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sekä sukelluslaitteiden määräaikaishuollot tulisi sisällyttää nykyiseen lainsäädäntöön. Sukellus-
töiden viranomaisvalvontaa tulisi lisätä ja sitä voisi helpottaa ennen sukellustyön aloittamista
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The purpose of this thesis was to investigate and evaluate the current state of occupational
safety of operational diving in Finland. This thesis was conducted for Destia Oy which aims to
use the results of this thesis to develop occupational safety in operational diving at Destia con-
struction sites in the future.

The evaluation of occupational safety in operational diving was based on interviews which were
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1 JOHDANTO

Vedenalainen rakentaminen on pieni erikoisrakentamisen ala Suomessa. Ra-

kennussukeltajia vaativat työt ovat kohdekohtaisia erityistöitä, joiden tekninen

toteutus onnistuu ainoastaan ammattisukeltajien avulla. Suomessa sukellustöitä

toteuttaa vain muutamat suuremmat sukellusyritykset sekä toistakymmentä toi-

minimellä toimivaa pienempää sukellusyritystä. Sukellustöiden tilaajia Suomes-

sa ovat esimerkiksi suuret rakennusyhtiöt, energia- ja sähköyhtiöt, laituri- ja sa-

tamarakennusyritykset, kunnat sekä yksityiset tilaajat.

Sukellustyö on olosuhteiltaan riskialtista ja vaarallista työtä, eikä sen työturvalli-

suudesta tulisi tinkiä. Suomessa sukellustyön työturvallisuutta koskeva lainsää-

däntö on melko suppeaa verrattuna muuhun rakentamiseen. Ainoastaan työmi-

nisteriön päätös 674/1996 rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan päte-

vyydestä ja sen myöhemmin kumonnut valtioneuvoston asetus 1088/2011 ra-

kennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta ovat

pitkälti ohjanneet alan työturvallisuutta.

Lainsäädännön tueksi Työsuojelurahaston rahoittamana työryhmä laati vuonna

2007 ensimmäisen sukellusalaa koskevan turvallisuusohjeistuksen, jota Työtur-

vallisuuskeskus päivitti vuonna 2013 vastaamaan viimeisimpiä suosituksia ja

lainsäädännön muutoksia. Turvallisuusohjeistuksen tarkoituksena oli antaa oh-

jeita vedenalaisiin töihin liittyviin työskentelytapoihin ja sukelluslaitteiden käyt-

töön. Samalla ohjeistuksen on myös tarkoitus auttaa sukellustyön tilaajaa sukel-

lustyötä koskevan työturvallisuuden valvonnan toteuttamisessa.

Suomessa sukellusalalla sattuneiden tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden

määrä on suhteessa alalla toimijoiden määrään nähden suurempi kuin monilla

muilla rakennustekniikan aloilla, mikä korostaa myös työturvallisuuden tärkeyttä

sukellustöissä.
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Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena tutkia ja arvioida rakentamiseen liittyvän

sukellustyön työturvallisuuden nykytilaa Suomessa. Arviointi perustuu sukel-

lusalan ammattilaisten ja sukellustyön tilaajien antamiin haastatteluihin, jotka

käsittelevät alan työturvallisuutta ja sen mahdollisia puutteita.

Opinnäytetyön tilaajana toimiva infrarakentamiseen erikoistunut rakennusyritys

Destia Oy on ollut vuosien varrella urakoimassa useissa hankkeissa, joihin on

kuulunut vedenalaista rakentamista. Näitä kohteita ovat olleet muun muassa

erilaiset patorakenteet ja vesistösiltojen perustukset. Sukellustöiden tilaaminen

on siis yrityksessä entuudestaan tuttua, mutta työn riskialttiuden vuoksi sitä

koskevaa työturvallisuutta on hyvä tarkastella tämän opinnäytetyön avulla tule-

vissa projekteissa.
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2 SUKELLUSALALLA SATTUNEET ONNETTOMUUDET

Suomessa puuttuu tietokanta, johon olisi tallennettu tiedot ja varmat tilastot kai-

kista sukellusonnettomuuksista. Laitesukelluksissa kuolemaan johtaneita sukel-

lusonnettomuuksia on tilastoitu vasta vuodesta 1987 lähtien. Vuosina 1987-

2014 on sattunut yhteensä 24 laitesukeltamiseen liittyvää kuolemantapausta,

joista ainakin seitsemän on sattunut nimenomaan sukellustyötä tehtäessä. (Ant-

tila M. 2014.)

Sattuneista työsukellusonnettomuuksista on laadittu Työpaikkaonnettomuusra-

portit Suomen Tapaturmavakuutuskeskuksen toimesta. Onnettomuustutkinta-

keskuksen julkaisemien raporttien perusteella suurin osa työsukelluksissa sat-

tuneissa kuolemantapauksista johtui osittain puutteellisista turvavarusteista tai

turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä. (Tapaturmavakuutuskeskus.)

Muutamassa onnettomuusraportissa selviää, että sukellustyössä ei ollut käytet-

ty turvaköyttä, jolloin työsukeltajan vetäminen pinnalle vaikeutui merkittävästi.

Osassa tapauksista taas hengitysilmantuottoon oli käytetty sukellustyöhön kel-

paamatonta hengityslaitetta tai paineilmapulloa, jossa on liian vähän painetta.

Yhdessä tapauksessa työsukeltaja ei ollut käyttänyt lainkaan sukellusvarusteita

arvioituaan väärin laiturin tarkastustyön vaativuuden. (Tapaturmavakuutuskes-

kus.)

Myös useissa tapauksissa sukellustyön valmistelu on ollut puutteellista, eikä

turvallisuussuunnitelmaa ole laadittu tai sukellustyössä ei ole ollut turvasukelta-

jaa paikalla (Tapaturmavakuutuskeskus).
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3 VEDENALAISEN RAKENTAMISEN
TYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ
JA OHJEISTUS

3.1 Lakien ja suositusten tavoitteet

Sukellustyö on luonteeltaan vaarallista, sillä sukellustyön toteuttaja altistuu työn

vaativuuden vuoksi useisiin terveydelle haitallisiin vaaroihin. Vedenalainen ra-

kentaminen eroaa muusta rakentamisesta erityisesti siihen liittyvien riskien va-

kavuuden vuoksi. (Työturvallisuuskeskus 2013.)

Sukellustyön työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön tavoitteena on ohjata

niin työn tilaajaa kuin työn suorittajaa, jotta sukeltajien turvallisuus varmistetaan

koko sukellustyön ajan ja molemmat osapuolet tiedostavat kyseiseen työvai-

heeseen liittyvät riskit (Työturvallisuuskeskus 2013).

3.2 Lait ja määräykset

Sukellustyötä ja sukellustyön työturvallisuutta ohjaa työturvallisuuslaki sekä ra-

kennustyön työturvallisuuteen liittyvä asetus rakennustyön työturvallisuudesta.

Rakennustyölainsäädännössä rakennustyö, jossa käytetään sukellusvälineitä,

on määritelty työksi, johon liittyy erityisiä haittoja työntekijän turvallisuudelle ja

terveydelle. (Valtioneuvosto 2011.)

