarallisiksi töiden teon kannalta, tulee työnteko 

lopettaa. Tai jos alusliikennepalvelu (VTS) ilmoittaa tulevasta aluksesta joka ai-

heuttaa suuria aaltoja ja siten vaaratilanteen, on työt keskeytettävä. Vaarojen tun-

nistus ja riskien arviointi toimii perustana myös yllättävän vaaratilanteen sattues-

sa.  

Vaarat eivät ole aina vain fyysisiä. Myös henkinen kuormitus voi kasvaa vaaralli-

sen suureksi. Henkistä kuormitusta aiheuttavat erityisesti työn fyysisyys, tapatur-

mavaaran kokeminen, väsymys sekä sääolosuhteiden vaihtelevuus. /35/ Ennen 

työn aloittamista vaarallisista töistä ja työvaiheista tulee tehdä kirjalliset suunni-

telmat. Suunnitelmissa huomioidaan erikseen vaarojen tunnistaminen sekä riskien 

arviointi. Nämä suunnitelmat tulee esittää työn tilaajalle /6, 10§/. Päätoteuttaja 

hyväksyy vaarallisen työn ja työvaiheiden suunnitelmat. Esimies taas käy nämä 

suunnitelmat läpi työntekijöidensä kanssa, jotta työt toteutuisivat turvallisella ta-

valla.  

Vaaralliset työt, jotka on otettava huomioon suunnittelussa ja vaarojen tunnistami-

sessa listataan väylänhoidon alueurakoiden turvallisuusasiakirjassa seuraavasti: 



49 

 

 

 "työt, joissa on maansortuman- tai korkealta putoamisen 

vaara (Esim. puutteellinen putoamissuojaus vaarantaa työn-

tekijän). 

 työt, jotka altistavat työntekijän biologisille tai kemiallisille 

aineille 

 työt, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä 

 suurjännitejohtojen ja suurjännitelinjojen läheisyydessä teh-

tävät työt 

 työt, joihin liittyy hukkumisvaara.  

 työt, joissa käytetään sukellusvälineitä  

 työt, jossa käytetään räjähdysaineita 

 työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien purkua 

tai asentamista 

 muu purkutyö 

 työt, jossa nostot aiheuttavat aluksen kaatumis- tai up-

poamisvaaran, etenkin jos kyseessä on vilkasliikenteinen 

väyläalue." /37/ 

Töissä, joissa on hukkumisvaara, työntekijän tulee olla terve, uimataitoinen, fyy-

sisesti vahva sekä 18 vuotta täyttänyt /38/. Työntekijän tulee myös käyttää työhön 

ja varustukseen soveltuvaa riittävää pelastusliiviä. Lisäksi muihin erikoislaatuisiin 

töihin voi olla erilaisia pätevyysvaatimuksia, jotka työntekijällä tulee olla suoritet-

tuna (esim. mastotyölupa).  

 

6.1 Sukellustyöt 

Sukellustöistä koulutuksessa tulisi mainita erityisesti se, että kaikilta sukellustöitä 

tekeviltä vaaditaan ammattipätevyys. Tämä on määritelty päätöksessä (674/1996), 

jotta sukeltajan turvallisuus pystytään varmistamaan ja jotta tilaajan teettämät työt 

saataisiin tehdyksi turvallisesti ja hyvin. Muita ohjeita sukellustyölle on mm. Tie-



50 

 

 

hallinnon ohje siltojen sukellustarkastuksesta. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu 

tarkistaa käyttämiensä sukeltajien pätevyydet sekä lupien voimassaolo.  

"Työn vaatima pätevyys määräytyy sukelluksen vaativuuden sekä työn laadun 

mukaan seuraavasti: 

1) tarkastus-, pelastus-, tutkimus- tai muu vastaava sukellustehtävä enin-

tään 30 metrin syvyydessä (kevytsukeltaja); 

2) myös muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu työ enintään 50 metrin syvyydes-

sä (ammattisukeltaja); tai 

3) yli 50 metrin syvyydessä tehtävä työ "/39/. 

