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1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 

Pelastussuunnitelma on sekä viranomaisille, että turvetuottajalle hyvä työväline, jo-

hon on koottu keskeiset turvallisuusasiat. Suunnitelman tarkoituksena on turvata 

tuotannon jatkuminen. Oikeiden toimintaohjeiden ja koulutuksen avulla voidaan 

varautua ennakolta mahdollisiin onnettomuustilanteisiin ja minimoida niistä synty-

vät vahingot. 

Pelastussuunnitelmassa on pelastuslaitokselle tärkeitä tietoja mm. ajo-ohjeita, tei-

den kantavuustietoja, turveaumojen koko ja sijainti, vedenottopaikat, palovesial-

taat, viereiset turvealueet ja alueen henkilöstön yhteystiedot. 

Turvetuottajalle pelastussuunnitelma antaa ohjeita eri määräyksistä ja vaatimuk-

sista, mitä pelastuslaki ja muut ohjeet edellyttävät. Näitä ovat esim. vaatimukset 

palokalustolle, tulitöiden suorittamisesta, koulutuksesta, sammutusmenetelmistä 

erilaisissa palotilanteissa. Pelastussuunnitelmassa on määritelty turvallisuuspäälli-

kön, urakoitsijan ja työntekijöiden vastuut ja työtehtävät. 

 

1.1 Pelastuslaki 

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan 

harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa 

toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan 

henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautu-

maan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. 

Viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjun-

takalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hä-

lytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet on oltava toimin-

takunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.  

Pelastuslain mukaan turvetuotannossa tulee kiinnittää erityistä huomiota tulipalon 

ehkäisemiseen. Turvetuotanto on keskeytettävä, jos tulipalon vaara on ilmeinen 

tuulen tai muun syyn johdosta. Turvetuotantoalue on pelastuslain tarkoittama 
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kohde, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvalli-

suudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran.  

1.2 Pelastussuunnitelma 

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on selvittää ennakolta vaaratilanteet, toimenpi-

teet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, alkusammutukseen käytettävä henkilöstö ja 

sen koulutus, tuotantoalueella tarvittavan sammutuskaluston sijainti ja muut järjes-

telyt sekä toiminta erilaisissa onnettomuustilanteissa. 

Turvetuotantoalueen pelastussuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain ennen tuotanto-

kauden alkua. Lisäksi suunnitelma tulee päivittää aina kun nevan järjestelyissä ta-

pahtuu merkittäviä muutoksia. 
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2 HÄTÄILMOITUS 

 Hätäilmoitus, soita 112 

Palo- ja pelastustoimi, sairaankuljetus ja poliisi 

Jos numero on varattu, älä katkaise puhelua 

1. Kerro kuka soittaa ja mitä on tapahtunut. 

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy sinulta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa hälyttää 

onnettomuustilanteeseen tarvittavaa apua paikalle. 

 

2. Kerro turvealueen nimi, kunta ja osoite (tuotantoalueen koordinaatit) 

Hätäkeskuksen alueella voi olla samannimisiä turvealueita eri kunnissa. Siksi on 

tärkeää osoitteen lisäksi ilmoittaa tapahtumapaikkakunta. Kerro mikä ja missä pa-

laa; auma, kenttä vai työkone.  

 

3. Kerro tilanteen laajuus, onko ihmishenkiä vaarassa ja millaiset ovat vallit-

sevat olosuhteet esim. tuulen suunta ja voimakkuus 

 

4. Kerro, miten palolaitoksen opastus järjestetään ja kuinka lähelle paloa 

sammutusautoilla pääsee.  

 

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan 

On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä voi 

olla suuri merkitys onnettomuustilanteen lopputulokseen. 

 

6. Lopeta puhelu vasta kun päivystäjä antaa luvan.  

 Lopeta puhelu vasta kun hätäkeskus antaa luvan puhelun sulkemiseen. Pidä linja 

vapaana puhelun lopettamisen jälkeen.  