Sukellustyön työturvallisuuden vaatimuksia on täsmennetty valtioneuvoston

vuonna 2011 julkaisemassa asetuksessa, joka koskee rakennussukeltajan pä-

tevyyttä sekä ennen rakennustöiden aloittamista laadittavan turvallisuussuunni-

telman sisältöä. Asetuksessa määrätään, että rakennustyötä tekevällä sukelta-

jalla tulee olla ammattisukeltajan ammattitutkinto tai työhön soveltuva kevytsu-

keltajan tutkinto. Pätevyysvaatimus riippuu työn luonteesta. Kaikki vedenalaiset

työt, joihin liittyy rakentamista, vaativat työnsuorittajalta ammattisukeltajan am-

mattitutkinnon. Vedenalaisille rakenteille tehtävissä tarkastuksissa ja kuntokar-



10

toituksissa, joita ei määritellä varsinaisiksi rakennustöiksi riittää, että niiden suo-

rittajalla on kevytsukeltajan tutkinto. Asetuksen mukaan työn tilaaja vastaa su-

keltajien pätevyyksien tarkastamisesta sukellustyömailla. (Valtioneuvosto 2011.)

3.3 Turvallisuussuunnitelma

Vuonna 2011 julkaistu asetus sukellustyön työturvallisuudesta määrää, että kai-

kesta vedenalaiseen rakentamiseen liittyvästä työstä on laadittava erillinen tur-

vallisuusasiakirja eli sukellustyön turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunni-

telman laatimisesta vastaa työnantaja tai työn tilaaja. Turvallisuussuunnitelmas-

sa tulee esittää ainakin seuraavat asiat:

· työn ja työolosuhteiden erityisvaatimukset

· työntekijöiden pätevyys- ja ammattitaitovaatimukset

· sukellusryhmän turvallinen kokoonpano

· käytettävät sukelluslaitteet ja muut työvälineet

· pelastautuminen, yhteydenpito, ensiapu ja muu toiminta onnettomuusti-

lanteissa

· muut työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät (Valtio-

neuvosto 2011.)

3.4 Sukellustyön turvallisuusohjeistus

Suomen Työturvallisuuskeskus on julkaissut vuonna 2013 uudistetun sukellus-

työtä koskevan turvallisuusohjeistuksen, joka koskee sukellustyötä harjoittavia

ammattisukeltajia, sukellustyön tilaajia sekä muita sukellustyömaalla toimijoita.

Työturvallisuuskeskuksen julkaisema ohjeistus sisältää rakentamista koskevan

sukellustyön ja tarkastussukeltamisen turvallisen toteutuksen edellytykset sekä

opastaa myös sukellustyön tilaajia ymmärtämään sukellustyöhön liittyvät yleiset

käytännöt sekä antaa taustatietoa ammattisukeltamisen harjoittamisesta. (Työ-

turvallisuuskeskus 2013.)
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3.5 Muita ammattisukellusohjeistuksia

Tiehallinnon julkaiseman Siltojen sukellustarkastusohjeen tarkoituksena on oh-

jata sillan vedenalaisten rakenteiden ja tielaitureiden kuntotarkastusten toteut-

tamista. Ohjeessa perehdytään tarkastussukellusten turvallisuussuunnitteluun,

laatuvaatimuksiin ja laadunhallintaan. (Tiehallinto 2009.)

Liikennevirasto on julkaissut myös erillisen Laiturirakenteiden sukellustarkas-

tusohjeen vuonna 2010, joka keskittyy nimenomaan erityyppisten laituriraken-

teiden vedenalaiseen kuntokartoitukseen (Liikennevirasto 2010).

3.6 Sukellustyötä koskeva lainsäädäntö muissa Pohjoismaissa

Ruotsissa sukellustyötä koskeva lainsäädäntö ja asetukset on määritelty yksi-

tyiskohtaisemmin ja laajemmin kuin Suomessa. Sukellustyötä harjoittavien hen-

kilöiden vastuut ja vaatimukset sukellustyön suorittamiseksi on esitetty perus-

teellisesti, ja kaikki määräykset ovat lainvoimaisia. Suomessa samat määräyk-

set on määritelty ohjeellisiksi, eikä niitä velvoiteta noudattamaan lain puitteissa.

(Arbetsmiljöverkets författningssamling 2010.)

Ruotsissa sukellustyötä koskeva lainsäädäntö on määritelty maan Työympäris-

töviraston asettamissa säädöksissä, ja ne koskevat kaikkea vedenalaista työtä

ja rakentamista. Säädöksissä on määrätty sukellusryhmän minivahvuudeksi

kolme henkilöä, mikä käsittää sukellustyönjohtajan, työsukeltajan ja turvasukel-

tajan. Jokaisella veden alla työskentelevällä sukeltajalla tulee olla oma sukel-

lusavustaja, mikäli hengitysilma tuotetaan pinnalta käsin tai käytetään sukelta-

jaan kiinnitettyä turvaköyttä. Sukellustyönjohtajalta vaaditaan sukellustyönjohta-

jan pätevyys sekä sukeltajan ammattitutkinto. Sukellustyönjohtaja vastaa turval-

lisuussuunnitelman ja riskikartoituksen laadinnasta tilaajan kanssa sekä varmis-

taa sukelluslaitteiden ja turvavarusteiden toimivuuden ennen sukeltamista. (Ar-

betsmiljöverkets författningssamling 2010.)
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Ruotsissa sukellustyötä harjoittavien sukeltajien pätevyydet on jaettu viiteen eri

sertifikaattiluokkaan:

· sertifikaatti S 30 – kevytsukeltaminen sallittu 30 metrin syvyyteen saakka
· sertifikaatti H 30 – kypäräsukeltaminen sallittu 30 metrin syvyyteen saak-

ka
· sertifikaatti A 40 – kevytsukeltaminen yli 30:n metrin syvyydellä
· sertifikaatti B 40 – kypäräsukeltaminen yli 30:n metrin syvyydellä
· sertifikaatti C – vedenalainen työskentely eristetyssä sukelluskellossa

sallittu (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2010).

Mikäli sukellussyvyys ylittää 30 metriä, on sukellusryhmän määrätty vahvuus

vähintään neljä henkilöä. Syväsukelluksissa sukeltajilla tulee olla pääsy paine-

kammioon mahdollisen sukeltajantaudin hoitoa varten. Painekammion täytyy

olla sukellustyömaalla tai sen läheisyydessä, jos odotettu pintaan nousu on liian

nopeaa tai sukellustyökohde sijaitsee normaalia syvemmällä ja pintaan nou-

suetapit ovat suuria. (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2010.)
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4 RAKENTAMISEEN KUULUVA SUKELLUSTYÖ

4.1 Sukellustyön aloitus

Sukellustyöt luokitellaan erityisen haitalliseksi ja vaaralliseksi työksi. Sen vuoksi

siihen kuuluvat työvaiheet tulee suunnitella tarkasti etukäteen ja niistä tulee laa-

tia erillinen turvallisuussuunnitelma. Sukellusryhmän kanssa käydään läpi sukel-

luspaikka sekä tapaturmaan joutuneen sukeltajan ylösnostopaikka. Sukelluslait-

teiston toimivuus tarkistetaan. Apuna käytetään tarvittaessa tarkistuslistaa.

Muut sukellustyömaalla toimijat perehdytetään huomioimaan veden alla työs-

kentelevät sukeltajat. (T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto 18.3.2016.)