Sukellustyölle tulee tehdä myös sukellussuunnitelma, johon jokaisen työntekijän 

on tarkkaan perehdyttävä. /37/ 

 

6.2 Räjähdystyöt ja kemikaalien käsittely 

Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) käsittelee ja valvoo räjähteiden valmis-

tusta ja varastointia koskevia lupia.  Työmaalla saa varastoida enintään 60 kiloa 

räjähteitä ilman lupamenettelyä. Panostuspaikalla räjähteitä saa säilyttää vain vä-

littömästi panostettavan määrän (25 kiloa). Poliisiviranomaiselle on tehtävä kirjal-

linen ilmoitus räjäytystöistä viimeistään seitsemää päivää ennen työn aloittamista 

/11/.  

Kustakin räjäytyksestä tulee ilmoittaa VTS-liikennekeskukselle sekä työmaaval-

vojalle. Työmaan lähellä liikennöivien alusten turvallisuus tulee varmistaa räjäy-

tystyön aikana esim. riittävällä merkinanto-menettelyllä. Mikäli työkohteesta 

(esim. ruoppaustyömaalta) löytyy sodanaikaisia ampumatarvikkeita tai räjähteitä, 

on löydöstä ilmoitettava tilaajalle ja työt keskeytettävä. Töitä saa jatkaa vasta ra-

kennuttajan antamalla erikoisluvalla /48/.  
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Aluksilla tukikohdat, joissa säilytetään kemikaaleja, tulee löytyä kemikaalien 

käyttöturvallisuustiedotteet sekä tuoteselosteet. Käyttöturvallisuustiedote on asia-

kirja, jolla välitetään tietoa seoksen tai aineen ominaisuuksista, riskeistä, sekä tur-

vallisesta käytöstä ammatissa. Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 osaston IV 31 artiklassa, joka koskee tietojen toi-

mittamista. Käyttöturvallisuustiedotteen lisäksi tulee alukselta löytyä lista käytet-

tävistä kemikaaleista. Kauppanimen mukaiseen kemikaaliluetteloon tulee merkitä 

kemikaalien käyttötarkoitus, arvio käyttömääristä, luokitustiedot, sekä käyttötur-

vallisuustiedotteen sijainti. /36/ 

Kemikaalit ja polttonesteet on säilytettävä tiiviissä astioissa. Aineiden päästämi-

nen maahan tai veteen on kielletty ja urakoitsija on velvollinen pitämään kirjaa 

jäteöljyistä. Öljyä vuotavia aluksia tai koneita ei saa käyttää työn tekemiseen. Mi-

käli veteen tai maahan kuitenkin joutuu öljyä, on siitä ilmoitettava välittömästi 

palo- tai pelastusviranomaiselle ja tarvittaessa myös ympäristönsuojeluviranomai-

selle. Pilaantuneen maan jatkokäsittelystä tulee huolehtia asianmukaisesti /48/.  

6.3 Muun vesiliikenteen aiheuttamat vaarat 

Liikenne saattaa aiheuttaa vaaratekijöitä työlle, samoin kuin työ voi aiheuttaa vaa-

ratilanteita liikenteelle. Vaarat voivat liittyä mm. seuraaviin tekijöihin: 

 työnaikaisiin turvalaitejärjestelyihin 

 työkohteiden- ja alusten merkintään 

 työnaikaisiin väylä- ja turvalaitteiden muutoksiin ja tiedottamiseen 

 työnaikaisiin liikennerajoituksiin 

 sukellustöihin 

 satamiin, laivareitteihin tai kanaviin 

 kääntö-, läppä- tai nostosiltoihin  

 lauttoihin ja losseihin 

 merimerkkeihin 

 kalastukseen, virkistysveneilyyn, veneliikenteeseen 
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 yhteys- ja työalusten sekä proomujen liikennöintiin 

 tiedonkulkuun ja yhteydenpitoon 

 lupiin. /37/ 

 

Kuva 11. Laiva ohittaa väylällä kulkiessaan poralautan.  