 

7. Ilmoita hätäkeskukseen heti, jos tilanne onnettomuuspaikalla oleellisesti 

muuttuu. Jos tilanne muuttuu hätäilmoituksen tekemisen jälkeen soita lisätiedot 

hätäkeskukseen. 
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3 YLEISTIEDOT TURVETUOTANTOALUEESTA 

3.1 Yhteystiedot 

URAKOITSIJA  

PUHELINNUMERO 

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ  

PUHELINNUMERO 

  

 

3.2 Turvetuotanto 

TURVETUOTANTOALUE 

[HA] 

TURVETUOTANTOALUE 

LUOKKA 

TUOTETAAN: 

   

TOIMINTA TUOTANTOALUEELLA 

ALUEELLA TYÖSKENTE-

LEE KERRALLA [HLÖ] 

TUOTANTOAIKA TOIMITUKSET JA 

KUNNOSTUSTOI-

MET 

   

 

3.3 Turveaumat 

PALATURVE [M3] JYRSINTURVE [M3] YHTEENSÄ [M3] 

   

 

3.4 Polttoainesäiliöt 

POLTTOAINESÄILIÖT [KPL] [M3] 
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4 PELASTUSYKSIKÖIDEN OPASTUS KOHTEESEEN  

PELASTUSYKSIKÖIDEN OPASTUS 

Pelastusyksiköiden opastus nopeuttaa pelastustöiden alkamista ja vähentää vahin-

koja kohteessa.  

Opastus: 

- Pelastuslaitokselle toimitetaan turvetuotantoalueen ajo-ohjeet ja alueen 

karttatiedot. Hätäilmoitusta tehtäessä voidaan myös antaa tarkempia ohjeita 

turvealueen sijainnista. 

- Vahingon satuttua työt keskeytetään, tehdään hätäilmoitus ja ilmoitetaan 

muille työntekijöille. Samalla kun aloitetaan alkusammutus / ensiapu, mää-

rätään yksi työntekijä opastamaan pelastusyksiköitä vastaan sovittuun paik-

kaan. 

- Opastaja siirtyy lähimmän nimetyn tien risteykseen ja menee tarvittaessa 

saapuvan pelastusyksikön kyytiin ja opastaa yksikkö suoraan kohteeseen. 

4.1 Ajo-ohje (esimerkkinä eräs turvetuotantoalue) 

o 5 km, Kauhajoki-Aronkylä( 6900) 

o 1 km, Aronkylästä Kurikan suuntaan ( KT 67) 

o 15 km, Tokerotieltä oikealle – Kurikan ja Kauhajoen rajan koh-

dalta risteys oikealle (672) 

o 1 km, metsäautotietä eteenpäin – nevatie risteys vasemmalle Neva-

tietä-Pallonevan varikko 
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Kuvio 1. Esimerkkikartta 

 

4.2 Turvetuotantoalueen kohdekartta 

Kohdekarttaan merkitään seuraavat tiedot tuotantoalueelta: 

- Aumojen sijainti alueella 

- Ehtymätön vesilähde ja vedenottopaikat 

- Alueen tukikohta 

- Alueen tiet tuotantoalueelle ja teiden kantavuus 

- Palokalusto sijainti alueella 

- Polttoainesäiliöt 
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Traktorien käytettävissä olevat tiet on merkitty sinisellä. Pelastuslaitoksen kalus-

ton käytettävissä olevat kantavat tiet on merkitty punaisella.  

Pelastussuunnitelmassa vaadittavat karttaliitteet:  

- tuotantoaluekartta 1:10 000 

- peruskartta 1:20 000 

- GT-kartta 1:200 000 

-  palosuojelukartta 1:10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Esimerkki tuotantoalueen kohdekartasta 

 

  

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

PALOKALUSTO 

Öljysäiliöt 

Ehtymätön vesi 

Ehtymätön vesi 

Pelastustie 
1-5 Aumat 

L1-L6 Lohkot 

L 

 

TK 

1 

3 

4 

5 

2 

Ehtymätön vesi 

Pahanperäntie 

PORTTI 

Kilsukylän-

metsätie 

PORTTI 

Kilsukyläntie 

Munakantielle 

Könnintielle 

Tie loppuu peltoon Könnintielle 
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5 TYÖMAAJÄRJESTELYT TURVETUOTANTOALUEELLA 

Työmaalle tulevilla teillä on asianmukaiset kieltotaulut, jossa ilmoitetaan turvetuo-

tantoalueesta ja kielletään asiaton oleskelu. Alueen kaikki turveaumat on merkitty 

karttaan. Tuotantoalueelle johtaa kantava tie (25tn). Auma-alueella on kantava 

kääntymispaikka yhdistelmäajoneuvoille.  

