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ALKUSANAT

Idean opinnäytetyöhön alun perin antoi merikapteeni evp. Osmo Hägg. Hänen kans-

saan keskusteltuani alkoi ajatus opinnäytetyön sisällöstä kehittyä. Ammattitaitoista

apua opinnäytetyöhöni on antanut myös palomestari Jukka Kinnunen (Etelä-Karjalan

Pelastuslaitos). Hänellä on vuosikymmenien kokemus liikkumisesta Saimaalla ja

erinomaiset tiedot vesiliikenteen erityistaidoista. Lisäksi asiantuntija-apua olen saa-

nut myös ammattikalastaja Petteriltä, hänellä on myös vesiliikenteen erityistaitoja ja

-tietoja. Petteri ei halua koko nimeään mainittavan. Opinnäytetyön opetukselliseen

osaan tukea on antanut vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski (Pelastusopisto). Pe-

lastustoimen yhteistoiminnasta Meri- ja järvipelastusseurojen kanssa olen keskustel-

lut paljon Suomen Meripelastusseuran koulutussuunnittelijana aiemmin toimineen

Ilari Hatakan kanssa. Erittäin paljon apua opinnäytetyön kirjalliseen osioon on anta-

nut opponentti, palopäällystöopiskelija Sanni Partio.

Taipalsaarella 13.1.2017
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1 JOHDANTO

Tutustuttuani kesätöissä muutaman palokunnan valmiuksiin käsitellä venettä sekä kykyä

liikkua vieraammissa vesistöissä huolestuin ammattitaidon puutteesta. Tämän havaittuani

päätin alkaa työstää veneenkuljettajakurssia palokunnille. Lähes jokaisella Suomen val-

miuspaloasemalla on jonkinlainen pienvene, jota saattaa kuljettaa palokunnan jäsenistä

kuka vain. Perustietojen ja taitojen saavuttamiseksi veneiden käsittelyssä tällainen kurssi

on omiaan palokuntien peruskoulutusjärjestelmään ja pelastuslaitoksille opetusmateriaa-

liksi.

Tavoitteena on lisätä tietämystä vesiliikenteen tavoista ja velvollisuuksista myös pelas-

tustoimen parissa. Kurssin sisältö koskee pääasiassa sisävesillä tapahtuvaa pelastustoi-

mintaa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda täydennettävissä oleva kokonaisuus,

joka pitää sisällään materiaalia pelastustoimen veneenkuljettajakoulutuksen tarpeisiin.

Hiljaista tietoa aiheesta on olemassa erittäin paljon, mutta tässä opinnäytetyössä on koottu

tarpeellisin saatavilla oleva tieto vesiliikenteen tarpeisiin.

Pelastustoimi hoitaa vuosittain satoja kiireellisiä tehtäviä vesistöissä erikokoisilla aluk-

silla. Suuremmat alukset (työalukset) tarvitsevat aluksen päällikön pätevyyden ja aluksen

koon mukaan mahdollisesti muitakin aluksen rekisteröintitodistuksessa määriteltyjä hen-

kilöitä pätevyyksineen. Näitä pätevyysvaatimuksia varten on käytävä koulutus erillisessä

oppilaitoksessa. Pienemmille aluksille ei ole määritetty minkäänlaista pätevyysvaati-

musta. Toisin sanoin pienaluksen kuljettajan pätevyysvaatimukset tulevat vesiliikenne-

laista, jossa alaikärajaa lukuun ottamatta muut määritykset on hyvin löyhästi kirjattu.
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2 PALOKUNTIEN VENEENKULJETTAJAKURSSI

Opinnäytetyö sisältää kurssikokonaisuuden, jota voidaan hyödyntää pelastustoimen eri

tasoisissa koulutuksissa sopimuspalokuntalaisista pelastajakoulutuksen suorittaneisiin.

Tämä kurssi on tarkoitettu pelastustoimen pienempien veneiden kuljettajien kouluttami-

seen aluksille, jotka on tarkoitettu toimimaan kotimaan liikennealueella I. Kurssi ei anna

pätevyyttä toimia yli 10 metrin pituisen työalukseksi rekisteröidyn aluksen päällikkönä.

Tähän tarkoitukseen on kouluttajalla oltava Liikenneviraston (TraFi) hyväksymä merilii-

kenteen kouluttajakoulutus suoritettuna.

Aineisto

Aiheeseen liittyvää aineistoa on tarjolla jonkin verran alkaen vesiliikennelaista päättyen

erilaisiin oppaisiin veneilystä ja vesiliikenteestä. Aihe on hyvin laaja kokonaisuus, josta

on tarkoitus tässä opinnäytetyössä rajata pelastustoimen käyttöön tarpeellinen materiaali

ja koota koulutuspaketti pelastustoimen hyödynnettäväksi.

Veneenkuljettajakurssilla käydään läpi seuraavia lakeja ja asetuksia:

- Vesiliikennelaki 463/1996

- Vesiliikenneasetus 124/1997

- Meripelastuslaki 1145/2001

- Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta 37/2002

- Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä 252/1978 (Sisäve-

sisäännöt 1978)

- Rikoslaki 23/1889 (23. luku) .

Pelastusalan koulutusjärjestelmästä puuttuu vielä koulutuspaketti veneenkuljettajille

(pienalukset), vaikka kyseiselle koulutukselle on tarvetta. Jonkin verran saamme kesäisin

lukea pelastustoimen alusten paheksuntaa aiheuttavasta toiminnasta vesillä, alusten hal-

litsemattomista rantautumisista sekä pohjakosketuksista. Suuri osa pelastustoimen aluk-

sille sattuvista pienistä vahingoista jää yleensä huomaamatta medialta, koska ei haluta

näyttää ammattitaidottomuutta ulospäin. Tavoitteena on lisätä vesiliikennekoulutusta var-

sinkin alueilla, joissa on paljon vesistöä.
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Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOn mukaan pelastustehtäviä ve-

sistössä suoritetaan vuosittain koko Suomen alueella. Vaikka jokaisella pelastustoimen

alueella olisi vuosittain vain yksi tehtävä, on jokaisella oikeus saada palvelua, oltiin sitten

saaressa, vesillä tai vaikka paloaseman vieressä. Tavoitettavuusaika luonnollisesti kasvaa

vesistössä tapahtuvaan pelastustoimintaan siirryttäessä.

Suomen pelastustoimella on vuosittain noin 1000 tehtävää, joissa käytetään alle 10  m

pelastusaluksia. Kaaviosta 1 nähdään, etteivät vesistötehtävät jakaannu tasaisesti jokai-

selle Suomen pelastuslaitokselle. Eniten vesistötehtäviä alle 10 m veneillä hoitavat Poh-

jois-Savon Pelastuslaitos ja Pirkanmaan Pelastuslaitos. Tässä tilastossa ei näytetä tehtä-

viä, joissa on ollut ainoastaan yli 10 m aluksia. Vuosien 2011 2014 aikana alle 10 m

alukset ovat lähteneet työtehtävälle yhteensä 3776 kertaa.

Kaavio 1 Pelastustoimen tehtävät, joissa käytetty venettä (alle 10 m) (Pronto 2015).
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3 MATERIAALI KOULUTTAJALLE

Kurssin sisältö on täydennettävissä ja muokattavissa alueen tarpeiden ja toivomusten mu-

kaisesti. Tässä materiaalissa keskitytään vesiliikennelainsäädäntöön, navigoinnin ja vesi-

liikenneopin perusteisiin sekä käsitellään pelastustoimen aluksia. Tämän materiaalin lo-

pussa on myös kolme erilaista harjoitusta. Kurssinjohtaja voi muokata harjoituksia mie-

lensä mukaan. Materiaaliin on pyritty tiivistämään olennainen sisältö aiheesta, havainnol-

listavia kuvia on myös pyritty käyttämään tarpeen mukaan. Suotavaa olisi, että koulutta-

jalla olisi tietämystä vesiliikenteestä ennen kurssin järjestämistä. Tällöin sisältöön on hel-

pompi lisätä omia kokemuksia ja havaintoja.