4.2 Pätevyydet

Työsukeltajan vaadittava pätevyys määräytyy sukellussyvyyden, työtehtävien,

sukelluskaluston ja käytettävien työmenetelmien mukaan. Rakennustyötä teke-

vällä sukeltajalla tulee olla Valtioneuvoston asetuksen 1088/2011 mukainen

ammattisukeltajan ammattitutkinto, joka antaa valmiudet ammattisukeltajan työ-

tehtäviin sekä vedenalaiseen rakentamiseen liittyviin perustöihin ja tarkastussu-

kelluksiin. Tutkinto antaa pätevyyden harjoittaa ammattisukeltajan työtä turvalli-

sesti ja taloudellisesti sekä noudattaa alaan liittyviä turvallisuusmääräyksiä ja -

ohjeistuksia. Suomessa ammattisukeltajan ammattitutkinnon voi suorittaa Länsi-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä, Luksiassa. (Valtioneuvosto 2011; Luk-

sia.)

Kevytsukeltaja voi tehdä työsukelluksia enintään 30 metrin syvyyteen asti. Työ-

tehtävät käsittävät vedenalaisten rakenteiden kunnossapitoon liittyvät tarkas-

tussukellukset ja kuntokartoitukset. (Valtioneuvosto 2011.)

Kevytsukeltajat voivat myös suorittaa vedenalaisia pienehköjä hätäkorjauksia tai

pelastustehtäviä. Pätevyysvaatimuksena on vähintään kevytsukeltajan ammatti-
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tutkinto, joka muodostuu osasta ammattisukeltajan ammattitutkinnon koulutusta

(Työturvallisuuskeskus 2013).

Sukellustyönjohtajalla tulee olla sukellustyötehtävän vaativuuden ja sukellussy-

vyyden mukainen sukeltajan ammattitutkinto. Lisäksi sukellustyönjohtajalla tulee

olla joko kolmen vuoden kokemus pätevyyden mukaisissa sukellustyötehtävissä

tai yhden vuoden kokemus pätevyyden mukaisissa sukellustyötehtävissä sekä

maanrakennuksen tai tekniikan erikoisammattitutkinto. (Työturvallisuuskeskus

2013.)

Suositusten mukaan sukellusavustajan tulee olla perehdytetty työtehtäväänsä ja

hänen tulee tuntea tarvittavat tiedot ja taidot sukellustyöhön liittyvistä laitteista ja

työtehtävistä, jotta sukellustyön avustaminen voidaan suorittaa turvallisesti.

Suomessa sukellusavustajan työtehtäviin ei vaadita erityistä ammattitutkintoa,

vaan hänen tulee olla suorittanut peruskoulun oppimäärän sekä hallittava työ-

maalla annettava hätäensiapu sukellusonnettomuuksissa. (Työturvallisuuskes-

kus 2013.)

Harrastesukeltaja ei saa toteuttaa vedenalaiseen rakentamiseen liittyviä sukel-

lustöitä. Puutteellisen pätevyyden omaavan sukellustyötä tekevän henkilön tur-

vallisuus vaarantuu merkittävästi. Myös työn tilaaja on oikeutettu saamaan alan

ammattilaisen tarjoamaa asianmukaista palvelua sekä työn rakennustekniset

vaatimukset täyttävää työnjälkeä. (Työturvallisuuskeskus 2013.)

4.3 Sukellusryhmä

Sukellusryhmän ohjeellinen kokoonpano on kolme henkilöä, johon kuuluu työ-

sukeltaja, turvasukeltaja ja pinnalla toimiva sukellusavustaja. Veden alla tehtä-

vät rakennustyöt suorittaa pääasiassa työsukeltaja. Turvasukeltaja toimii yhteis-

työssä sukellusavustajan kanssa pinnalla ja valvoo sukellustyötä. Vaaratilan-

teen, onnettomuuden tai muun häiriötilanteen sattuessa sukelluksen aikana tur-

vasukeltaja vastaa pelastustoimien suorittamisesta ja muun avun antamisesta

veden alla työskentelevälle työsukeltajalle. On suositeltavaa, että turvasukelta-

jalla on sukellusvarusteet valmiiksi päällä tai sukelluskohteen lähellä, jotta hä-
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tään joutuneen sukeltajan pelastustoimet voidaan aloittaa nopeasti ja viivytte-

lemättä. Sukellusavustaja valvoo pinnalta käsin sukellustyön etenemistä ja seu-

raa työsukeltajan sijaintia veden alla. Hän myös valvoo pinnalla olevien hapen-

tuottolaitteiden sekä muun kaluston toimintaa. Ryhmään voi kuulua erikseen

tilanteen vaatiessa sukellustyöhön tarvittavan apuveneen kuljettaja, joka voi

toimia tarvittaessa myös sukellusavustajana. Sukellusryhmässä tulee olla suosi-

tusten mukaan nimettynä myös sukellustyönjohtaja. Sukellustyönjohtaja vastaa

sukellustyön suunnittelusta ja toteuttamisesta turvallisesti. Sukellustyönjohtaja

voi toimia myös sukellusryhmän muissa tehtävissä. (Työturvallisuuskeskus

2013.)

Sukellusryhmän kokoonpanoon vaikuttaa sukellustyötehtävän vaativuus, sukel-

lussyvyys ja työympäristön olosuhteet. Kahden henkilön sukellusryhmää suosi-

tellaan käyttää vain kertaluonteisissa lyhyissä ja olosuhteiltaan suotuisissa työ-

tehtävissä. Vaativissa työtehtävissä ja olosuhteissa sukellusryhmän suositeltu

kokoonpano on yli kolme henkilöä. (Työturvallisuuskeskus 2013.)

4.4 Turvallisuussuunnitelma

Ennen vedenalaisten rakennustöiden aloittamista on laadittava työvaihekohtai-

nen sukellustyön turvallisuussuunnitelma. Sen laatii työn tilaaja tai tilaajan

kanssa yhteistyössä toimiva sukellustyönjohtaja. Suunnitelmassa tulee esittää

kohteen yleiskuvaus ja sijainti, pelastussuunnitelma onnettomuustilanteessa ja

sukellusryhmään kuuluvien henkilöiden pätevyydet sekä määritetään sukellus-

ryhmän koko. Lisäksi siinä tulee esittää sukellustyössä käytettävä sukelluska-

lusto ja työvälineet. Suunnitelmassa esitetään myös sukellusjärjestelmä, joka

tarkoittaa sukeltajien hengitysilman tuottavaa järjestelmää. (Työturvallisuuskes-

kus 2013.)

Sukellustyöstä tehtävä työvaihekohtainen riskianalyysi on osana turvallisuus-

suunnitelmaa tai sen liitteenä. Siinä määritellään sukellusolosuhteita, sukellus-

työn suorittamista ja sukelluskalustoa koskevat riskit sekä selvitetään ennalta
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ehkäisevät toimenpiteet mahdollisten vaaratilanteiden minimoimiseksi. (Työtur-

vallisuuskeskus 2013.)

Tarvittaessa suunnitelmassa esitetään erikseen työvaiheen valaistus- ja säh-

köistyssuunnitelma, mikäli työ suoritetaan pimeällä tai käytetään pinnalla olevaa

sähkökeskukseen kytkettyä ilmantuottolaitetta (Työturvallisuuskeskus 2013).