Tuotantoalueella liikkuminen saroilta toisille tapahtuu sarkojen päistä, joissa on 

rummut. Tuotantoalueella saa ajaa vain tuotantoon varatuilla traktoreilla tai mönki-

jällä. Henkilöautoilla tai muilla ajoneuvoilla ajo saroilla ja auma-alueella on ehdot-

tomasti kielletty. 

Vedenottopaikat on merkitty maastoon valkoisella lätkällä. Vedenottopaikoille pää-

see traktorikalustolla ja osalle paloautolla. Paloautot vaativat 25 tonnia kantavan 

tien.  

Palavien nesteiden varastopaikka on merkitty tukikohdassa. Tulitöitä varten on työ-

maalla merkitty tulityöpaikka. Tulitöitä tehdään pääsääntöisesti varsinaisella tuli-

työpaikalla. Jos koneiden korjaamista joudutaan tekemään tuotantoalueella, on 

kiinnitettävä erityistä huomiota tulitöiden suorittamiseen ennen ja jälkeen tulityön. 
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6 TYÖTURVALLISUUS 

Työmaaohjeet turvetuotantoalueilla työskenteleville henkilöille 

1. Muista tullessasi työmaalle noudattaa urakoitsijan antamia toimintaohjeita! 

2. Tupakointi tuotantokentällä on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu 

ainoastaan merkityllä alueella. 

3. Ilmoita työmaalle tulosta ja poistumisesta aina urakoitsijalle 

4. Tuotantoalueella saa ajaa vain tuotantokoneilla. Henkilöautoilla tai muilla ajo-

neuvoilla ajo on kielletty. 

5. Tutustu työmaan alue- ja lohkokarttaan, niin tiedät hätätilanteessa missä 

osassa aluetta työskentelet. 

6. Tutustu hätäilmoitusohjeeseen. Tiedot ja ohjeet on oltava työkoneiden työko-

neen ohjaamossa näkyvällä paikalla. 

7. Hitsaus ja muut tulityöt vaativat tulityökortin, ja työ tehdään urakoitsijan lu-

valla. Toimi tulityöohjeen mukaisesti: tulityöpaikka tulee varustaa sammutti-

min ja kastella. Vartiointia tulee suorittaa tulityön ajan ja vähintään tunnin 

ajan sen jälkeen ohjeen mukaisesti. Tulitöitä ei saa tehdä yksin. 

8. Huolehdi kaikissa tilanteissa omasta ja muiden työturvallisuudesta. Korjaa tai 

ilmoita huomatut puutteet urakoitsijalle. 
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7 SUOJELUORGANISAATIOT 

Häiriötilanteiden tehtävät hoidetaan ensisijaisesti olemassa olevilla organisaatioilla 

niitä tarpeen mukaisesti vahvistamalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Suojeluorganisaatiot 

 

7.1  Työtehtävät turvallisuuspäällikkö / urakoitsija  

- Turvallisuuspäällikön tehtävistä vastaa urakoitsija, jos turvallisuuspäällikkö 

ei ole paikalla esim. onnettomuustilanteessa. 

- Turvallisuuspäällikkö toimii yhteyshenkilönä pelastuslaitokseen sekä mui-

hin viranomaisorganisaatioihin.  