Kurssin tarkoituksena on ohjeistaa pelastustoimen palveluksessa olevia oikeanlaiseen ve-

neen käsittelyyn sekä antaa perustietoja sekä -taitoja vesiliikenteessä selviämiseen. Kurs-

sin sisältöön kuuluu esimerkiksi vesiliikenteen tapakasvatusta sekä opastusta navigoinnin

alkeisiin. Kurssi ei anna pätevyyttä toimia päällikkönä yli 10 m työaluksilla.

Kurssin jälkeen oppilas ymmärtää

- navigoinnin perusteet

-

Tämän lisäksi oppilas tietää

- vesiliikennelainsäädännön pääkohdat

- vesillä käytettävät mittayksiköt

- veneen toiminnalliset rajoitukset

- veneiden pakolliset varusteet

- vesillä liikkumisen riskit jotka liittyvät olosuhteisiin.

Vesiliikennelaki 463/1996

Vesiliikennelaissa annetaan määritelmät vesikulkuneuvon kuljettamisesta. Rajataan sel-

keästi alueet sekä toiminta. Lisäksi erillisenä mainintana on viranomaisen oikeus poiketa

eräistä säännöistä tehtävän niin edellyttäessä.
Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edel-
lyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakot-
tavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai
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vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä
luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäy-
tölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. (Vesiliikennelaki 463/1996, 5 §).

Vesikulkuneuvon kuljettajan on noudatettava vesiliikenteen liikennesääntöjä ja
vesiliikennemerkeillä tai valo-opasteilla ilmaistuja määräyksiä, kieltoja ja rajoi-
tuksia. (Vesiliikennelaki 463/1996, 5 §).

Kiireellisessä virka-, sairaankuljetus- tai pelastustehtävässä oleva valvontaviran-
omainen taikka pelastuslaitoksen, meripelastusyksikön tai puolustusvoimien vesi-
kulkuneuvon kuljettaja saa tehtävän sitä edellyttäessä tarpeellista varovaisuutta
noudattaen poiketa sisäisillä kulkuvesillä edellä tarkoitetuista liikennesäännöistä,
määräyksistä, kielloista ja rajoituksista paitsi väistämisvelvollisuudesta. Jos olo-
suhteet sitä edellyttävät, tulee tällöin antaa erityisiä ääni- ja valomerkkejä. (Vesi-
liikennelaki 463/1996, 5 §).

Vesiliikennelaissa määritellään myös melko vapaasti vesikulkuneuvon kuljettajan vaati-

mukset sekä määritelmä vesikulkuneuvon luovuttamisesta toisen kuljetettavaksi.

Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin näh-
den tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa. (Vesiliikennelaki 463/1996, 6 §).

Rekisteröitävää moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa saa kuljettaa vain henkilö,
joka on täyttänyt 15 vuotta. (Vesiliikennelaki 463/1996, 6 §).

Liikenteen turvallisuusvirasto voi, ottaen huomioon vesikulkuneuvon koon, lajin,
käyttötarkoituksen ja liikkumisalueen, määrätä, että tietyn vesikulkuneuvotyypin
tai yksittäisen kulkuneuvon kuljettajan on oltava täyttänyt 18 vuotta ja osoittanut
Liikenteen turvallisuusviraston tarkemmin edellyttämät tiedot ja kyvyn kysymyk-
sessä olevan vesikulkuneuvotyypin tai yksittäisen vesikulkuneuvon kuljettami-
seen. (Vesiliikennelaki 463/1996, 6 §).

Vesikulkuneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen henkilön kuljetettavaksi, jolla ei ole
siihen 6 §:ssä edellytettyä ikää, kykyä ja taitoa. (Vesiliikennelaki 463/1996, 7 §).

Vesiliikennelaki määrittelee, että vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, kunnoltaan,

varusteiltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan turvallinen niissä vesistöissä, joissa sitä käy-

tetään. Vesikulkuneuvo ei saa myöskään aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle. Ve-

sikulkuneuvon ominaisuuksia määritellään tarkemmin vesiliikenneasetuksen 724/1997:n

1. luvussa.

Vesikulkuneuvon kuljettaja on velvollinen huolehtimaan kuljettamansa vesikulkuneuvon

merikelpoisuudesta. Valvontaviranomainen voi halutessaan tarkastaa vesikulkuneuvon

merikelpoisuuden. Vesikulkuneuvossa on oltava erikseen säädetyt tai määrätyt asiapape-

rit mukana aina, kun vesikulkuneuvo on käytössä.
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Rikoslaki 39/1889, 23. luku

Rikoslain 23. luvussa käsitellään liikennerikoksia, joihin myös vesiliikenteessä tapahtu-

vat rikokset kuuluvat. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen:
Joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai
ajoneuvolakia taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla,
joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liiken-
neturvallisuuden vaarantamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi. (11.12.2002/1094)Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan
myös se, joka 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
1) ollessaan vastuussa aluksen ohjailusta tai aluksen kulun turvallisuuteen olennai-
sesti vaikuttavassa tehtävässä rikkoo vesiliikennelakia (463/1996) tai sen nojalla
annettuja taikka alusten yhteentörmäämisen ehkäisemisestä merellä, sisäisillä kul-
kuvesillä tai kanavassa annettuja säännöksiä tai määräyksiä (Rikoslaki 39/1889,
23. luku, 1 §).

Lisäksi mainittakoon törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen:
Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan myös se, joka liiken-
neturvallisuuden vaarantamisessa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) ollessaan vastuussa aluksen ohjailusta tai aluksen kulun turvallisuuteen olennai-
sesti vaikuttavassa tehtävässä laiminlyö asianmukaisen tähystyksen, ei noudata
olosuhteisiin nähden turvallista nopeutta tai yhteentörmäämisen vaarassa väistö-
velvollisuutta tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla rikkoo vesiliikennelaissa
säädettyjä tai sen nojalla annettuja taikka alusten yhteentörmäämisen ehkäisemi-
sestä merellä, sisäisillä kulkuvesillä tai kanavassa annettuja säännöksiä tai mää-

(Rikoslaki 39/1889, 23. luku, 2 §).

Vesiliikennejuopumus on myös asia, johon on kiinnitettävä huomiota vesistössä tapahtu-

vien pelastustehtävien aikana. Usein sisävesillä olevalle onnettomuustehtävälle kohtee-

seen menee ainoastaan pelastustoimi ilman yhteistoimintaviranomaisia, ja tällöin on ol-

tava tarkkana, kuka onnettomuusalusta on ohjannut. Usein sovitaan poliisin tai vastaavan

viranomaisen kanssa sopiva ranta tai laituri, johon onnettomuusalus miehistöineen hina-

taan. Onnettomuusaluksen miehistöä on tarkkailtava myös pelastustoiminnan ja evaku-

oinnin aikana alkoholin käytön varalta.

Joka ohjailee alusta tai toimii aluksessa sen kulun turvallisuuteen olennaisesti vai-
kuttavassa tehtävässä
1) nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana
tai sen jälkeen on vähintään 1,0 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,44
milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa tai että hänen kykynsä tehtävän
vaatimiin suorituksiin on huonontunut tai
2) käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia tai tällaista ainetta ja alko-
holia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut
ja olosuhteet ovat sellaiset, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turval-
lisuudelle, on tuomittava vesiliikennejuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kahdeksi vuodeksi.
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Vesiliikennejuopumuksesta tuomitaan myös se, joka ohjailee ammattimaisessa ve-
siliikenteessä alusta tai määräyksestä toimii tällaisessa aluksessa sen kulun turval-
lisuuteen tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen olennaisesti vaikuttavassa
työtehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus teh-
tävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on
vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.
Vesiliikennejuopumuksesta ei kuitenkaan tuomita silloin, kun ohjailtavana on ollut
soutuvene taikka siihen kooltaan, nopeudeltaan tai muuten rinnastettava vesikul-
kuneuvo tai kun 1 momentissa tarkoitettu tehtävä on ollut tällaisessa aluksessa.
(Rikoslaki 39/1889, 23. luku, 5 §).

Vesiliikenneasetus 124/1997

Vesiliikenneasetuksessa määritellään tarkemmin vesikulkuneuvot ja niiden varusteet.