4.5 Hengitysilmantuottolaitteet

Hengitysilmantuottolaitteilla varmistetaan sukeltajan hapensaanti sukellustyön

aikana. Pääasiallisena ilmantuottolaitteena käytetään yleensä sähköllä toimivaa

tai generaattorikäyttöistä paineilmakompressoria. Kompressorista ilma johde-

taan välisäiliön eli varailmapankin kautta suodatinyksikköön, jonka kautta ilma

johdetaan sukeltajalle kypärään kiinnitettäviä kaapeleita pitkin. Mikäli työmaalta

ei saada sähköä, voidaan sukeltajan ilmansaanti varmistaa johtamalla happea

suoraan paineilmapulloista koostuvan varailmapankin kautta sukeltajille. Pai-

neilmapulloyksiköistä koostuva varailmapankki on esitetty kuvassa 1. (T. Lahti,

henkilökohtainen tiedonanto 18.3.2016.)

Sukeltajalla on hyvä olla turvavarusteena selässään myös omavarainen pai-

neilmapullo, jos pinnalla olevassa happea johtavassa laitteessa ilmenee häiriö

tai hapensaanti pinnalta katkeaa kokonaan (T. Lahti, henkilökohtainen tiedonan-

to 18.3.2016).
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Kuva 1. Paineilmapulloyksiköistä koostuva varailmapankki.

Paineilmakompressorin tuottaman ilman tulee täyttää hengitysilmaksi tarkoite-

tun paineilman laadulle asetetut vaatimukset, jotka on määritelty Turvallisuus- ja

kemikaaliviraston hengitysilman laatua koskevassa standardissa. Myös varail-

mapankin ja selässä kannettavien paineilmapullojen täyttämiseen tarkoitetun

hengitysilmakompressorin tuottaman ilman tulee noudattaa kyseistä standardia.

Kompressorien öljyt ja hengitysilman tuottoon käytettävä suodatin on suositeltu

vaihtaa vuoden välein. (SFS-EN 12021; Arwell-Tekniikka Oy.)

Paineilmapullojen huoltoon ja merkintään tulee kiinnittää huomiota. Määräai-

kaistarkastus- ja käyttötarkastusväli on määritelty kauppa- ja teollisuusministeri-

ön päätöksessä painelaitteista. Paineilmapulloille määräaikaistarkastus tulee

tehdä vuosittain ja käyttötarkastus kahden vuoden välein. (Kauppa- ja teolli-

suusministeriö 1999.)
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Seoskaasupullot tulee erottaa paineilmapulloista seoskaasua koskevilla mer-

kinnöillä. Esimerkiksi syvillä sukelluksilla käytetään nitroxilla rikastettua seos-

kaasua (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2003).

Taulukko 1. Hengitysilman laadun vaatimukset. (Arwell-Tekniikka Oy)

4.6 Sukellusvarusteet

Sukeltajan perusvarusteisiin kuuluu sukelluskypärä ja sukelluspuku. Kypärän

tulee olla kestävä, mutta kevyt ja suojata sukeltajaa mahdollisilta iskuilta. Ne

ovat usein valmistettu joko metallista tai komposiitista. Kypäriä on kahden tyyp-

pisiä: vapaavirtauskypäriä ja suljettuja kypäriä. Vapaavirtauskypärät ovat yleen-

sä yksinkertaisempia käyttää kuin suljetut kypärät, ja niissä sukeltajan käyttämä

happi virtaa vapaasti kypärän ja sukelluspuvun sisällä, jolloin puku myös eristää

paremmin lämpöä. Vapaavirtauskypärää käytettäessä täytyy olla erityinen va-

paavirtaussukelluspuku. Kyseisen tyyppistä sukelluspukua käytettäessä ei suo-

sitella käyttää rikastettua happea hengitysilmana tehtäessä hitaustyötä, sen

syttymisvaaran vuoksi. Suljettuja sukelluskypäriä voidaan käyttää erilaisten kui-

va- ja märkäpukujen kanssa, sillä kaulaan kiinnitettävä eristemansetti sulkee

yhteyden kypärään. Kuvassa 2 on esitetty Kirby Morganin valmistama suljettu

sukelluskypärä. (Arwell-Tekniikka Oy; T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto

18.3.2016.)

Happi 20 -22 %
CO Alle 15 ml/m3

CO2 Alle 500 ml/m3
Öljy Alle 0,5 mg/m3

Haju/maku Ei yhtään
Partikkelit Ei yhtään

Vesi Ei yhtään
Vesihöyry >200 bar Alle 35 mg/m3
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Kuva 2. Sukellusonnettomuudessa vaurioitunut Kirby Morganin suljettu sukelluskypärä.

Hengitysilma kulkeutuu sukeltajalle kypärään kiinnitetyn hengitysilmaletkun

kautta. Hengitysilmaletkun sisääntuloyhde sijaitsee yleensä kypärän takaosassa

tai sivulla ja sisään virtaavan ilman säätöventtiili kypärän jommallakummalla

sivulla. (Arwell-Tekniikka Oy.)

Kypäriin on yleensä kytketty työvalo, puhelin ja videokamera, jotka toimivat

hengitysilmaletkun mukana syötettävien erillisten kaapeleiden avulla tai akuilla.

Näin sukeltaja voi olla sukelluksen ajan yhteydessä pinta-avustajaan ja työsken-

telyä voidaan ohjata tai dokumentoida pinnalle välitettävän videokuvan kautta

tarvittaessa. (Työturvallisuuskeskus 2013; T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto

18.3.2016.)

Sukeltajan turvavarusteisiin kuuluu myös tarvittaessa kaasulla täyttyvä paukku-

liivi, jonka avulla sukeltaja pääsee hätätilanteessa nopeasti pinnalle. Paukkulii-

viä käytettäessä tulee ottaa huomioon sukeltajan mahdollinen vahingoittuminen

pinnalle nousun aikana. (T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto 18.3.2016.)
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5 SUKELTAJILLA TEHTÄVIÄ VEDENALAISIA
RAKENNUSTÖITÄ

5.1 Vedenalainen louhinta

Vedenalaisessa louhinnassa räjäytyskentät porataan ja panostetaan usein työ-

lautalta käsin. Pienempien kohteiden, kuten yksittäisten lohkareiden räjäytyk-

seen tai vedenalaisen kalliopinnan paikalliseen madaltamiseen, voidaan käyttää

työsukeltajaa. Louhintatöihin ryhtyvältä työsukeltajalta vaaditaan sukeltajan

ammattitutkinnon lisäksi panostajan pätevyys. Sukeltaja suorittaa panosreikien

poraamisen vedenalaiseen työskentelyyn tarkoitetulla paineilma- tai hydrauli-

käyttöisellä kallioporalla. Räjähdeaineena käytetään vedenalaiseen louhintaan

soveltuvaa dynamiittia tai merikemiittiä. Panoksien sytytykseen suositellaan

käyttää sähkötöntä sytytysjärjestelmää. (T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto

18.3.2016; Rakennustieto Oy 2006.)

Vedenalaiset olosuhteet vaikuttavat sukellustyön suorittamiseen. Huono näky-

vyys vaikeuttaa laajojen räjäytyskenttien lataamista merkittävästi. Riskinä on

tällöin myös sukeltajan sotkeutuminen räjäytysnallien letkuihin. Vedenalaisessa

louhinnassa korostetaan huolellista turvallisuussuunnittelua ennen sukellustyön

toteutusta. (T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto 18.3.2016.)