- On selvillä paloturvallisuudesta, suojelutoiminnasta, sekä niihin liittyvistä 

laeista, asetuksista, ohjeista ja viranomaismääräyksistä 

- Edistää suojelutoiminnan omaksumista jokapäiväiseksi toiminnaksi tuo-

tannon turvaamiseksi normaali- ja poikkeusolojen aikana 

- Tietää toimintaan vaikuttavista vahinkoriskeistä sekä mahdollisesta toi-

minnan loppumisesta täydellisen tuhon sattuessa 

- Huolehtii, että kohteen suojelutaso on ajan oikealla tasolla riskeihin näh-

den 

Palo- ja pelastusryhmä  

Henkilökunta 

Turvallisuuspäällikkö:  Pelastuslaitos 

Kunta 

Terveyspalvelut 

Jätehuolto 

Urakoitsija Poliisilaitos 
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- Huolehtii esim. alkusammutuskaluston kunnosta, määrästä ja sijoittelusta 

tuotantoalueella sekä vastaa, siitä että lakisääteiset tarkastukset ja huollot 

tehdään ajallaan 

- Vastaa, että tulityöt suoritetaan sääntöjen mukaan 

- Osallistuu palotarkastuksiin sekä muihin laki sääteisiin tarkastuksiin 

- Organisoi kohteen suojeluorganisaation sekä henkilökunnan suojelukoulu-

tuksen, johon kuuluu paloturvallisuus, ensiapu, ympäristönsuojelu sekä 

muut läheisesti toimintaan liittyvät toiminnot 

- Järjestää työntekijöille palokaluston käyttökoulutuksen  

- Johtaa pelastustoimia kunnes pelastuslaitoksen päällystöviranomainen saa-

puu paikalle ja toimii sitten tämän apuna. 

 

7.2  Työtehtävät turvetuotantoalueen työntekijät 

Jokainen alueen työntekijä on vastuussa osaltaan turvetuotantoalueen turvallisuus-

asioista ja pyrkii omalla toiminnallaan kehittämään turvallisuusasioita työssään. 

- Osallistuu koulutuksiin ja tutustuu pelastussuunnitelmaan, sekä muihin oh-

jeisiin 

- Osaa toimia onnettomuustilanteessa, kenttä- auma tai konepalossa.   

- Osaa käyttää alkusammutuskalustoa, pumppuja ja säiliöperävaunua 

- On selvillä vedenottopaikoista, sammutuskaluston, tulityö- ja koneiden 

säilytyspaikoista 

- Osaa tehdä hätäilmoituksen sekä opastaa kohteeseen 

- Osaa käyttää palokalustoa sekä tietää niiden sijainnin 

- Pitää koneet sekä laitteet toimintakunnossa 
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8 TIEDOTTAMINEN  

Tiedottamisesta normaali- ja poikkeusoloissa vastaa turvallisuuspäällikkö. 

Henkilökunta: 

- Vaara- ja onnettomuustilanteissa on henkilöstölle annettava riittävän yksi-

tyiskohtaiset toimintaohjeet. 

Lähiseudun ihmiset: 

- Vaaratilanteissa on lähialueiden ihmisille ilmoitettava nopeasti tilanteesta ja 

mahdollisesti tarvittavista toimintaohjeista. Palo- ja pelastustoimia johtava 

viranomainen vastaa väestön hälyttämisestä 

Tiedotusvälineet: 

- Tiedottamisesta vastaavat omilta osiltaan johtava viranomainen ja urakoit-

sijan edustaja.  

 

9 KOULUTUS 

Turvetuotantoalueella työskentelevälle henkilöstölle järjestetään keväällä ennen 

tuotantokauden aloittamista vuosittainen koulutustilaisuus paloturvallisuuteen liit-

tyvistä asioista. 

Tässä tilaisuudessa henkilöstölle järjestetään kertauskoulutus alkusammutuksesta, 

sekä tuotantoalueen sammutuskalustosta. Koulutuksen tulee koskea kaikkia työn-

tekijöitä turvetuotantoalueella. Koulutuksen järjestämisestä vastaa turvetuottaja 

työturvallisuuslain velvoittamana. 