6.4 Fysikaaliset tekijät 

Melua, tärinää, painetta, säteilyä tai muuta fysikaalista haittaa aiheuttavaa työtä 

tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli niitä joudutaan kuitenkin suorit-

tamaan, tulee varmistaa, ettei työmaalla kenellekään aiheudu niistä vaaraa. Huo-

miota on kiinnitettävä myös työmaan lämpötilaan ja ilmanvaihtoon sekä valais-

tukseen. 

Päätoteuttajan on otettava huomioon erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheut-

tavien tilapäisten toimintojen ilmoitusvelvollisuudesta kunnan ympäristöviran-

omaiselle /40, 60§/. Mikäli hanke esiintyy monen kunnan alueella, ilmoitus teh-

dään ELY-keskukselle, jonka toimialueella häiriö pääasiallisesti ilmenee. 
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6.5 Mastossa ja korkealla työskentely 

Liikennevirastolla on oma ohje "Korkealla työskentelyn merellä." /41/ Korkealla 

työskennellessä tulee ottaa huomioon muun muassa jäätyminen, märkyys, liukka-

us sekä aluksen keinuminen. Poikkeuksellisen haastavista olosuhteista huolimatta 

(kuten vaihtelevasta sääolosuhteista) pitää vesilläkin pystyä työskentelemään tur-

vallisesti. 

Mastossa työskentely on erityisen fyysistä ja siten myös vaarallista. Työntekijän 

kunto tarkastetaan ennen mastotyöluvan myöntämistä lääkärin avulla. Mastotöissä 

työryhmässä on oltava vähintään kaksi henkilöä. Mikäli töitä tehdään pienissä 

ryhmissä, jokaisen henkilön ensiapuvalmius korostuu. Jokaisen olisikin syytä har-

joitella tasaisin väliajoin mastosta pelastamista sekä yleisiä ensiaputaitoja. /41/ 

Mastossa työskenneltäessä on tärkeää ottaa huomioon sääolosuhteet. Ukonilman 

aikana mastossa työskentely on kielletty, ja jatkuvan sateen aikana mastossa ei 

tulisi työskennellä. Myös tuulta on tarkkailtava, ja mikäli tuulennopeus ylittää 15 

m/s, tulee mastotöitä välttää. /42/ 

6.6 Siirtymätilanteet ja liukastumiset 

Siirtymätilanteilla tarkoitetaan siirtymistä aluksesta työkohteeseen (esimerkiksi 

turvalaitteeseen), rantaan tai toiseen alukseen. Esimerkiksi ruoppaus- ja pora-

lautoille siirtymiset vuoron jälkeen hoidetaan vuoronvaihtoveneillä. Tätä voidaan 

pitää yhtenä vaarallisimmista työvaiheista vesiväylätyömailla. Suurin vaara on 

liukastuminen ja veden varaan joutuminen. 

Liukastuminen on myös yleinen tapaturman aiheuttaja. Monet työskentelypaikat 

voivat olla liukkaita, esimerkiksi alusten ja työlauttojen kannet, mutta tapaturmia 

sattuu myös työmaalle käveltäessä; esimerkiksi märät rantakivet aiheuttavat mo-

nia vaaratilanteita. Liukastumisen estämiseksi työskentelypaikat tulee pitää va-

paana ylimääräisestä tavarasta. Kaikki kulkureitit tulisi pitää turvallisina liikkua. 

/2/ 
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Kuva 12. Pariston vaihto poijusta on tavanomainen työ, johon liittyy kuitenkin 

vaaratekijöitä. 

6.7 Talvityöskentely 

Talvityöskentely antaa mahdollisuudet moniin töihin, joita ei kesällä pystytä to-

teuttamaan. Jään päällä työskenneltäessä ja kuljettaessa tulee kuitenkin muistaa 

hukkumisen ja liukastumisen vaara. Vaaroja tulisi estää ennakkosuunnittelulla se-

kä henkilökohtaisten varusteiden ja oikeiden työskentelymenetelmien valinnalla. 