Esimerkiksi vesikulkuneuvon perusvarustus määritellään tarkoin:
Liikkeellä olevassa moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varuste-
tussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:
1) merenkulkuhallituksen päätöksen mukaisesti hyväksytty pelastusliivi, kellunta-
pukine tai pelastuspuku kullekin vesikulkuneuvossa olijalle; pelastusliivin, kellun-
tapukineen ja pelastuspuvun tulee kokoluokaltaan ja kantavuudeltaan vastata hen-
kilön kokoa ja painoa.
2) tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen;
3) airot tai mela taikka ankkuri köysineen; (4.5.2006/330)
4) asianmukaisesti tarkastettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toi-
miva polttolaite, sisäkone tai yli 25 kilowatin perämoottori; käsisammuttimen tulee
olla standardin EN 3 mukainen ja teholuokaltaan vähintään 8A 68B;
(4.5.2006/330)
5) 4 kohdassa tarkoitetun käsisammuttimen asemesta asianmukaisesti tarkastettu
käsisammutin, joka on standardin EN 3 mukainen ja teholuokaltaan vähintään 13A
55B tai kuuluu vanhempaan AB- tai ABE -luokkaan ja sisältää sammutetta vähin-
tään kaksi kiloa. (4.5.2006/330)
Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein. Käsisammuttimen tarkas-
tuksessa ja huollossa on noudatettava käsisammuttimien tarkastuksesta ja huol-
losta annettua sisäasiainministeriön asetusta (917/2005). (4.5.2006/330)
Merenkulkuhallitus voi, ottaen huomioon vesikulkuneuvon koon, lajin, käyttötar-
koituksen ja liikkumisalueen, määrätä lisävarusteita tai yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksia 1 momentin vaatimuksista.
Kulkuvaloista ja nestekaasulaitteista säädetään erikseen. (4.5.2006/330)
(Vesiliikenneasetus 124/1997, 2 §).

Vesiliikenneasetuksessa kielletään myös valonheittimen ja äänimerkinantolaitteen käyttö

siten, että se vaarantaa tai haittaa muita vesillä liikkuvia tai rannalla olevia.
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Meripelastuslaki 1145/2001

Meripelastuslakia sovelletaan esimerkiksi Suomen meripelastustoimen vastuualueella

vaarassa olevien ihmisten pelastamisesta ja etsinnästä, merenkulun turvallisuusradiovies-

tinnän vastuuviranomaisista sekä meripelastustoiminnan johtajasta.

Suomessa johtava meripelastusviranomainen on Rajavartiolaitos. Muita toimijoita ovat

muun muassa pelastuslaissa määritelty alueellinen pelastustoimi, poliisi, Tulli, Liiken-

teen turvallisuusvirasto, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä ympäris-

töviranomaiset. Nämä viranomaiset ovat velvollisia osallistumaan meripelastustoimin-

taan siltä osin, kuin tehtävät kuuluvat viranomaisen toimialaan. Esimerkiksi alueen pe-

lastustoimi, poliisi ja Tulli ovat velvollisia osallistumaan etsintä- ja pelastustoimintaan

antamalla niille kuuluvaa kalustoa sekä henkilöstöä meripelastustoimen käyttöön. Lisäksi

meripelastuslaissa määritellään jokaisen velvollisuudesta osallistua meripelastustoimin-

taan sekä meripelastuksessa tapahtuvan pelastustoiminnan etusijajärjestys. Etusijalla pe-

lastustoiminnassa on ihmisen pelastaminen, jota voidaan sovittaa muuhun pelastamiseen

tarvittaessa.

Meripelastusasetus 37/2002

Meripelastusasetuksessa määritetään meripelastusjohtajan ja meripelastuskeskuksen

viestihenkilön kelpoisuudesta sekä pelastustoiminnan aloittamisesta ja päättämisestä.

Meripelastustoimintaa johtaa meripelastusjohtaja. Meripelastusjohtaja voi koota tarvitta-

essa onnettomuuspaikan johtoryhmän, johon kuuluu eri alojen asiantuntijoita.

Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä 252/1978 (Sisäve-

sisäännöt 1978)
Kaikkien alusten on Suomen sisäisillä kulkuvesillä noudatettava kansainvälisiä

sääntöjä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, (meriteiden säännöt; SopS

30/77) jäljempänä mainituin poikkeuksin ja lisäyksin.

Sisäisillä kulkuvesillä tarkoitetaan järviä, jokia, kanavia sekä merialuetta, jonka

ulkorajan muodostaa se viiva, jonka jokainen piste on 2 meripenikulman etäisyy-

dellä lähimmästä sisäisiä aluevesiä rajaavasta perusviivan pisteestä (Sisävesisään-

nöt 252/1978, 1 §).
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Sisävesisääntöjen 1 §:ssä tarkennetaan sisäveden määritelmä. Sisävesiksi katsotaan myös

esimerkiksi mereen laskevan joen tai kanavan suulta piirretty kaari rannalta rannalle 2

NM (meripeninkulma=merimaili) säteellä. On myös huomioitava, että satamissa, kana-

vissa ja eräissä erityisissä väylissä voidaan antaa tästä asetuksesta poikkeavia tai täyden-

täviä määräyksiä.

Milloin kaksi konealusta kohtaa toisensa ahtaassa kulkuväylässä niin, etteivät ne

voi vaaratta sivuuttaa toisiaan, on paikalle myöhemmin saapuneen aluksen odotet-

tava, kunnes toinen alus on sen sivuuttanut. Alusten on tällöin annettava 14 §:ssä

säädetyt äänimerkit. Milloin kaksi konealusta kohtaa toisensa väylässä, jossa on

vuolas, ohjailuun vaikuttava virta, on vastavirtaan kulkeva alus velvollinen odot-

tamaan tai väistämään myötävirtaan kulkevaa alusta (Sisävesisäännöt 252/1978, 3

§).

Aluksien on aina vältettävä törmäämistä toisiinsa tai laituri- ja sulkurakenteisiin. Pääasi-

assa viimeksi tullut tai vastavirtaan kulkeva on väistämisvelvollinen

Alus tai kelluva esine, jolta harjoitetaan sukellustyötä, on sivuutettava asianmu-

kaista varovaisuutta noudattaen, ja konealuksen on mikäli mahdollista vältettävä

aiheuttamasta potkurivirtaa. Sukellustyön harjoittaminen on merkittävä 11 §:ssä

säädetyllä tavalla (Sisävesisäännöt 252/1978 4 §).

Aluksen tai kelluvan esineen, jolta harjoitetaan sukellustyötä, on sukeltajan ollessa

vedessä näytettävä kansainvälistä viestilippua A vähintään 1 metrin korkuisena le-

vynä, joka on yöllä valaistava. Merkkikuviota näytettäessä on varmistauduttava

siitä, että se näkyy ympäri näköpiirin (Sisävesisäännöt 252/1978 14 §).

Aluksesta tai lautalta tapahtuvaa sukellustoimintaa merkitään suorakaiteen muotoisella

lipulla,

puolella sininen ja alapuolella valkoinen. Lipun pitää näkyä joka puolelle alusta. Lippu

esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1 Sukellustyötä merkitsevä lippu.

Alus, puutavaralautta tai kelluva esine on tämän asetuksen mukaisessa merkityk-

sessä ankkuroituna, kun se on kiinnitettynä pohjaan, poijuun tai paaluun taikka

maihin olematta laiturissa.

Alusta, puutavaralauttaa tai kelluvaa esinettä ei ilman pakottavaa syytä saa ankku-

roida niin, että se vaarantaa liikennettä yleisellä väylällä. (Sisävesisäännöt

252/1978 6§).

Aluksen ankkuroimispaikka on mietittävä huolellisesti. Alusta ei esimerkiksi saa ankku-

roida väylälle ilman pakottavaa syytä. Jos esimerkiksi pelastustoimi joutuu suorittamaan

sukellustoimintaa vesiliikenneväylällä, on asiasta ilmoitettava alueelliselle rannikko- tai

sisävesiradioasemalle (esim. Saimaa VTS, VHF-kanava 9).