5.2 Vedenalainen betonointi

Vedenalainen betonointi tulee kyseeseen esimerkiksi vesistösiltojen välitukien

perustuksissa, satamarakenteissa, laitureiden ja satamarakenteiden perustuk-

sissa, betonisissa patoluukuissa. Vedenalaisissa betonointitöissä joudutaan

usein turvautua työsukeltajien apuun, mikäli kohde on ahdas tai valua muuten

mahdotonta ohjata pinnalta käsin. Tällöin sukeltaja ohjaa valuputkea käsin ve-

den alla tai veden valtaamassa muotissa. Valunopeutta säädetään sukeltajan

pinnalle antamien ohjeiden perusteella. (T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto

18.3.2016.)
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Vedenalaisessa betonoinnissa on tärkeää, että sen sideaineet eivät huuhtoudu

veden mukana ja erotu runkoaineksesta. Vedenalaisissa valuissa käytetäänkin

usein massaa, johon on lisätty sideaineen huuhtoutumista estävää lisäainetta.

Tätä betonilaatua kutsutaan uppobetoniksi. Vedenalaisissa valuissa voidaan

käyttää myös betonimassaa, joka ei sisällä huuhtoutumista estävää lisäainetta,

jolloin valu suoritetaan contractor -menetelmällä. (Rakennustieto Oy 2006.)

5.3 Tarkastussukellukset

Vedenalaisten rakenteiden tai muuten vaikeasti tarkkailtavien veden läheisyy-

dessä sijaitsevien rakenteiden kuntoa valvotaan tarkastussukellusten avulla.

Tarkastettaviin vedenalaisiin rakenteisiin kuuluu muun muassa siltojen perus-

tusrakenteet ja eroosiosuojaverhoukset, laiturit ja satamarakenteet, patoraken-

teet, merimerkit ja niiden ankkuroinnit, veneet ja laivat, vesitornit sekä ve-

denalaiset putki- ja kaapelilinjat. (Tiehallinto 2009; Liikennevirasto 2010.)

Vedenalaisten rakenteiden kunnon dokumentoimiseen käytetään erikoisvalmis-

teisia kameroita sekä viistokaikuluotaus- ja monikeilaluotauslaitteita. Tarkastus-

sukellukset laaditaan tarkastuspöytäkirja, johon liitetään tarkastuksen aikana

dokumentoidut tiedot. (J. Venemies, henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016.)

Tarkastussukelluksia voi tehdä joko kevytsukeltajan tutkinnon tai sukeltajan

ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Siltojen vedenalaisten rakenteiden tarkas-

tamiseen vaaditaan lisäksi siltatarkastajan pätevyys. (Työturvallisuuskeskus

2013; Tiehallinto 2009.)

5.4 Sukeltajien avulla suoritettava ruoppaustyö

Vesistön pohjan syvyyden lisääminen ruoppaamalla voidaan toteuttaa koneen

sijasta myös sukeltajan avulla. Ruoppaustyö alkaa huolellisella suunnittelulla ja

ruopattavan alueen tarkastuksella. Tarkastuksen apuna voidaan käyttää viisto-

kaikuluotausta ja videointia. Ruopattavalla alueella sijaitsevat putki- ja kaapeli-
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linjat merkitään ja linjojen koordinaattitiedot tallennetaan. (T. Lahti, henkilökoh-

tainen tiedonanto 18.3.2016.)

Veden alla maamassoja siirretään käsin ohjattavan stroolin tai ejektorin avulla.

Strooli toimii vesipaineella ja aiheuttaa vesisuihkun, joka siirtää massoja suo-

raan eteenpäin. Vesipaineella toimiva ejektori taas imee maamassoja. Imuvoi-

man vuoksi sillä pystytään poistamaan maamassat hankalista rakenteista ja

kuopista. (T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto 18.3.2016.)

Mammutti soveltuu suurten maamassojen poistamiseen. Mammutin imuputkeen

syötetään paineilmaa vaunukompressorista, joka laajentuu ja pyrkii kohti pintaa,

aiheuttaen tehokkaan imun putken alapäähän. Laite toimii hyvin syvissä ruop-

pauskohteissa, mutta soveltuu myös matalampiin kohteisiin, jolloin imuteho las-

kee. Sukeltaja ohjaa mammutin imuputken ruoppauskohtaan ja valvoo sen toi-

mintaa veden alla. (T. Lahti, henkilökohtainen tiedonanto 18.3.2016.)

5.5 Vedenalaisen kaapelin upotus

Vedenalaisilla kaapeleilla tarkoitetaan tiedonsiirtoon, vesihuoltoon, kaukoläm-

mön tai sähkönjakeluun tarkoitettuja vesistöjä alittavia kaapelilinjoja. Vesistöjen

alituksiin käytetään tavallisia kaapeliputkia, joihin kiinnitettävät putkipainot pitä-

vät kaapelin veden pohjassa. Vaihtoehtoisesti vedenalaisia sähkö- ja telekaape-

leita asennettaessa voidaan käyttää armeerattuja eli mekaanisesti vahvistettuja

vedenalaisia erikoiskaapeleita, joihin ei tarvitse erikseen kiinnittää putkipainoja.

(O. Linnanluoto, henkilökohtainen tiedonanto 13.5.2016.)

Vedenalaisten kaapelireititysten rakentaminen toteutetaan upottamalla kaapelit

vesistön pohjalle työlautalta tai kaapeliveneeltä, ja sukeltajat suorittavat kaape-

lin perustamiseen tarvittavat työt. Pehmeäpohjaisissa vesistöissä veden poh-

jaan ruopataan ura voimakkaan vesisuihkun avulla, jota sukeltajat ohjaavat ve-

den alla. Kivikkoisissa vesistöissä sukeltajat ohjaavat kaapelin paikalleen käsin,

sillä kivikkoisissa olosuhteissa ruoppaamisessa käsikäyttöisestä vesisuihkusta

ei ole hyötyä. Työlautalla työskentelevä pinta-avustaja tarkkailee sukeltajien
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sijaintia ja työskentelyä koko työvaiheen ajan. (O. Linnanluoto, henkilökohtainen

tiedonanto 13.5.2016.)
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6 LAMMASHAAN VESISTÖSILLAN RAKENTAMISEEN
LIITTYVÄT SUKELLUSTYÖT KERAVALLA

6.1 Vesistökaapelin kartoitus

Keravanjoen ylittävän Lammashaan sillan työsillan rakentamisen alkuvaiheessa

heinäkuussa paljastui, että teleoperaattorin omistama telekaapelilinja alittaa

joen samalla kohdalla, johon rakentamisen aikaisen työsillan alusrakenteet oli

alun perin suunniteltu. Suunnitelmissa työsillan perustuksiksi oli määrätty hal-

kaisijaltaan 170 mm:n teräksiset lyöntipaalut. Riskinä oli telekaapelilinjan rikkou-

tuminen työsillan paalutuksen aikana. Joen alittavan kaapelilinjan tarkka sijainti

jouduttiin määrittämään sukellustyönä. Joen syvyys oli työsuorituksen tapahtu-

mahetkellä noin 1,5 metriä.