Kelluttavaa vaatetusta, esim. kellunta- tai kuivapukua tulisikin käyttää aina jäällä 

työskenneltäessä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13 Talvella ja jäällä työskenneltäessä suositellaan 

käytettäväksi kelluntapukua ja paukkuliivejä. 
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Jään päältä mahdollisia tehtäviä töitä on esimerkiksi ruoppaaminen. Ruoppaus-

työmailla jään kantavuus tulee varmistaa koko työmaan keston ajaksi. Koneiden 

aiheuttamia halkeamia jäähän tulee seurata työskentelyn aikana. Mikäli halkeamia 

syntyy, on työt keskeytettävä.   

6.8 Poiju- ja viitoitustyöt  

Poijujen ja viittojen asennus- ja tarkastustöihin liittyy vaarallisiksi luokiteltuja 

nostotöitä sekä vedenalaisia töitä. Siksi poiju- ja viitoitustöitä tulisi käsitellä kou-

lutuksessa vaarallisista töistä puhuttaessa. Poijuja asentaessa vaaratilanteet voivat 

syntyä raskaita nostoja tehtäessä; alus pitää pystyä pitämään vakaana noston aika-

na kaatumisen estämiseksi. Vaikeista nostotöistä tulee aina laatia erilliset nosto-

työsuunnitelmat. /6/ Nostotöissä tulisi kiinnittää huomiota: 

 nostolaitteiden sijoitukseen 

 nostopaikan olosuhteisiin sekä 

 sääolosuhteisiin noston aikana (tuuli). 

6.9 Raivaustyöt 

Moottorisahalla tehtävät metsurityöt määritellään vaaralliseksi työksi ja ammatti-

käytössä tulee lain mukaan käyttää vain ammattikäyttöön tarkoitettuja varusteita. 

Vesiväylien kiinteiden turvalaitteiden näkemäalueilla tehtävät raivaustyöt ja niihin 

liittyvät vaarat johtuvat usein olosuhteista, kun raivaustöitä joudutaan tekemään 

hankalissa paikoissa, esimerkiksi saaressa.     
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7 VESIVÄYLÄNPIDOSSA JA RAKENNUSTYÖSSÄ KÄY-

TETTÄVIEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLI-

SUUSVAATIMUKSET 

7.1 Kone, alus- ja laiteturvallisuus 

Vain sellaisia koneita, laitteita ja työvälineitä, jotka ovat säännösten mukaisia sekä 

kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia, voidaan 

käyttää vesiväylätyömaalla. Laitteiden oikeasta asennuksesta, tarpeellisista suoja-

laitteista sekä asianmukaisista merkinnöistä on huolehdittava /10, 41§/. Työnanta-

jan vastuulla on huolehtia, että laitteet ovat asianmukaisia ja säädöksiä vastaavia. 

Mitään turvallisuus- tai suojalaitetta, joka on asennettu koneeseen, työvälineeseen 

tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen, ei saa poistaa eikä kytkeä pois päältä 

ilman erityistä syytä.  Mikäli työntekijä joutuu kuitenkin tilapäisesti työn johdosta 

poistamaan turvallisuus- tai suojalaitteen käytöstä, on hänen kytkettävä laite pääl-

le tai palautettava se takaisin käyttöön mahdollisimman pian. /10, 22 §/ 

Koneita, työvälineitä sekä muita laitteita on käytettävä, huollettava, puhdistettava 

ja hoidettava asianmukaisesti. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että huollot 

tehdään niin, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Huolto tai muuhun vastaavaan 

poikkeustilanteeseen tulee varautua niin, etteivät ne aiheuta vaaraa tai haittaa 

työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. /10, 41 §/ 

Työkalujen, laitteiden ja alusten käyttämisen opettamista on korostettava koulu-

tuksessa. Työntekijän tulee tietää miten laitteita, joita hän joutuu käyttämään, käy-

tetään turvallisesti. Yksinkertaistenkin välineiden käyttäminen tulisi opettaa; kai-

kille ei ole esimerkiksi itsestään selvää miten pelastusliivit puetaan. Laitteelle tu-

lee tehdä myös toimintakokeilu, jolla työntekijä varmistaa laitteen toimivuuden ja 