Vesiliikenteessä on aina huomioitava muut alukset. Yleensä pieni alus väistää suurempaa,

moottorialus väistää purjealusta, tukkinippuja tai proomua kuljettavaa hinaajaa väistävät

yleensä kaikki, poikkeuksena hätätilatilassa (distress) olevat alukset (ohjauskyvytön tai

muutoin vaikeuksissa). Liikenne vesistössä toimii suurelta osin samoin kuin maantiellä:

oikealta tulevaa väistetään, takaa tuleva väistää. Poikkeuksena ovat soutuveneet ja pituu-

deltaan alle 7 m konealukset, joiden huippunopeus on enintään 7 kn tai alle 7 m purjealuk-

set. Näiden on väylillä liikkuessa mahdollisuuksien mukaan pysyteltävä poissa yli 12 m

alusten tieltä. (Sisävesisäännöt 1976, 5 §.) On huomioitava, että suuret alukset eivät voi

tehdä nopeita väistöliikkeitä, purjealuksen liikkeisiin vaikuttavat tuulet sekä kaikilla alus-

ten kuljettajilla ei välttämättä ole lain vaatimaa tietoa ja taitoa aluksen kuljettamiseen.

Kannattaa myös muistaa, että osa aluksista työskentelee väylillä tai väylien läheisyydessä

esimerkiksi erilaisissa huolto- tai kunnossapitotehtävissä.
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Vesiliikenteen mittayksiköt

Vesillä käytetään eri mittayksiköitä, kuin mitä maastossa on totuttu käyttämään. Vesilii-

kenteen mittayksiköt eivät kuulu SI-järjestelmään. Esimerkiksi nopeuden yksikkö solmu

[kn, knot] on 1,852 km/h eli noin 0,5144 m/s. Etäisyyttä mitataan meripeninkulmina eli

merimaileina [NM, nmi, nautical mile], joka on 1852 m. Merimailin kymmenesosa on

kaapelinmitta (185,2 m) ja tuhannesosa on syli (1,852 m). Solmua ja merimailia käytetään

myös ilmailussa. (Palomestari Jukka Kinnunen, haastattelu 15.2.2015.)

Kardinaali- ja lateraalimerkit

Vesiliikenteessä pääasialliset merkit ovat reittimerkkejä. Reittimerkkejä on kahta erilaista

versiota väylän koon mukaan. Kardinaalimerkit ovat kansainvälisiä, ja näitä merkkejä

käytetään lähes joka puolella maailmaa. Kardinaalimerkit ovat keltamustia, värijärjestys

kertoo merkin sijainnin väylään nähden. Esimerkiksi väylä kulkee aina pohjoisviitan poh-

joispuolelta ja eteläviitan eteläpuolelta. Eteläviitan väritys luonnossa on selkeä: keltainen

ylhäällä ja musta alhaalla. Samoin pohjoisviitan: musta on ylhäällä ja keltainen alhaalla.

Eteläviitta merkitään karttaan kahdella päällekkäisellä alaspäin osoittavalla nuolella, poh-

joisviitta taas kahdella ylöspäin osoittavalla nuolella.

Itä- ja länsiviitassa merkin päät ovat samanväriset, ja keskellä raita. Itäviitassa siis ylä- ja

alaosa ovat mustia, ja keskellä keltainen raita. Länsiviitassa taas ylä- ja alaosat ovat kel-

taisia ja keskellä musta raita. Itä- ja länsiviitat merkitään karttaan myös kolmioilla, mutta

itäviitassa kolmiot ovat kannat vastakkain ja länsiviitassa kärjet vastakkain. Länsiviitan

merkki muistuttaa tiimalasia.

Kardinaaliviitat merkitään myös heijastimin. Värit ovat samat kuin merkissä muutoinkin,

mutta musta väri on korvattu sinisellä heijastimella. Kuvassa 2 esitetty merkkien värit

luonnossa, heijastimet sekä karttamerkit.
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Kuva 2 Kardinaalimerkit. Merkin väri, heijastin ja karttamerkki (Kinnunen)

Lateraalimerkit ovat punainen ja vihreä merkki. Kuljettaessa nimelliskulkusuuntaan pu-

nainen merkki jää vasemmalle puolelle ja vihreä merkki oikealle puolelle. Nimelliskul-

kusuunta on selältä kohti satamaa, Pohjanlahdella etelästä pohjoiseen, Suomenlahdella

lännestä itään tai avomereltä sisämaahan päin. Nimelliskulkusuunta on aina merkitty kart-

taan, ja käytännössä se on aina tarkistettava kartasta. Kartassa vasemmanpuoleinen eli

punainen viitta merkitään neliöllä ja oikeanpuoleinen eli vihreä viitta merkitään kärki

ylöspäin olevalla yksittäisellä kolmiolla. Lateraalimerkit esitetty kuvassa 3.

Kuva 3 Lateraalimerkit. Merkin väri, heijastin ja karttamerkki (Kinnunen)
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Vesiliikenteen muut merkit

Karimerkki on yleensä karin keskellä. Karimerkissä on vuorottain punainen ja musta raita

vaakasuunnassa, kartassa se merkitään kahdella päällekkäisellä pallolla. Karimerkki ku-

vassa 4 vasemmalla.

Turvavesimerkki on punavalkoinen merkki, jossa värit ovat merkin mukaisesti pysty-

suunnassa. Turvavesimerkillä osoitetaan reittiä alueella, jossa veden syvyys on riittävä,

mutta suunnasta saatetaan eksyä helposti. Turvavesimerkki kuvassa 4 keskellä.

Erikoismerkki on kokonaan keltainen merkki, joka ei varsinaisesti ole tarkoitettu ohjaa-

maan vesiliikennettä. Sillä voidaan merkitä esimerkiksi kaapeleiden tai viemäreiden si-

jainti tai esimerkiksi sotilasalueen rajaa, jos sillä on merkitystä vesiliikenteen kannalta.

Erikoismerkki kuvassa 4 oikealla.

Kuva 4 Muut väylämerkit. Merkin väri, heijastin ja karttamerkki (Kinnunen)
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Nopeusrajoitusmerkissä on huomioitava, että huippunopeus ilmoitetaan kilometreinä tun-

nissa (km/h), eikä solmuissa (kn). Nopeusrajoitus on voimassa niin kauan kuin samanlai-

nen, vastakkaiseen suuntaan tulevien nopeusrajoitusmerkki ohitetaan. Ennen satamaa on

myös usein nopeusrajoitusmerkki, joka siis koskee koko satama-aluetta. Nopeusrajoitus-

merkistä esimerkki kuvassa 5.

Kuva 5 Nopeusrajoitus, tässä 9 km/h (Kinnunen)

Voimakas virtaus, merkin alla osoitetaan virtauksen suunta. Esimerkki kuvassa 6.

Kuva 6 Voimakas virtaus. Tässä virtauksen suunta on oikealle (Kinnunen)

Aallokon aiheuttamiskielto, huomioi ero voimakkaan virtauksen merkistä. Aallokon ai-

heuttamiskielto koskee jokaista alusta, tällä yleensä suojellaan satamassa laitureissa ole-

via aluksia. Aallokon aiheuttamana esimerkiksi purjeveneiden mastot saattavat osua toi-

siinsa ja mastoista saattaa vaurioitua erilaisia kalliita antureita törmäyksen voimasta. Aal-

lokko aiheuttaa myös muunlaista häiriötä. Vaikutusalue on aina merkistä eteenpäin, kun-

nes vastaava vastaantulevan liikenteen merkki ohitetaan. Satamassa kielto koskee koko

satama-aluetta. Aallokon aiheuttamiskiellon merkki kuvassa 7.
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Kuva 7 Aallokon aiheuttamiskielto (Kinnunen)

Vesilläliikkujan hyvät tavat

Vesillä liikuttaessa yleisin valituksen aihe pelastustoimen aluksista on häiritsevien aalto-

jen tekeminen rannoille tai muille aluksille. Hyviä tapoja noudattava vesilläliikkuja siis

välttää tekemästä aallokkoa muiden vesilläliikkujien tai rantarakennelmien häiriöksi.