Sukellustyöstä laadittiin asianmukainen turvallisuussuunnitelma. Suotuisien olo-

suhteiden vuoksi työn suorittanut sukellusryhmä koostui kahdesta ammat-

tisukeltajasta. Joen alhaisen vedenpinnan vuoksi kaapelin sijainnin määritys

voitiin suorittaa matalissa kohdissa ilman hengitysilmalaitteistoa. Kaapelin si-

jainti selvitettiin teräskoukulla ja käsin tunnustelemalla, minkä jälkeen linjan tar-

kepisteet lisättiin suunnitelmakarttaan. Kuvassa 3 esitetty vesistökaapelin

etsintää Lammashaan siltatyömaalla.

Kuva 3. Kaapelin etsintää Keravanjoella.
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6.2 Pilarivaippojen pohjalevyjen hitsaus

Lammashaan sillan pilariperustuksia rakennettaessa pilarien teräsvaippojen

pohjiin hitsattiin kuusi teräksistä pohjalevyä, jotka liittivät edellisessä työvai-

heessa poratut 610 mm:n teräksiset porapaalut pilarimuotin teräsvaippaan kiin-

ni. Porapaalujen ja pilarimuottien liitoskohta sijaitsi vedenpinnan alapuolella.

Olosuhteet olivat työn suoritukseen suotuisat joen syvyyden ollessa noin 2 met-

riä ja virtaukset hyvin vähäisiä. Pohjalevyn vedenalaista hitsaustyötä on esitetty

kuvassa 4.

Kuva 4. Sukeltaja hitsaamassa pohjalevyä pilarin vaipan ja porapaalun liitoskohtaan.

Sukelluskaluston tarkastamisen yhteydessä myös tästä työvaiheesta laadittiin

erillinen turvallisuussuunnitelma. Työn suorittanut sukellusryhmä koostui kah-

desta työsukeltajasta sekä yhdestä pinta-avustajasta. Lisäksi kaksi apumiestä

toimi avustavissa tehtävissä työsillalta käsin.
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Hitsaustyö suoritettiin vedenalaiseen hitsaukseen tarkoitetuilla puikkohitsauslait-

teella. Porapaalujen päihin hitsattavat pohjalevyt ja pilarin vaippa nostettiin pai-

kalleen kaivinkoneen avulla, minkä jälkeen sukeltajat suorittivat hitsauksen.

6.3 Työsillan teräspaalujen purku

Lammashaan sillan työsillan teräksisten paaluperustusten purkuvaiheessa jou-

duttiin myös turvautumaan ammattisukeltajiin. Teräspaalut katkaistiin puikkohit-

saamalla joen pohjan tasolta vedenpinnan alapuolella. Joen syvyys oli työsuori-

tuksen tapahtumahetkellä noin 3 metriä. Työvaiheeseen liittyi erityisiä riskejä,

kuten katkaistun teräspaalun kaatuminen sukeltajan tai sukeltajalle happea kul-

jettavan kaapelin päälle. Lisäksi kyseisenä ajankohtana joen virtaus oli voima-

kasta. Paalujen katkontaa on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Työsillan teräspaalujen katkomista Keravalla. Sukellustyötä avustettiin työlautalta käsin.

Ennen töiden aloitusta laadittiin turvallisuussuunnitelma, jossa käytiin läpi mah-

dolliset riskit. Sukellusvarusteet ja sukelluskalusto tarkastettiin ja todettiin kysei-

seen työvaiheeseen sopiviksi. Työn suorittanut sukellusryhmä koostui työsukel-
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tajasta ja turvasukeltajasta. Turvasukeltaja toimi työvaiheessa sukellusavusta-

jana. Lisäksi paikalla oli apumies, joka työskenteli lautalta käsin.

Teräspaalujen yläreunaan puikkohitsattiin aukot, joihin kiinnitettiin nosturiauton

puomiin kytketty nostoketju. Puomiin kiinnitetty nostoketju piti teräspaalun pai-

kallaan, jotta se ei kaatuisi hallitsemattomasti sukeltajan tai sukelluslaitteiden

päälle. Sukeltaja kiinnitettiin rannalta käsin turvaköyteen joen voimakkaan virta-

uksen vuoksi.

Katkaisuun käytettiin vedenalaiseen työskentelyyn soveltuvaa sähkökäyttöistä

puikkohitsauslaitetta.  Sukellusvarusteina käytettiin suljettua Kirby Morgan LS27

-sukelluskypärää puhelin- ja valokytkennöillä sekä suljettua neopreeni-

kuivapukua. Hengitysilmantuottoon käytettiin paineilmayksikköä, joka muodostui

neljästä 50 litran happisäiliöstä. Sukeltajalla oli myös turvavarusteena seläs-

sään varailmapullo.
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7 TYÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI
HAASTATTELUJEN POHJALTA

7.1 Haastattelujen tavoite

Sukellustyön työturvallisuuden nykytilan kartoittamiseksi haastateltiin kahdek-

saa vedenalaiseen rakentamiseen erikoistunutta rakennusliikettä sekä yhtä su-

kellusvarusteiden huoltoon ja myyntiin erikoistunutta yritystä. Lisäksi työssä

otettiin yhteyttä neljään sukellustöiden tilaajaan, joista kaksi suostui haastatte-

luun. Rakennusliikkeet olivat pääasiassa useita sukeltajia työllistäviä rakennus-

alan yrityksiä, mutta mukana oli myös muutama toiminimellä sukellustöitä teke-

vää urakoitsijaa. Haastatteluihin osallistuneet yritykset on esitetty opinnäytetyön

liitteessä 1.

Haastattelut suoritettiin pääasiassa puhelinhaastatteluina lukuun ottamatta kah-

ta haastattelua, jotka suoritettiin paikan päällä.

Haastattelemalla sukellusyrityksiä ja sukellustöiden tilaajia pyrittiin selvittämään

urakoitsijoiden näkökulmasta sukellusalan työturvallisuuden toteutumista työ-

maalla ja yrityksen sisäisesti. Haastatteluissa keskityttiin muun muassa sukel-

lustyön turvallisuussuunnitelman laadintaan, sukellusvarusteisiin ja varusteiden

huoltoon, sukellusryhmän kokoonpanoon sekä alan työturvallisuuteen ja lain-

säädäntöön liittyviin puutteisiin Suomessa.

7.2 Turvallisuussuunnitelma

Sukellustyönturvallisuussuunnitelman useimmat haastateltavista urakoitsijoista

laatii itse tai tilaajan kanssa yhteistyössä. Vaikka turvallisuussuunnitelman laa-

timinen on lain mukaan tilaajan vastuulla, on haastateltavien mielestä suunni-

telman sisällön kannalta tärkeää, että urakoitsija on alan ammattilaisena muka-

na sen tekemisessä. Sukellusurakoitsija tuntee työssä esiintyvät riskit usein ti-

laajaa paremmin ja osaa arvioida ne sukellustyökohtaisesti.



29

7.3 Sukelluslaitteiden huolto ja sukelluslaitteet

Sukelluskaluston ja erityisesti hengitysilmalaitteiden kunnon valvonnan ja val-

vontaan liittyvän lainsäädännön puuttuminen on useiden sukellusurakoitsijoiden

mielestä ongelma alalla. Suomessa on olemassa määräyksiä ainoastaan pai-

neilmapullojen kunnon valvontaa ja määräaikaishuoltoja koskien. Niiden käyttöä

ohjaa painelaitteiden laki sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston määräykset.