turvallisuuden. Koulutuksessa kannattaa käyttää hyödyksi myös konkreettisten 

esineiden esittelyä ja niiden oikeaoppista käyttöä (esim. pelastusliivit), sillä ne 

jäävät usein paremmin opetettavien mieleen. /2/ 
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Ennen töiden aloittamista aluskaluston tulee olla miehitetty ja katsastettu suoma-

laisten määräysten mukaisesti. Miehistöllä tulee olla vaadittavat ammattipätevyy-

det. Katsastukseen kuuluu mm. hengenpelastuslaitteiden tarkastus sekä turvatoi-

miin liittyvien tietojen katsastus. Aluksella työskenneltäessä tulee noudattaa ää-

rimmäistä siisteyttä. Tavaroille tulee olla omat, turvalliset säilytyspaikat, jossa 

niitä pidetään. /43/ Mikäli kyseessä on talvella tehtävä työ, tulee kaluston olla 

ympärivuotiseen työhön soveltuvaa. /43/ 

7.1.1 Vastaanottotarkastus 

Koneiden, henkilösuojainten ja laitteiden kunto ja rakenne todetaan vaatimusten 

mukaisiksi ja käyttötarkoituksiin sopiviksi työmaalla vastaanottotarkastuksessa, 

jonka rakennuttaja suorittaa ja dokumentoi. Vastaanottotarkastuksessa käydään 

läpi myös varoituslaitteiden toimivuus sekä tarkoituksenmukaisuus. /13, 13/ 

7.1.2 Käyttöönottotarkastus 

Työvälineelle tehdään käyttöönottotarkastus, jossa varmistetaan, että työväline on 

asennettu oikein ottaen huomioon sen käyttötarkoitus, sen kulkuteiden ja hoito-

tasojen asianmukaisuus sekä hallinta- ja turvalaitteiden oikea toiminta. Käyttöön-

ottotarkastus tulee tehdä nostokalustolle ja telineille aina niiden paikalleen pystyt-

tämisen tai asentamisen jälkeen /15, 33§/. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen työ-

välineelle tai koneelle tehdään vuoden välein määräaikaistarkastus. /6/ 

Tarkastuksen suorittajan on oltava työvälineen rakenteeseen, tarkastusvaatimuk-

siin, valmistajan antamiin ohjeisiin ja käyttöön perehtynyt henkilö, joka pystyy 

havaitsemaan työvälineen mahdolliset puutteet sekä viat. Tarkastajan tulee myös 

pystyä arvioimaan puutteiden ja vikojen vaikutus työturvallisuuteen /15/. Tarkas-

tuksen suorittajan pätevyydestä on määrätty laissa vaatimuksenmukaisuuden arvi-

ointipalvelujen pätevyyden toteamisessa 4 §:ssä pykälässä. /14/ 
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7.1.3 Kunnossapitotarkastukset  

Vesiväylätyömaalla tehdään työn aikana ainakin kerran viikossa kunnossapitotar-

kastus, johon liittyy tarkastuskierros työmaan alueella. Tarkastusten tarkoituksena 

on, että työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavat riskit poistetaan tai tie-

dotetaan muita osapuolia jo tulleista riskeistä. Tarkastuksessa tarkastellaan konei-

den, laitteiden ja työkalujen turvallisuutta, töiden suoritustapaa, työntekijöiden 

ammattitaitoa, ensiapuvalmiutta, ylikuormituksen välttämistä, paloturvallisuutta 

sekä työnopastuksen ja perehdyttämisen toteuttamista. /6, 16§/ 

Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja tai muu dokumentti. Tähän tulee merkitä osal-

listujat, tarkastuskohteet, havainnot vioista ja puutteellisuuksista turvallisuudessa, 

sekä ohjeet niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi. Lisäksi korjauksista vastaavat 

korjaushenkilöt kirjataan pöytäkirjaan /6, 17§/. Vastuuhenkilö valvoo, että havai-

tut viat korjataan välittömästi ja aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen uudel-

leen käyttöönottoa.   