Tämä on mahdollista myös hälytystehtävien aikana. Tätä voidaan verrata tieliikenteeseen:

hälytysajo on epäonnistunut, jos omalla toiminnallamme aiheutetaan vaaratilanteita tai

on oikeu

voi loppua siihen onnettomuuteen. Vesillä saatetaan esimerkiksi kaataa toinen vene aja-

malla täyteen lastatulla veneellä läheltä pienempää venettä.

Vesillä koetaan yhtäläisyyttä ja yhteishenkeä toisia veneilijöitä kohtaan. Hyviin tapoihin

kuuluu myös muiden venekuntien auttaminen ja opastaminen pyydettäessä. Pelastustoi-

men ollessa kyseessä tämä lienee itsestäänkin selvää. Esimerkiksi moottorivikaisen aluk-

sen voi hinata lähimpään yleiseen rantaan, josta venekunta voi hankkia itse apua, mutta

alusta ei pelastuslaitos hinaa kotipaikkaansa, ellei kyseessä ole juuri se lähin ranta tai

vaikka pelastuslaitoksen alueen kotiranta. Näitä palveluita tarjoavat meripelastusseurat ja

yhdistykset (Kehittämispäällikkö Ilari Hatakka, sähköpostihaastattelu 22.1.2015.)

Vesiliikenteen hyviin tapoihin kuuluu myös huomioida luontoa ja sen häiriötöntä elämää.

Esimerkiksi jos edessä on lintuparvi, ei sitä saa mennä häiritsemään. Sorsa poikasineen

on myös hyvin arka häiriöille. (Palomestari Jukka Kinnunen, haastattelu 15.2.2015.)
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Kalastusalukset on aina huomioitava vesillä kuljettaessa. Yleensä harrastajakalastajat tie-

tävät väylät sekä omat reittinsä, joten ne voivat liikkua väylän varressa hitaasti häiritse-

mättä muuta liikennettä. Aaltojen tekeminen kalastusaluksen ohittamisessa ei ole kohte-

liasta. Merkittävä asia on myös huomioida trooliveneet, kaksi venettä jotka etenevät hi-

taasti rinnakkain 50 150 metrin etäisyydellä toisistaan. Näiden perässä voi olla trooli-

verkko, joka on kytketty molemman aluksen perään. Tästä välistä ei koskaan saa ajaa.

Kuva 8 Troolivene työssään (kuva: Petteri)

Eräs huomioitava asia on kalaverkot. Vesistössä kalaverkot merkitään päistään kelluvilla

välineillä, joissa on lippu 1,5 m varren päässä. Jos huomataan kaksi kelluvaa kappaletta,

jotka merkitty lipuilla noin 25-30 metrin välein, kierretään merkit ulkopuolelta. Pahim-

massa tapauksessa verkko sotkeutuu potkuriin ja matkan eteneminen päättyy pitkäksi ai-

kaa. Yleensä verkkoja ei aseteta merkityille väylille, koska yksikin isompi alus vie koko

verkon mennessään. (Palomestari Jukka Kinnunen, haastattelu 15.2.2015.)

Vesilläliikkujan on aina varauduttava sään muutoksiin. Suomen kesä on sanonnan mu-

kaan lyhyt ja vähäluminen (vanhan kansan sananlaskut), joten säätkin muuttuvat hyvin

nopeasti. Aurinkoisen päivän voi katkaista ukkoskuuro, jonka aikana veneiden on syytä

olla rannassa tai muutoin suojaisassa paikassa. Lisäksi kovalla tuulella voidaan joutua

miettimään jopa pelastustoimen veneiden ja alusten kanssa, onko sisävesilläkään mah-

dollista lähteä suorittamaan tehtävää.
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Vesille lähdettäessä

Henkilöstön varustus on syytä tarkastaa kelin mukaan. Sammutushaalareissa veneisiin ei

nousta koskaan. Haalarit ovat usein tarpeelliset kohteessa, ja siksi ne on otettava mukaan,

mutta veneissä käytetään kansi-, pintapelastus- tai kelluntapukua. Nämä ovat käytössä

siksi, että nykyiset monikerroshaalarit saattavat imeä vettä itseensä kymmeniä kiloja, jol-

loin vedenvaraan joutuneen on hyvin vaikea pysyä pinnalla edes kelluntavälineiden

kanssa. Lisäksi sammutushaalarista irtautuminen vedessä on todettu olevan lähes mahdo-

tonta. Paukku-, pelastus- tai kelluntaliivit on oltava jokaisella veneessä matkustavalla

henkilöllä.

Henkilökohtainen pukeutuminen kannattaa huomioida sään mukaan. Lisäksi suojautumi-

nen esimerkiksi auringolta on todella tärkeää. Vesillä auringonsäteet heijastuvat veden

pinnasta moninkertaistaen auringonsäteilyn vaikutuksen. Samasta syystä silmien suojaa-

minen auringonvalolta jo puolipilvisellä säällä on erittäin aiheellista.

Ennen vesille lähtöä on syytä kiinnittää huomiota lähtösuuntaan kompassissa (0 - 360°).

Kompassia on syytä seurata myös matkan aikana ja harjoitella käsitystä kulkusuunnasta

(asteet - ilmansuunnat). Pimeä ja sumu vaikeuttavat liikkumista vesistössä, ja ilman tut-

kaa muista vesistössä liikkuvista kohteista ei ole tietoa, vaikka olisikin karttaplotteri ja

hyvä käsitys ympäristöstä. Tällöin on liikuttava sellaista vauhtia, että vene on mahdollista

pysäyttää näkemämatkan sisällä (matka, joka on nähtävissä ilman teknisiä apuvälineitä).

Karttaplotteri ei ole koskaan ainoa navigointiväline, koska se on sähkölaite, joka voi sam-

mua sähkökatkoksesta tai teknisestä viasta johtuen. Aluksen miehistöstä jonkun on oltava

koko ajan tietoinen aluksen sijainnista kartalla. (Palomestari Jukka Kinnunen, haastattelu

15.2.2015.)

On syytä huomioida myös, että vesillä puhe kuuluu rantaan erittäin hyvin, joten onnetto-

muustilanteesta keskustelu saattaa kantaa myös rannalla olevien korviin. Yleensä esimer-

kiksi pimeys tai sumu saattaa hämätä tässä asiassa vielä enemmän, jolloin ääntä tulee

nostettua vieläkin kovemmaksi.
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Veneen sisäinen kommunikointi ja johtosuhteet

Kommunikointi veneessä on syytä muutoinkin priorisoida niin, että ensisijaisena on ve-

sillä liikkumiseen ja esimerkiksi VIRVE- tai VHF-viestintään liittyvä keskustelu. Esimer-

kiksi keulatähystäjän ja kuljettajan välistä kommunikaatiota on syytä suojella olemalla

vaiti toissijaisista seikoista sekä pysymällä pois kuljettajan ja tähystäjän väliltä. Jos yhteys

tähystäjän ja kuljettajan välillä jostakin syystä katkeaa, on alus pysäytettävä. Aluksen

päällikkyys on oltava kaikille selvillä. Pienillä aluksilla, joilla ei tarvita kuljettajakirjaa,

pelastustoimen tehtävissä päällikkönä toimii yleensä ryhmänjohtaja tai veneen kuljettaja.

(Palomestari Jukka Kinnunen, haastattelu 15.2.2015.)

Pelastustoimen alukset

Pelastustoimen alukset luokitellaan öljyntorjuntaveneluokkien mukaisesti luokkiin A-I.

Kurssi painottuu A, B, C, D ja E luokan aluksiin, paitsi työaluksiin joiden pituus ylittää

10 metriä tai aluksen koneteho on yli 350 kW.
A ja B-luokat - yleisveneitä tarvikkeiden ja henkilöiden kuljetukseen suojatuilla
vesillä tai rannikolla.
C ja E-luokat - lastin kuljettamiseen ja puomien käsittelyyn tarkoitettuja,
keulaportillisia työveneitä.
D-luokka - pääasiassa henkilöiden ja tarvikkeiden kuljetukseen tarkoitettu
nopea yhteysvene.
F-luokka - merikelpoinen työvene, jossa on kiinteä öljynkeräyslaitteisto.
G ja H-luokat - kuljetuslauttoja.
I-luokka - avomerikelpoinen työalus meripuomin kuljetusta ja levitystä
varten. (Pajala 2011, 9.)