Sukelluslaitteita nämä määräykset eivät koske, eikä niistä tarvitse esittää sukel-

luslaitteiden huoltotodistuksia ja huoltotöiden suorittajan pätevyyksiä. Haastatte-

luista kävi ilmi, että haastateltavilla on tullut vastaan sukelluslaitteita, joissa on

esiintynyt arveluttavia laitekorjauksia. Etenkin hengitysilmalaitteen, kuten hengi-

tysilmakompressorin tai sukelluskypärän, häiriö veden alla on hengenvaarallis-

ta.

Haastateltavien mielestä myös selässä kannettavan varailmapullon käyttö tulisi

olla määrätty sukelluslaissa. Pelkällä hengitysilmakompressorin tai varailma-

pankin kautta syötetyllä hengitysilmalla sukeltaminen on riskialtista, sillä pinnal-

ta vedetyn ilmansyöttöletkun rikkoutuminen tai hengitysilman tuoton katkeami-

nen sukelluksen aikana on mahdollista.

7.4 Sukellusryhmä

Haastattelujen perusteella alan urakoitsijat kokevat sukellusryhmän kokoonpa-

noa koskevan lainsäädännön puuttumisen vaikuttavan alan työturvallisuuteen

Suomessa. Heidän mielestään ongelma on siinä, että täällä sukellusryhmän

kokoonpanoa ohjaa vain suositukset, mutta muissa Pohjoismaissa vaatimus

vähintään kolmen henkilön sukellusryhmästä on määrätty laissa. Haastateltavi-

en mielestä olisi siis turvallisempaa, mikäli sukellusryhmä koostuisi aina vähin-

tään kolmesta henkilöstä. Sukellustyökohteiden tapaturmariskit vähenisivät, kun

sukellusryhmässä on aina työsukeltajan turvana erikseen nimitetty turvasukelta-

ja sekä pinta-avustaja. Tapaturman sattuessa sukellusavustaja voisi auttaa tur-

vasukeltajaa pelastustoimissa pinnalta käsin.
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Haastatteluissa mainittiin sukellusryhmän kokoonpanon vaikuttavan myös ura-

koiden tarjouskilpailuissa. Mikäli yritys tarjoaa sukellustyötä suosituksen mukai-

sella sukellusryhmällä, on pienemmällä ryhmällä toimiva urakoitsija etulyön-

tiasemassa tarjousvaiheessa. Toisaalta taas pienillä alan toimijoilla ei ole vält-

tämättä tarpeeksi resursseja ylläpitää kolmen henkilön sukellusryhmää, kuten

yksi haastateltavista mainitsi.

Sukellusryhmän kokoonpanoa koskevaa suositusta on yritetty viedä asetuksek-

si aikaisemmin, mutta päätöksenteko on ollut hankalaa, koska sukellustyö kos-

kee Suomessa niin montaa erillistä tahoa. Se koskee niin rakennussukeltajia

kuin meripelastajia, rajavartiolaitosta, pelastussukeltajia sekä muita tahoja, joi-

den työnkuvaan liittyy jollain tavalla sukellustyötä.

7.5 Sukellustyön valvonta ja pätevyydet

Haastatteluista kävi ilmi, että sukellusalan valvonta on heikkoa Suomessa. Su-

kellustyömailla ulkopuolista valvontaa on hyvin vähän, eikä sitä suoriteta sään-

nöllisesti. Useat haastateltavista eivät muistaneet, milloin heiltä olisi viimeksi

tarkistettu sukeltajan ammattipätevyydet. Sukeltajien ammattipätevyyksien tar-

kastus on urakoitsijoiden ja tilaajien kokemuksesta pitkälti urakoitsijasta itses-

tään kiinni, vaikka se kuuluu lain mukaan sukellustyön tilaajan vastuuseen. Ul-

kopuolinen työsuojeluviranomainen tekee tarkastuksia hyvin harvoin.

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että ongelmana on myös kunnallisten tilaajien

sukellustöiden valvonta. Heidän kokemuksiensa mukaan kunnallisissa sukellus-

töissä on esiintynyt tapauksia, joissa on käytetty harrastesukeltajia ammat-

tisukeltajien sijasta. Tämä lisää onnettomuusriskiä, sillä harrastesukeltaja ei ole

alan ammattilainen eikä välttämättä tunne kaikkia työsukeltamiseen liittyviä vaa-

roja ja turvallisuussuosituksia.

Haastateltavilla on ollut myös kokemusta sukellustyömaista, joissa sukel-

lusavustajana toimineella henkilöllä ei ole ollut aikaisempaa kokemusta sukel-

lusavustajana toimimisesta, vaan työhön on nimitetty ulkopuolinen työmaalla

toimiva henkilö. Työturvallisuuden kannalta kokematon sukellusavustaja on su-
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keltajalle riski, sillä hänellä ei ole koulutusta sukellusonnettomuustilanteessa

toimimisesta eikä hän ei tunne hapentuottolaitteiden ja muun sukelluskaluston

toimintaa. Suomessa sukellusavustajalta ei vaadita mitään sukellusalan koulu-

tusta toisin kuin Ruotsissa, missä sukellusavustajan tulee olla suorittanut vähin-

tään kevytsukeltajan tutkinnon.
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8 SUKELLUSTYÖN TYÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT
PARANNUSEHDOTUKSET

Urakoitsijoiden, sukelluslaitteiden huoltajan ja sukellustöiden tilaajien antamista

haastatteluista kävi ilmi, että alan työturvallisuudessa on useita puutteita. Alan

työturvallisuuden kehittämisen vuoksi niihin tulisi löytää toimivia ratkaisuja.

Nykyistä sukellustyötä koskevaa lainsäädäntöä tulisi laajentaa ja muokata yksi-

tyiskohtaisemmaksi. Osa sukellustyönturvallisuus ohjeistuksessa esiintyvistä

suosituksista tulisi siirtää alan lainsäädäntöön ja muuttaa lainvoimaisiksi ase-

tuksiksi.

Sukellusryhmän kokoonpanon kolmen henkilön minimivaatimuksen muuttami-

nen suosituksesta määräykseksi voisi parantaa työturvallisuutta sukellustyö-

mailla. Silloin tulisi tosin arvioida ja rajata tarkasti, minkä tyyppiset sukellustyöt

määrätään suoritettavaksi vähintään kolmen henkilön sukellusryhmällä ja mitä

sukellustöitä voisi toteuttaa pienemmällä kokoonpanolla, koska sukellusalalla

toimii monia eri tahoja eikä pelkästään vedenalaisia rakentajia. Joillakin Suoma-

laisilla energiayhtiöillä on jo käytössä omakohtaisia vaatimuksia sukellustyötä

suorittavan sukellusryhmän minimikoosta.

Ennen sukellustöiden aloittamista, sukellustyöntilaajan olisi hyvä tarkastaa su-

kelluskaluston kelpoisuus työn turvallisen toteutuksen kannalta. Kaluston tar-

kastamiseen voisi käyttää siihen tarkoitettua tarkastuslomaketta, joka täytettäi-

siin urakoitsijan kanssa. Tämä tosin edellyttää, että tilaaja on tutustunut alan

lainsäädäntöön ja suosituksiin sekä tuntee sukelluslaitteiden toimintaa.