Tuotantoalueella työskenteleville on tarpeellista kouluttaa vähintään seuraavat 

asiat: 

- sääolosuhteiden huomioinen turvekentällä erityisesti tuulen aiheutta-

mat riskit 
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- riskien huomioonottaminen / tunnistaminen eri tuotanto- ja toimitus-

vaiheissa  

- turvalliset työtavat eri työvaiheissa ja tulitöissä 

- toimintaohjeet syttymien sattuessa 

- tilannearvion tekeminen tulipalon sattuessa 

- alkusammutustoimenpiteet onnettomuustilanteessa 

- hätäilmoituksen tekeminen tuotantoalueella 

- hätäilmoituksen tekeminen hätäkeskukseen 

- sammutustoiminta ja vahinkojen rajoittaminen ennen palokunnan saa-

pumista 

- Sammutuskaluston käyttökoulutus ja vedenottopaikkojen sijainti  

- yhteistoiminta palokunnan kanssa 

- vartioinnin järjestely tulipalon jälkeen j tuotantoseisokin aikana 

 

10 ENNALTAEHKÄISY 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy koostuu virheiden minimoimisesta, riskien hallit-

semisesta ja niihin varautumisesta. Riskienhallinnan kannalta on oleellista, että tur-

vetuotantoon liittyvät riskitekijät tunnistetaan ennakolta ja osataan varautua niihin 

ennalta riittävin voimavaroin. 

Tunnistamalla eri työvaiheisiin liittyvät eri riskitekijät ja ottamalla ne huomioon 

työskentelyssä voidaan ennalta ehkäistä onnettomuuksia. Eri tuotantovaiheiden pa-

loturvallisuuden kannalta merkittävät riskitekijät voidaan tunnistaa laatimalla riski-

pisteytys.   

Keskeinen haaste on toiminnan häiriöttömyyden ja varmuuden turvaaminen. Suo-

jaamalla henkilöstöä, omaisuutta ja toimintaympäristöä varmistetaan tuotannon 

päivittäinen häiriötön jatkuminen.  

Tulipalo on vakavin turvetuotantoa uhkaava vaara. Palontorjunta vaatii, että jokai-

nen työntekijä tietää ympäristön palovaarat ja omaksuu paloturvalliset toimintata-

vat päivittäisissä työtehtävissä. Päivittäiseen paloturvallisuuteen voi vaikuttaa kiin-

nittämällä huomiota yleiseen järjestykseen ja siisteyteen, laitteiston ja koneiden 
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kuntoon, tupakointiin, tulitöiden suorittamiseen ja alkusammutuskaluston käyttö-

koulutukseen. 

10.1 Vaarojen tunnistaminen  

Vaikka riskitekijöitä on tunnistettu etukäteen, niin onnettomuuksia sattuu siitäkin 

huolimatta. Jokaisesta sattuneesta vahingosta, ja läheltä piti -tilanteesta, tulee ra-

portoida eteenpäin. Merkittävän onnettomuuden tapahduttua, syyt ja seuraukset 

analysoidaan huolella. Tämä on oleellista, jotta vastaava tilanne pystytään välttä-

mään tulevaisuudessa toimimalla oikein onnettomuuden kohdatessa. 

10.2 Mahdollisia vaaratilanteita 

10.2.1 Tulipalot  

- Tuotannon eri vaiheissa osuminen kiveen tai metalliesineeseen saattaa ai-

heuttaa kipinöitä 

- Karheamisen työvaiheessa turve on erittäin kuivaa ja pölyävää 

- Kuormaustilanteessa pöly aiheuttaa riskin tulipalolle 

- Koneiden ylikuumeneminen 

- Tulitöiden suorittaminen tuotantoalueella 

- Tupakointi 

- Tulipalo voi levitä turvekentälle myös muualta esim. viereinen metsä 

 

10.2.2 Henkilövahinkoja:  

- Sairaskohtaukset 

- Yksintyöskentely esim. puristuminen korjaustilanteessa 

- Ajoneuvon kaatuminen 

- Liikkuminen tuotantoalueella 

- Huolimattomuus työskentelyssä 

- Ajoneuvojen kolari 
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10.2.3 Ympäristövahinkoja 

- Vuototilanne ympäristöön, joka voi aiheutua työkoneista tai polttoai-

nesäiliöistä 

 

11 KONEET JA LAITTEET 

Tuotannossa olevien työkoneiden ylikuumeneminen ja kipinöinti estetään parhaiten 

pitämällä koneet toimintakunnossa säännöllisellä huoltamisella ennakoivasti. Paras 

ennakoiva toimenpide tulipaloriskin pienentämiseksi on työkoneiden puhdistami-

nen säännöllisesti työmaalla. 