Koneilla voi olla lisäksi määräyksiä sen turvallisuusohjeissa päivittäisistä toimin-

takokeiluista. Yleensä koneen käyttäjä tekee toimintakokeilut mutta työnantaja 

vastaa, että ne tehdään. Turvallisuusvalvonnassa sekä työmaan joka viikkoisissa 

kunnossapitotarkastuksissa seurataan näiden toimintakokeilujen suorittamista. 

Toimintakokeilujen suorittamisen tärkeys korostuu varsinkin vesille lähdettäessä.  

Työmaalla tehtyjen tarkastusten pöytäkirjojen kopiot tulee löytyä päätoteuttajalta, 

muun muassa työmaan vastaanotto- ja kunnossapitotarkastuksista. Jokainen työ-

maalla toimiva urakoitsija on velvollinen toimittamaan pöytäkirjat päätoteuttajal-

le. /6,16§/ 
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8 ONNETTOMUUSTILANTEET 

8.1 Onnettomuuksiin ja tapaturmiin varautuminen 

Työhön liittyvään ammattitaidon yksi osa on onnettomuuteen varautuminen. Yk-

sin työskentelevän henkilön tulisi varautua onnettomuuksiin aina mukana olevalla 

ensiapupakkauksella. Taskukokoinen ensiapupakkaus on kätevä, sillä se kulkee 

aina helposti mukana. Muista erillään työskentelevillä työryhmillä tulee olla mu-

kana koko ensiapukaapin sisällön mukaiset ensiapuvälineet. /2/  

Trafin määräyksissä on määritelty tarvittava ensiapuvälineistö, joka tulee löytyä 

jokaisesta aluksesta. Aluksissa, joissa kuljetetaan vaarallisia aineita, tulee olla kul-

jettajalle tarpeelliset henkilökohtaiset suoja- ja torjuntavarusteet. Perehdyttämisen 

yhteydessä työkoneiden ja -alusten kuljettajille tulee antaa toimintaohjeet onnet-

tomuuksien varalle. /43/   

Kurssilaiset tulisi saada miettimään omaa valmiuttaan onnettomuustilanteessa. 

Usein työmaalla on esimerkiksi jokaista kymmentä työntekijää kohden yksi en-

siapukurssi EA 1-koulutuksen saanut henkilö. Mikäli tälle henkilölle sattuukin 

jotain, pitäisikö muidenkin työntekijöiden olla ensiapuvalmiuteen koulutettuja? 

Ensiaputaitojen tärkeyden moni ymmärtää vasta ajateltuaan, kenet haluaisi itseään 

pelastavan, ensiaputaitojaan harjoittelevan ja ylläpitävän henkilön vai ensiaputai-

dottoman ja siten epävarman auttajan. 

 

 

 

 



60 

 

 

8.2 Toiminta onnettomuustilanteessa 

Tarpeelliset ohjeet vaaran torjumisesta sekä menettelytavoista onnettomuustilan-

teessa tulisi olla kerrottu jokaiselle työntekijälle turvallisuuskoulutuksen yhtey-

dessä. Mitä paremmin onnettomuuden mahdollisuuteen on varauduttu, sitä pa-

remmin ja rauhallisemmin jokainen osaa toimia onnettomuuden tapahtuessa. On-

nettomuuden sattuessa toimitaan seuraavasti:  

1. Tee tilannearvio ja pyri selvittämään mitä on tapahtunut 

2. Selvitä onko loukkaantuneita, arvioi avun tarve 

3. Muista oma turvallisuutesi 

4. Tee hätäilmoitus, soita 112 (käytä mieluusti 112-sovellusta) 

5. Estä lisäonnettomuudet, pelasta hengenvaarassa olevat 

         – Tarvittaessa siirrä loukkaantuneet turvaan 

6. Aloita hätäensiaputoimet: Turvaa hengitys ja verenkierto 

7. Loukkaantuneella voi olla useita vammoja 

– Anna muu ensiapu omien taitojesi mukaan. /44/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. SPR:n ohje painelu–puhalluselvytyksestä. 
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Tärkeintä onnettomuuden sattuessa on siis pelastaa vaarassa olevat ihmiset, estää 

lisäonnettomuudet sekä tehdä hälytys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. On-

nettomuudesta on hyvä tiedottaa myös VTS-keskukselle. Turvallisuussuunnitel-

missa tulee olla selvitetty ja esitetty työmaan pelastusreitit sekä toimintaohjeet 

vaara- ja onnettomuustilanteisiin. /48/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. 112-mobiilisovellus. 