Pelastustoimen aluksissa käytetään pääasiassa potkuria alusten liikuttamiseen, mutta jon-

kin verran on myös turbiinilaitteita, niin sanottuja jet-laitteita, jotka tuottavat vesisuihkun

veneen liikuttamiseen. Molemmissa laitteistoissa on omat etunsa ja omat haittansa. Pot-

kurivetoisia laitteita ovat perämoottoriveneet sekä suurin osa keskimoottoriveneistä.

Suihkuturbiiniveneet ovat aina keskimoottoriveneitä. Myös niin sanotut vesiskootterit

ovat yleensä suihkuturbiinikäyttöisiä.

Mitä eroa sitten on potkurivetoisella ja suihkuturbiinikäyttöisellä veneellä? Potkurivetoi-

nen alus käyttäytyy potkurin pyörimisestä aiheutuvan sivuttaisliikkeen takia eri tavalla

liikuttaessa eteen- tai taaksepäin. Potkurin pyöriminen aiheuttaa sen, että veneen perä



24

kääntyy sivulle hieman liikkeelle lähdettäessä. Taitava veneenkuljettaja osaa hyödyntää

tätä ominaisuutta esimerkiksi laituriin ajamisessa. Potkurivetoisen veneen käsittelyssä on

myös huomioitava, että potkuri on yleensä alimpia kappaleita veneessä ja se vaurioituu

helposti osuessaan kiveen tai vaikkapa pohjaan. Suihkuturbiinivene taas ohjautuu nope-

ammin mutta sen käsittely vaatii enemmän harjoittelua, varsinkin jos kokemusta on jo

kertynyt potkuriveneistä. Suihkuturbiinivene kääntyy tarvittaessa paikallaan 180° tai

vaikka 360° pystyakselinsa ympäri.

Suihkuturbiiniveneen saattaminen laituriin on oma erikoisalansa, jota kannattaa harjoi-

tella ajan kanssa. Suihkuturbiiniveneen liikevoima syntyy vesisuihkusta, jonka moottorin

pyörittämä turbiini saa aikaan. Moottori pyörittää turbiinia aina samaan suuntaan. Veneen

kulkusuunta muutetaan turbiinikauhalla veneen perässä, jolla vesisuihku suunnataan ve-

neen alta eteenpäin. Periaate on hyvin yksinkertainen eikä tarvitse kovin usein huoltoa.

Suihkuturbiiniveneen heikkous ovat hiekkarannat, varsinkin jos hiekka on hienoa. Veteen

sekoittuva hiekka imeytyy veneen alta turbiiniin ja pahimmillaan hiekkapuhaltaa koko

turbiinikanavan. Tämän takia suihkuturbiiniveneiden kierrokset ovat pidettävä pieninä

rantauduttaessa sekä pois lähdettäessä sekä muutoin matalassa vedessä. Suihkuturbiini-

vene voi muutoin liikkua matalammassa vedessä kuin esimerkiksi potkuriversioinen si-

saraluksensa.

RIB-veneet (Rigid-hulled Inflatable Boat) ovat kovapohjaisia veneitä, joissa on ilmalla

täytetty laita. Kansankielellä puhutaan usein kumiveneestä. RIB-veneen etuna on veneen

keveys verrattuna kantavuuteen, lisäksi hankintahinta usein on edullisempi kuin kovalai-

taisen alumiini- tai lasikuituveneen. RIB-veneet ovat yleensä perämoottoriveneitä.

RIB-vene on erinomainen myös sulan veden pintapelastuksessa. RIB-veneeseen voidaan

asentaa kokoluokkaansa nähden suurempi perämoottori kantavuuden ja vakauden ansi-

osta. RIB-veneen heikkoudeksi voidaan katsoa ilmatäytteisen laidan haavoittuvuus, mikä

ei nykypäivänä ole enää erityisen suuri riski materiaalien kehityttyä.
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Navigointi

Navigointia on syytä harjoitella ja kerrata tasaisin väliajoin. Tärkeintä on pystyä kohdis-

tamaan oma sijainti kartalle sekä kyettävä seuraamaan sijainnin muuttumista veneen liik-

keen mukaisesti.

Karttakoordinaattijärjestelmä

Maapallo on jaettu osiin sekä pohjois - eteläsuunnassa (leveyspiirit, latitudit) kuin itä -

länsisuunnassa (pituuspiirit, longitudit). Pituuspiirejä on 0°-180° sekä itäistä (E) että län-

tistä (W) pituutta. Kahden pituuspiirin väli voidaan jakaa 60 minuuttiin ( ). Minuutti voi-

daan jakaa vielä 60 sekuntiin ( ). Pituuspiirin nollakohta on sovittu olevan Englannin

Greenwichin kohdalla. Toinen ääripää on maapallon vastakkaisella puolella, jossa itäinen

ja läntinen 180° yhtyvät. Suomi on Greenwichistä itään, joten Suomi löytyy itäisiltä pi-

tuuspiireiltä.

Leveyspiirejä on 0° - 90° sekä eteläistä (S) että pohjoista (N) leveyttä. Kahden leveyspii-

rin väli voidaan jakaa pituuspiirien tavoin 60 minuuttiin sekä minuutti 60 sekuntiin

( ). Leveyspiirien nollakohta on päiväntasaaja. Suomi on päiväntasaajalta pohjoiseen,

joten Suomi on siis pohjoisella leveyspiirillä.

Nyt siis tiedämme, että Suomi sijaitsee sekä pohjoisella leveyspiirillä että itäisellä pituus-

piirillä, eli maailmankartalta sijaintia ei tarvitse etsiä enää kuin ¼ alalta. Esimerkiksi Hel-

singin sijainti on ilm  luettuna 60 astetta, 10

minuuttia 15 sekuntia pohjoista leveyttä ja 24 astetta, 56 minuuttia, 15 sekuntia itäistä

pituutta.

Merikartat

Myös sisävesistöjen kartoista puhutaan yleensä merikortteina tai -karttoina. Veneessä on

aiheellista pitää versioltaan uusimmat kartat, koska niissä on merkitty viimeisimmät väy-

lämuutokset sekä uusimmat tiedossa olevat matalikot ja väylänviereiset kivet. Kuitenkaan

joka vuosi ei ole järkevää ostaa uutta kartastoa, koska karttoja päivitetään sisävesille

yleensä muutaman vuoden välein. Paikallistuntemus on myös eduksi vesillä liikuttaessa.
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Kuva 9 Esimerkki merikartasta (Kinnunen)

Navigoinnissa tarvitaan astelevyä tai suuntalevyä, viivainta, harppia, lyijykynää, muisti-

lehtiötä sekä kompassia. Astelevyllä voidaan tarkastaa kulkusuunta pisteestä takaisin väy-

lälle tai kohteeseen. Astelevyllä saatu kulkusuunta on aina X° [astetta]. Pohjoinen on

0/360°, itä 90°, etelä 180° sekä länsi 270°. Astelevyssä on huomioitava aina asteikko, jota

luetaan, koska pahimmillaan kulkusuunta on 180° väärässä. Jos kartta on sylissäsi oikein-

päin, on kartan yläreunassa pohjoinen, alareunassa etelä, oikealla itä sekä vasemmalla

länsi, aivan kuten tavallisessa GT- tai topografikartassa.

Jos astelevy on vaakasuorassa, se on itä - länsisuuntaan, jos se on pystysuorassa, se on

etelä-pohjoissuuntaan. Viivainta voidaan käyttää esimerkiksi reitin piirtämiseen ja etäi-

syyden mittaamiseen (huomioi mittakaava). Harppia voidaan käyttää tehokkaasti pitem-

män ja mutkaisen matkan mittaamiseen pyöräyttämällä harpin takimmainen jalka reitin

suuntaan eteenpäin. Harppiin voidaan ottaa mitta suoraan kartan reunassa olevasta as-

teikosta, joten tiedetään erittäin tarkkaan, kuinka kaukana ollaan rannasta, kohteesta, saa-

resta tai esimerkiksi majakasta. Kartalle tehdään merkinnät aina lyijykynällä, ei koskaan

tussilla tai kuulakärkikynällä.
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Pelastustoimen käyttämä GPS-järjestelmä

Pelastustoimi käyttää pääasiassa WGS84-koordinaattijärjestelmää sekä VIRVE:ssä että

pokessa/pekessä. Karttakoordinaatin esitys siis tapahtuu asteina ja minuutin tuhannes-

osissa. Toisin sanoen XX astetta ja xx,xxx minuuttia.