11.1 Puhdistus 

Koneet ja laitteet tulee puhdistaa tukikohdassa tai puhdistukseen varatussa pai-

kassa. Työkoneet puhdistetaan vähintään kerran päivässä työvuoron päättyessä. 

Sääolosuhteiden ollessa tuuliset on puhdistus suoritettava useammin. 

11.2 Säilytys 

Tuotantoalueella käytettävät työkoneet siirretään niille varatuille paikoille syttymi-

sen aiheuttaman vahingon estämiseksi työvuoron päättyessä. Säilytyspaikalla on 

huomioitava koneiden riittävä etäisyys toisistaan tulipaloriskin takia. 

11.3 Huolto 

Koneiden huoltotoimenpiteet suoritetaan tukikohdan huoltotiloissa. Jos työkonetta 

joudutaan korjaamaan tuotantoalueella, tulee korjaus suorittaa erityistä varovai-

suutta noudattaen sekä korjauspaikalla tulee olla vaadittava sammutusvälineistö. 

11.4 Polttoöljysäiliöt 

Vuoto voi aiheutua esim. työkoneen ylitäyttö-, kolhaisu, säiliön korroosio. Säiliöt 

pitää olla pohjavesialueella kaksoisvaippaisia ja varustaa omalla valuma-altaalla. 

Muulla alueella saa olla yksivaippainen tiiviillä alustalla. Polttoainesäiliöissä tulee 

olla tyyppikilpi, laponesto, ilmaputki ja lukittava täyttöaukko.  
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12 TULITYÖT  

12.1 Tulityön määritelmä: 

Tulitöitä ovat kaikki sellaiset työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liek-

kiä tai muuta lämpöä, ja josta aiheutuu palovaara. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- 

ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, 

joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 

12.2 Tulitöistä vastaavat henkilöt: 

Tulityöohjeista vastaa turvallisuuspäällikkö. Tulityöohjeiden noudattamisesta vas-

taa tuotantoalueella oleva urakoitsija. 

Tulitöitä tekeviä ulkopuolisia urakoitsijoita tilaavat henkilöt vastaavat siitä, että 

suojeluohjeet huomioidaan tilauksissa ja urakkasopimuksissa, ja näitä töitä valvo-

vat henkilöt vastaavat ohjeiden noudattamisesta. 

12.3 Tulityöluvan myöntäminen 

Lista henkilöistä, joilla on oikeus kirjoittaa tulityölupa tulityölupaa vaativiin töihin. 

Tulityöntekijällä tulee olla voimassaoleva tulityökortti.  

12.4 Tulityöpaikka 

Tulityöt on aina ensisijaisesti tehtävä vakituisella tulityöpaikalla. Tilapäisellä tuli-

työpaikalla saa tehdä tulitöitä vain silloin, kun sitä ei voi tehdä vakituisella tulityö-

paikalla. 

Ennen tulityön tekemistä tilapäisellä tulityöpaikalla esim. turvekentällä on harkit-

tava vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä. Turvekenttä on kasteltava hyvin koneen 

ympäriltä. Jos tulitöitä joudutaan suorittamaan tuotantoalueella, on otettava huomi-

oon olosuhteet; tuulen suunta ja lähiympäristö esim. turvealueen vieressä oleva 

metsä. 
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12.5 Tulityölupakäytäntö 

Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölu-

paa.  

Tulityöluvan antajan on tarkastettava tilapäinen tulityöpaikka yhdessä luvan saajan 

kanssa suojeluohjeen mukaisesti ennen luvan antamista. Tilapäisen tulityöpaikan 

tarkastukseen ja tulityön valvontaan osallistuu aina tulitöistä vastaava työnantaja / 

tai urakoitsija. 