Avunsaantia hätätilanteessa nopeuttaa 112-mobiilisovellus, jonka lataamista 

omaan puhelimeen Hätäkeskuslaitos suosittelee jokaiselle. Sovelluksen kautta soi-

tetut hätäpuhelut voidaan paikantaa jopa kymmenien metrien tarkkuudella. Sovel-

lus on ilmainen ja sen kautta voi soittaa myös muihin päivystysnumeroihin, kuten 

myrkytyskeskukseen ja meripelastukseen.  
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8.3 Meripelastautuminen 

Ennen vesille lähtöä tulisi ennakkoon tarkastaa aluksen merikelpoisuus ja varus-

tus, ottaa selvää sääennusteista, varmistaa polttoaineen riittävyys ja viestintäväli-

neiden toimivuus. Lisäksi reittisuunnitelma ja aluksen tunnistamistiedot tulisi olla 

jonkun maihin jäävän tiedossa.  

 

Kuva 16. Meripelastuksen hälytysohje, Rajavartiolaitos. 

Hätä- tai vaaratilanteen sattuessa merialueella tulee hälytys tehdä nopeasti puhe-

limella, VHF-radiolla tai muulla tavalla meripelastuksen hälytysnumeroon. Hätä- 

tai vaaratilanteessa ilmoita: 

 nimesi sekä aluksen nimi, yhteysmahdollisuudet 

 tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti 

 mitä on tapahtunut 

 onko loukkaantuneita, onko ihmishenkiä vaarassa, mitä apua tarvi-

taan. 
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Yhteyttä meripelastukseen ei saa katkaista ennen kuin siihen saa luvan! /52/ 

 

Kuva 17. Hätämerkit, Rajavartiolaitos. 
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9 KOULUTUKSEN KULKU 

9.1 Kouluttaja 

Vesiväyläturva-kouluttajana voi toimia vain henkilö, jolla on siihen annetut val-

tuudet. Kouluttaja toimii Liikenneviraston edustajana Vesiväyläturvakoulutukses-

sa ja hänen tulee tuoda esille Liikenneviraston vaatimukset vesiväylillä työskente-

lyyn. Hän vastaa pitämiensä koulutusten järjestämisestä Liikenneviraston ohjeiden 

mukaisesti. Kouluttajista ylläpidetään rekisteriä. Kouluttajan ja Liikenneviraston 

välillä solmitaan sopimus, jossa määritetään mm. kuinka kouluttaja voi purkaa 

sopimuksen ja milloin Liikennevirasto on oikeutettu sopimuksen purkamiseen.   

Kouluttajalle laaditaan oma materiaali, joka perustuu tähän esiselvitykseen. Kou-

lutus kestää 8 tuntia ja se jaetaan lyhyempiin kokonaisuuksiin, joita seuraa aina 

tauko. Koulutuksessa käytetään PowerPoint-muotoisia esitysaineistoja, jotka ovat 

kaikille kouluttajille samat. Alustavasti koulutus jaetaan seitsemään 45:min mit-

taiseen jaksoon, jonka jälkeen suoritetaan loppukoe. Kouluttaja arvostelee kokeet 

mallivastausten mukaan; kurssilaiset eivät saa tarkistaa toistensa kokeita. Koulut-

taja vastaa, että koulutukset järjestetään ohjeiden mukaisesti ja että koulutuksen 

tavoitteet toteutuvat.  