Vanhemmissa navigointijärjestelmissä ja merikartoissa käytetään kuitenkin usein KKJ-

järjestelmää.

Liikkuminen vesillä

Vesillä liikkuessa pyritään käyttämään pääasiassa vesiliikenneväyliä, joita merkitään

aiemmin oppimillamme kardinaali- tai lateraalimerkeillä. Syvien selkien ylittämisessä ja

suorilla reiteillä käytetään myös rannalla olevia linjataluluja, jotka sijaitsevat joko takana

olevalla ja/tai vastakkaisella rannalla. Linjatauluja on kahta versiota. Pienillä väylillä voi-

daan käyttää kahta valkoisia kolmioita, joista alempi on kärki ylöspäin ja ylempi kärki

alaspäin. Toinen vaihtoehto on punakeltaiset suorakaiteen muotoiset taulut, joissa reu-

nalla ovat keltaiset pystyraidat ja keskellä punaiset pystyraidat.

Kun taulujen kärjet tai punaiset merkit ovat kohdakkain, ollaan keskellä väylää. On myös

muistettava seurata kartalta, missä kohden karttaa kuljetaan ja etsittävä ajoissa uuden kul-

kusuunnan linjataulut, ettei väylän kääntyessä jatketa suoraan ulos väylältä. Kartalla

väylä on merkitty yhtenäisellä mustalla viivalla ja linjataulujen sijoitus väylän kääntymi-

sen jälkeen katkoviivalla. Näin voit päätellä, missä kohtaa rannassa linjataulut sijaitsevat.



28

4 HARJOITUKSET

Termejä

Traileri on nimenomaan veneen tai auton kuljettamiseen tarkoitettu perävaunu.

Vetokuula on auton perässä perävaunun vetoon tarkoitettu vetolaite, kansankielellä veto-

koukku.

Vetoaisa on tarkoitettu perävaunun kytkemiseen vetoauton vetokuulaan.

Trailerivinssi on traileriin kytketty vaijeri- tai liinavinssi, jolla on tarkoitus vetää joko

vene tai auto trailerille trailerin käyttötavan mukaan. Trailerivinssi voi olla sähköinen tai

kammella käytettävä.

Ajattaja opastaa autonkuljettajaa ajettaessa ahtaaseen paikkaan joko etuperin tai takape-

rin. Ajattaja valvoo, että traileri pysyy veneenlaskurampilla ja yhdistelmä ei pääse mene-

auton perään. Ajattaja vastaa aina ajattamansa ajoneuvon liikkumisesta ja ajattamisen ai-

kana mahdollisesti tapahtuvista vaurioista. Autonkuljettaja seuraa ainoastaan ajattajan

opastusta.

Harjoitus 1: Trailerin käsittely

Ennen harjoituksen alkua on huomioitava yhdistelmän massat, tarvitaanko BE-luokan

ajokortti vai riittääkö B-kortti. Harjoitus alkaa trailerin kytkemisestä. Traileri on kytket-

tävä vetokuulaan niin, ettei vetoaisa pääse irtoamaan matkan aikana vetokuulasta. Veneen

sidonta traileriin on myös varmistettava. Pelkän trailerivinssin käyttö veneen sidontaan

on kielletty. Trailerivinssi ei ole sidontaväline vaan tarkoitettu ainoastaan veneen avusta-

miseen takaisin trailerille. Myöskään narut solmuineen ei ole hyväksyttävä kuormansi-

dontaväline.

Trailerin valojen toimivuus on myös syytä tarkastaa, muutoinkin kuin kurssikoulutuk-

sessa. Jos trailerissa on perinteiset hehkulankapolttimot, on valopistokkeen irrottamisen

jälkeen odotettava hetki ennen trailerin ja veneen laskemista veteen. Trailerin ajovalojen

suojakotelot harvoin ovat vedenkestäviä ja polttimon kuuma lasi hajoaa joutuessaan kos-

ketuksiin veden kanssa.
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Trailereiden käsittelyssä on myös huomioitava, että aika usein trailerin akselit sijaitsevat

hyvin takana, ja kaarteissa sekä risteyksissä traileri kulkee vetoajoneuvoon nähden huo-

mattavasti sisempää linjaa, traileri oikaisee. Tämä johtaa usein siihen, että traileri saattaa

nousta liikenteenjakajan kivetyksen päälle ja aiheuttaa ylimääräisiä hyppyjä trailerille ja

veneeseen. Trailerin pomppiminen katukivetyksillä ei ole muutoinkaan kovin ammatti-

taitoisen oloista. Kun traileri ja vene on saatu rantaan, on aika irrottaa veneen sidontaliinat

ja perävaunun valopistoke, trailerin voi kyllä jo asetella lähelle veneenlaskuramppia.

Jos tilaa on, kannattaa vene pyrkiä peruuttamaan suoraa linjaa rampille asti. Jos tilaa ei

ole, on traileri peruutettava kulmaan rampille. Tätä kannattaa myös harjoitella, vaikka

tilaa olisikin. Jos traileri joudutaan peruuttamaan kulmaan, kannattaa yhdistelmä pyrkiä

kääntämään niin, että kulmaan peruuttaminen tapahtuu vasemmalle, jolloin kuljettajalla

on parempi näkemä trailerin pituudelle, varsinkin jos käytössä ei ole ajattajaa.

Veneen laskuun on syytä varata veneen kuljettaja, ajattaja sekä auton kuljettaja. Ajattajan

tehtävä on opastaa auton kuljettajaa hänen peruuttaessaan traileria rampille. Resurssipu-

lassa myös veneenkuljettaja voi toimia ajattajana siihen saakka, kun traileri saadaan ram-

pille siten, että traileri voidaan laskea suoraan taakse. Yleensä on suotavaa pyrkiä laske-

maan traileri niin syvälle veteen, että vene kelluu jo itsenäisesti ja irtoaa trailerista pie-

nellä työnnöllä. Trailerivinssin koukku on muistettava avata, kun veneen moottori käy ja

veneen kuljettaja on valmis irtaantumaan trailerilta. Vene kannattaa yleensä pyrkiä laske-

maan trailerilta ennen lastausta, jotta se on helpompi irrottaa trailerilta ja veneen runkoon

ei kohdistu suuria vääntäviä voimia.

Varsinaisessa harjoituksessa, kun vene on irrotettu trailerilta, voi auton kuljettaja ajaa

auton pois rampilta. Tässä kohtaa kuljettajan vaihto ja seuraava peruuttaa trailerin ram-

pille valmiiksi odottamaan veneen saapumista, ajattajan opastamana. Tätä voidaan har-

joitella niin kauan, kunnes kaikki ryhmän jäsenet ovat sekä ajattaneet, että peruuttaneet

trailerin rampille. Samalla aikaa toinen ryhmä voi harjoitella veneen käsittelyä (harjoitus

2).
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Harjoitus 2: Käsittelyharjoitus

Käsittelyharjoitus pitää sisällään veneen käsittelyn ja hallinnan sekä pienillä nopeuksilla

että lähes huippunopeudella liikuttaessa. Käsittelyharjoituksessa keskitytään veneen ma-

nööveeraukseen esimerkiksi pujottelemalla poijuja, veneen hallintaan rantautumisessa,

laituriin ja trailerille ajettaessa.

Käsittelyharjoituksessa voidaan käyttää esimerkiksi peräpoijua tai hiljaisen väylän viit-

taa, ei kuitenkaan karimerkkiä. Tarvittaessa myös kivellä ankkuroitu kelluva astia toimii,

kunhan ankkurinaru ei jää löysälle. Veneellä lähestytään kelluvaa kappaletta, lähdetään

kiertämään kappaletta, esimerkiksi myötäpäivään, pitäen veneen noin 1 m päässä poi-

justa. Tämä harjoitus on selkein suorittaa suihkuturbiiniveneellä, mutta voi myös harjoi-

tella potkurivetoisella veneellä.