Sukelluslaitteiden ja erityisesti hengitysilmalaitteiden pakollisten määräaikais- ja

käyttöhuoltojen sisällyttäminen alan lainsäädäntöön olisi työturvallisuuden kan-

nalta tärkeää. Lisäksi laitteiden huoltokirjoja tulisi tarkastaa määräajoin. Yksi

vaihtoehto olisi luoda laki, joka vaatii paineilmalaitteiden lisäksi myös sukellus-

laitteiden rekisteröimisen, mikä saattaisi helpottaa valvontaa.
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Myös asetus selässä kannettavan varailmapullon käytöstä lisäisi sukeltajien

työturvallisuutta, kun tähän asti sen käyttö on ollut vapaaehtoista. Näin sukelta-

jalla olisi aina sukellustöissä mukana määrätty varailmapullo, jos pääasiallises-

sa hengitysilmantuottojärjestelmässä ilmenee ongelma.

Sukellustöiden viranomaisvalvontaan tulisi panostaa enemmän. Valvonnan tulisi

keskittyä urakoitsijoiden käyttämien sukelluslaitteiden kunnon ja toimivuuden

arviointiin, työsukeltajien pätevyyksien tarkastamiseen ja sukellustyön työturval-

lisuuden toteutumiseen sukellustyömailla. Myös sukellusavustajan kelpoisuuden

työmaakohtainen arviointi on tärkeää.

Hankalan valvonnasta tekee muun muassa se, että sukeltajilla suoritettavia työ-

kohteita on hyvin vähän ja osa sukellustöistä tehdään pienen yksityisen tilaajan

tai kunnan tilaamana, jolloin viranomaisen on vaikea saada tietoa meneillään

olevista sukellustöistä. Yksi vaihtoehto olisi tehdä asetus, joka määrää sukellus-

työn tilaajaa tekemään erikseen ilmoituksen sukellustyöstä työturvallisuusviran-

omaiselle ennen sukellustöiden aloittamista. Jotta valvonta toimisi, tulisi sukel-

lustyön valvojalla olla erityistä asiantuntemusta sukellusalalta ja siihen liittyvistä

turvallisuusohjeistuksista ja asetuksista.

Suomessa sukellusala on pieni ja kehittyvä ala ja sitä koskeva työturvallisuus

on kehittynyt parempaan suuntaan vuosien varrella, vaikka alan lainsäädäntö

on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista. Siispä olisi tärkeää, että työturvallisuus

pysyy ajan tasalla myös Suomessa, jolloin onnettomuuksia voidaan ennaltaeh-

käistä paremmin tulevaisuudessakin.
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Liite 1 Haastatteluun osallistuneet yritykset

Sukellusurakoitsijat:

Yritys: Sukellus Brygmann Oy

Sukellus Brygmann on Maskusta käsin toimiva yhden miehen sukellusyritys,

joka työllistää vuodenajasta riippuen 1-3 alihankkijasukeltajaa.

Yritys: Divecon Oy

Divecon Oy on vuonna 2012 perustettu vedenalaisiin rakennustöihin ja kunto-

kartoituksiin erikoistunut sukellusyritys, joka toimii koko Suomen alueella sekä

muissa Pohjoismaissa sekä Baltian alueella. Yrityksellä on käytettävissään kak-

si sukellustyöryhmää kalustoineen ja työllistää 6-7 omaa sukeltajaa vuoden ym-

päri.

Yritys: DG Diving Group

DG Diving Group on toiminut sukellusalalla vuodesta 1983 lähtien ja on sukel-

lusalan keskisuuri toimija Suomessa. Se työllistää sesonkiaikaan noin 15 työn-

tekijää. Yritys on keskittynyt lähinnä laivojen korjaustöihin ja kuntokartoituksiin,

mutta suorittaa myös vedenalaisia rakennustöitä.

Yritys: Baltic Divers Oy

Ammattisukellusyritys Baltic Divers Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1993

lähtien. Se työllistää sukellustöissä vuoden ympäri 5-7 omaa sukellusalan am-
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mattilaista ja noin 5-15 alihankkijaa. Yritys toteuttaa sukellustyötä ja vedenalais-

ta rakentamista isoille tilaajille ja on erikoistunut vaativiin työkohteisiin, kuten

voimaloiden vedenalaisiin asennustöihin. Yritys ei juurikaan tarjoa sukellustyötä

yksityisille tilaajille.

Yritys: Sukelluskotka Oy

Sukelluskotka on vuonna 1978 perustettu vedenalaisten rakennuskohteiden

toteuttamiseen ja suunnitteluun erikoistunut yritys. Yritys on yksi Suomen suu-

rimpia sukellusalan toimijoita ja se työllistää 13 vakituista sukellusalan ammatti-

laista.

Yritys: Sukellus Backman Oy

Vuonna 2010 perustettu Sukellus Backman on ammattisukellusalalla toimiva

yhden miehen sukellusyritys, joka toimii koko Suomen alueella. Yritys on eri-

koistunut vedenalaiseen rakentamiseen ja tarkastussukellustöihin. Sukellustöis-

sä yritys käyttää ammattisukellukseen erikoistuneita alihankkijoita.

Yritys: Sukellustyö J. Ilonen

Yhden miehen sukellusyritys, on joka toiminut alalla 30 vuotta. Yrityksen pää-

toimipaikka on Joensuu ja Kemi, mutta yritys toimii koko Suomen alueella sekä

muissa pohjoismaissa. Sukellustyö J. Ilosen palvelutarjontaan kuuluu ve-

denalaiset rakennustyöt ja vedenalaisten rakenteiden tarkastussukellukset. Yri-

tys työllistää alihankintana 2-6 henkilöä vuodenajasta ja sesongista riippuen.

Yritys: Subneering Ammattisukellustyöt Oy
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Subneering on koko Suomen alueella palveleva sukellusalan pienyritys, joka

työllistää 3-5 työntekijää. Yritys ei käytä alihankkijoita, vaan suorittaa sukellus-

työt omilla sukeltajilla. Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluu muun muassa

erinäiset vedenalaiset rakennustyöt, tarkastussukellukset ja vedenalaisarkeolo-

giset työt sekä vesirakentamiseen liittyvä suunnittelu.

Sukelluslaitteiden huoltoliike:

Yritys: Arwell-Tekniikka Oy

Arwell-Tekniikka Oy on vesistörakentamiseen ja ammattisukellukseen liittyvien

laitteiden ja varusteiden myyntiin sekä hengitysilmavarusteiden ja hengitysilma-

kompressoreiden huoltoon erikoistunut yritys.

Sukellustöiden tilaajat:

Yritys: Prysmian Oy

Prysmian Oy on kansainvälinen energia- ja tietoverkkokaapeleiden valmistaja ja

toimittaja, joka toimii 50:ssä eri maassa. Yritys rakennuttaa myös meri- ja vesis-

tökaapelireitityksiä Suomessa ja ulkomailla. Kaapelireitityksiin liittyvissä sukel-

lustöissä yritys käyttää alihankintaa.

Yritys: Relacom Oy

Pohjoismaissa toimiva Relacom Oy toimittaa verkkopalveluita eri operaattoreille

ja sähkölaitoksille. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluu myös vesistöön upotetta-

vat kaapelireititykset. Veden alla kulkevien kaapeleiden rakentamisessa yritys

käyttää erikoisvalmisteista kaapelilaivaa, joka toimii samalla sukeltajien tu-

kialuksena. Tarvittavat sukellustyöt yritys teettää alihankkijoilla.
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Liite 2 Sukellustyön turvallisuussuunnitelmat
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