Koulutuksen ei ole tarkoitus olla vain luento, jossa kouluttaja puhuu ja koulutetta-

vat kuuntelevat. Hyviä apukeinoja koulutuksen monipuolistamiseksi ovat mm. 

keskustelun avaaminen aiheesta sekä pienten tehtävien sekä ryhmätöiden järjes-

täminen. Kurssilaisten mielenkiinto pysyy parhaiten, kun teoriaosuudet sekä käy-

täntö vuorottelevat. Kurssilaisille tulee antaa mahdollisuus antaa palautetta koulu-

tuksista, jotta koulutuksia voidaan jatkossa kehittää niin tarpeen vaatiessa. Laatua 

tarkkaillaan satunnaisin auditoinnein.  
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9.2 Oppilaan kurssivihko 

Jokaiselle oppilaalle tulee jakaa kurssivihko aiheesta. Vihko jaetaan paikan päällä 

kaikille koulutukseen osallistuville. Vihko sisältää keskeisimmät asiat tiivistettyi-

nä, mutta se ei sisällä kaikkia koulutuksen asioita, vaan toimii oppimisen apuväli-

neenä. Koulutukseen osallistuville voidaan lähettää materiaali myös etukäteen 

sähköisesti. Etukäteismateriaaliin pyydetään tutustumaan ennen koulutukseen 

osallistumista.  

Oppilaan materiaali tulisi laatia niin, että se sisältäisi mahdollisimman vähän var-

sinaista lakitekstiä. Lakitekstin sijaan tulisi esittää asiat mahdollisimman selkokie-

lisesti niin, että ne on helppo ymmärtää. Kurssivihossa käytetään havainnollistavia 

kuvia mahdollisimman paljon. 

 

Kuva 18. Vesiväyläturvakoulutuksen kurssilaisen opas, luonnos. 

 

 

 



66 

 

 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Esiselvityksen perusteella voidaan laatia varsinainen koulutuspaketti vesiväylä-

turvakoulutukseen osallistuville sekä ohje kouluttajille. Tärkeintä esiselvityksessä 

onkin koulutuksen pääpainon hahmottaminen. Osallistamalla jo koulutuksen al-

kuvaiheessa alan toimijat mukaan, on koulutuksen sisältöä pystytty muokkaamaan 

mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Jatkossa yhteistyötä tulisi pyrkiä teke-

mään urakoitsijoiden lisäksi myös satamien kanssa. 

Koulutuksen esitysmateriaalia on kuitenkin vielä mietittävä tarkkaan, sillä koulu-

tuksessa esitettävän havainnollistavan materiaalin on oltava mahdollisimman sel-

keää ja helposti ymmärrettävää. Näin menetellen pyritään estämään mahdolliset 

väärinkäsitykset. Koulutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tiedon ajan-

tasaisuus. Esimerkiksi lainsäädäntö, Liikenneviraston oma ohjeistus ja ensiapuoh-

jeet voivat muuttua. Tämä aiheuttaa haasteita myös jatkossa koulutuksen päivityk-

sessä.  

Koulutuksen valmistuttua on hyvä pitää ennen varsinaisia koulutuksia "harjoitus-

koulutuksia" joiden avulla saadaan tietoa koulutuksen sisällön sekä rakenteen 

toimivuudesta. Myös varsinaisista koulutuksista on tärkeää pyytää osallistujilta 

palautetta. On myös mietittävä, mikä on sopiva siirtymäaika pätevyyden vaatimi-

selle, ja voisiko tuleva vesiväyläkortti olla mahdollisesti sähköinen. Myös päte-

vyyden voimassaoloaikaa ja miten jatkokoulutukset järjestetään, on harkittava.  

Selvitettävä on myös se, toimiiko Liikenneviraston oma henkilökunta kouluttajina 

vai kouluttaako Liikennevirasto myös ulkopuolisia kouluttajia. Tätä varten tulee 

miettiä ainakin, kuinka paljon kouluttajia tulisi olla. Kouluttamalla vain pieni 

määrä Vesiväyläturva-kouluttajia, voidaan koulutuksen laatua tarkkailla parem-

min. Kouluttajille tulee laatia ohjeistus, josta selviää yksiselitteisesti kouluttajan 

vastuu, oikeudet sekä tehtävät.  
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