Rantautumisharjoituksessa tärkeään osaan tulee veneen tähystäjä, joka etsii sopivimman

reitin rantaan vältellen kiviä. Tähystäjä ohjaa kuljettajaa näyttämällä kivet, jotka voivat

ottaa veneen pohjaan kiinni. Kuljettajan on siis väistettävä kohdetta, jota tähystäjä osoit-

taa, ei kääntyä opastuksen suuntaan. Kun veneen kokka ottaa pohjaan kiinni rannassa,

tähystäjä nousee veneestä ja auttaa venettä pidemmälle rantaan. Tässä kohtaa yleensä vii-

meistään perämoottoria kannattaa nostaa reilusti ylös, ettei potkuri tai moottorin evä vau-

rioidu mahdollisessa pohjakosketuksessa. Poistumisessa tähystäjä työntää venettä ran-

nasta, mutta ei nouse veneeseen, ennen kuin veneen moottori on saatu laskettua ja käyn-

tiin.

Laituriin kiinnittymistä on syytä harjoitella huolellisesti, varsinkin oman palokunnan käy-

tössä olevan veneen käyttäytymistä rantautuessa. Laituria lähestytään mahdollisuuksien

mukaan noin 30 - 60° kulmassa. Kiinnittyminen on helpointa keulasta, kun laituri on ta-

voitettu. Pienveneet ovat kevyitä kääntää myös käsin laituriin, mutta veneen tunteva tai-

tava kuljettaja käyttää potkurivirtaa veneen laituriin pysäköimiseksi. Laituria lähestyttä-

essä on aina muistettava hidastaa nopeutta siten, että aaltojen aiheuttaminen on mahdol-

lisimman vähäistä. Tämän harjoituksen yksityiskohtaisempi toteutus jätetään kurssinjoh-

tajan ja kouluttajien sovellettavaksi.
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Harjoitus 3: Potilaan siirto aluksesta toiseen

Tässä harjoituksessa tarvitaan kaksi venettä. Lisäksi harjoitukseen on syytä varata tilava

vesialue. Ajatuksena on harjoitella toimenpiteitä, joilla veneet saadaan myös aallokossa

pysymään samassa liikkeessä. Tämä mahdollistaa kaluston, henkilöstön tai potilaan tur-

vallisen siirron veneestä toiseen.

Lähtötilanteessa veneet etenevät peräjälkeen noin 6 - 8 kn vauhtia. Taaempi vene (vene

2) ilmoittaa virvellä tai meri-VHF:llä etummaiselle veneelle (vene 1), kummalta sivulta

(oikea/vasen) aikoo lähestyä. Tämän jälkeen vene 2 lisää nopeutta ja kiertää sille puolelle

vene 1:tä, jolta ilmoitti lähestyvänsä noin 10 20 m etäisyydelle.

Seuraavaksi veneen 2 kuljettaja hidastaa suunnilleen veneen 1 nopeuteen ja alkaa lähestyä

loivasti vene 1:tä. Tässä kohtaa molempien veneiden kuljettajat seuraavat muun liiken-

teen lisäksi rinnakkaisen veneen lähestymistä. Vene 1 jatkaa etenemistä suoraan, vene 2:n

kuljettaja tähtää loivassa kulmassa osumispisteeksi vene 1:n pituuden noin 2/5 kohtaa

keulasta katsoen tai kansirakenteen mukaan sopivaa kohtaa rungon pitkittäisen puolivälin

etupuolelta.

Vene 2 pyrkii kohtaamaan vene 1:n niin, että kyljet osuvat toisiinsa pehmeästi ilman

kolahdusta. Tässä kohtaa vene 1:n kuljettaja pyrkii pitämään aluksen suunnan samana eli

joutuu ohjaamaan vene 2:n suuntaan. Vene 2:n kuljetta

kylkeen. Näin veneet heiluvat aallokosta riippumatta samassa rytmissä ja siirtyminen

aluksesta toiseen on mahdollista laitojen yhtymäkohdista. Veneitä ei sidota toisiinsa

kiinni tässä suoritteessa, mikä ei ole suotavaa muutoinkaan. Irtaantumisessa vene 2:n kul-

et alkavat erkaantua

toisistaan ja voivat hajaantua eri reiteilleen.
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5 POHDINTA

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyöprojektin aloitin kesällä 2014 materiaalin kokoamisella. Materiaalin kokoa-

minen jatkui aivan viime hetkiin asti. Käytännössä kirjaamisen olisi voinut aloittaa jo

aiemminkin, ja myönnettävä on, että työtä olisi voinut suunnitella enemmän, jolloin kak-

sinkertainen työ olisi voinut jäädä pois. Lisäksi ajan hallinta olisi voinut saada enemmän

valmista materiaalia aikaan. Kevät 2015, jolloin opinnäytetyötä kirjoitin pääasiassa on

ollut vaihtelevasti kuormitettu eri opintojaksojen oppimistehtävien takia. Tosin vapaa-

aikaakin on ollut, josta osan olisi voinut käyttää varsinaisen opinnäytetyön kirjaamiseen

ja muokkaamiseen.

Opinnäytetyön opettava vaikutus

Tämän opinnäytetyön aikana olen pikemminkin kerrannut vanhaa. Jos kertaus on opinto-

jen äiti (vanha suomalainen sananlasku), on siis oppimistakin tapahtunut. Toisaalta jos

opinnäytetyön myötä siirrytään epämukavuusalueelle, tapahtuu myös oppimista (koulu-

tussuunnittelija Kimmo Vähäkoski.) Opinnäytetyöopintojaksojen alussa on sanottu, että

uutta ei synny lainailemalla aiempaa kirjallisuutta (yliopettaja Raija Honkanen, oppitun-

nit kevät 2013), mutta tässä työssä on olemassa olevaa kirjallisuutta lainattu jonkin ver-

ran. Veneilijän hiljainen tieto lienee suurin oppimani aihe tämän työn parissa. Oma-

kohtaisen etsintäni perusteella veneilijän hiljaista tietoa on ensimmäistä kertaa saatu kir-

jalliseen muotoon vasta tässä työssä.

Tavoitteen täyttyminen

Tavoitteena oli saada kurssi pelastustoimen tarpeisiin. Mielestäni sisällöltään opinnäyte-

työ vastaa kiireellisimpään tarpeeseen erittäin hyvin. Tästä aiheesta voisi saada pelastus-

toimen peruskurssiin verrattavissa olevan suurkurssin, mutta mielestäni tämä kurssi on

syytä pitää lyhyenä ja tiiviinä. SRC-koulutus olisi merkittävä lisä tähän kurssiin, mutta

kronologisten realiteettien takia se on jätetty tästä kokonaisuudesta pois. Opinnäytetyön

liitteenä olevan toiminnallisen kokonaisuuden sisällön ajatus on antaa perusteet aiheesta.

Laajempia opintokokonaisuuksia varten merenkulkuoppilaitokset järjestävät koulutuksia
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henkilöille, jotka toimivat työaluksilla. Työaluksille vaaditaan aluksen päällikön päte-

vyys. Tämän kurssin ei ole tarkoitus korvata tätä koulutusta, vaan tarjota koulutus pie-

nempien alusten kuljettajille.

Materiaalin täydentäminen

Materiaalia on mahdollista täydentää, muokata oman alueen tarpeisiin sopivaksi tai päi-

vittää sen mukaan, kun lainsäädäntö tai pelastustoimen tarpeet muuttuvat. Lisättävää ma-

teriaalia voisi olla esimerkiksi SRC-koulutus eli koulutus rannikkolaivurin radiotodis-

tusta varten, perehdytys öljyntorjuntaan vesistössä, lisää harjoitustehtäviä (vaihtoehtoisia

nykyisille), solmut, laajennus navigointiin ja tietenkin mitä vain muuta tulee mieleen.
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LIITTEET

Liite 1: Veneenkuljettajakurssi palokunnille Power Point esitys
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