Erityistä palo- ja räjähdysvaaraa sisältävissä kohteissa tai kaikissa epäselvissä ta-

pauksissa on otettava yhteys turvallisuuspäällikköön tai hänen varahenkilöön. He 

hoitavat myös mahdollisesti tarvittavat jatkoyhteydet paikallisiin pelastusviran-

omaisiin ja/tai vakuutusyhtiön edustajaan.  

Työnaikaisesta ja työnjälkeisestä tulityönvartioinnista vastaava henkilö on nimet-

tävä tulityölupaa annattaessa. 

Tulityön tekijä vastaa tulityöluvan turvatoimien noudattamisesta ja alkusammutus-

kaluston hankinnasta tulityöpaikalle. 

12.6 Käytettäessä tilapäistä tulityöpaikkaa on huomioitava 

Ennen tulityötä laaditaan kirjallinen lupa neljänä kappaleena: 

- 1 kpl luvan antajalle 

- 1 kpl luvan saajalle 

- 1 kpl tulityönaikaisesta vartioinnista vastaavalle 

- 1 kpl tulityön jälkivartioinnista vastaavalle 

Luvan antajan kappale annetaan työn ajaksi kohteen työnjohtajalle / urakoitsijalle. 

Tehdään tulityölupaan kirjatut turvatoimenpiteet ennen tulityön alkua. Hankitaan 

tulityöpaikalle vaadittava sammutuskalusto ja määrätään tulityöluvassa työnaikai-

nen tulityönvartija. 
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12.7 Tulityön jälkeen 

- Tulityön kohteena oleva esim. kone jäähdytetään ennen käyttöönottoa 

- Järjestetään tulityöluvan jälkivartiointi tulityöpaikalla 

- Säilytetään luvan antajan tulityökappale tulityölupakansiossa, jota säilytetään 

yhden vuoden. 

 

13 TUULIRAJAT 

Turvetuotannossa tuuli asettaa rajoituksia tuotannon järjestämisessä. Tuulen nopeu-

den kasvaessa, tulipaloriski tuotantoalueella lisääntyy selvästi. 

Tuulen voimakkuuden kohotessa 4-7 m/s on tuotannon jälkeistä palovartiointia te-

hostettava suorittamalla 2-3 jälkivartiointia noin 2 tunnin välein, kun sääolosuhteet 

ja turpeen kuivuminen ovat tulipalon syttymiselle erityisen suotuisat. 

Tuulen nopeuden ollessa yli 10 m/s on tuotanto keskeytettävä suurentuneen palo-

riskin vuoksi! 

Tuotantoalueella tulee olla tuulimittari ja tukikohdassa tuulipussi. 

 

14 SAMMUTUSTOIMINTA 

14.1 Alkusammutuskalusto 

Aumauskoneessa, kaivinkoneessa, vetokoneessa tai vetokoneen ja työkoneen muo-

dostamassa kokonaisuudessa tulee vakuutusyhtiöiden suojeluohjeiden mukaan olla 

6 kg:n 34A-183BC-luokan käsisammutin, pehmennettyä sammutus-vettä vähintään 

10 litraa paineistettavassa säiliössä varustettuna sumusuuttimella tai vähintään 40 

litraa säiliössä varustettuna sadettajalla, lapio, metallisanko sekä kettinki, hinaus-

vaijeri tai vetoliina. Koneissa voi olla myös kiinteästi asennettu konekohtainen pa-

lonsammutusjärjestelmä. 
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14.2 Sammutusveden saatavuus 

Ehtymätön vesilähde on sellainen, josta saadaan tuotantokauden aikana vettä kai-

kissa olosuhteissa. Turvetuotantoalueella tai sen läheisyydessä tulee olla osoitettuna 

vähintään yksi ehtymätön vesilähde. On suositeltavaa, että ehtymätön vesilähde si-

jaitsee hyvien tieyhteyksien varrella. 

14.3 Sammutuskaluston ja vesialtaiden koon määräytyminen 

Sammutuskalusto ja vesialtaat määräytyvät turvetuotantoalueelle seuraavien tau-

lukkojen mukaisesti: Jos turvetuotantoalueen koko on esim. 100 hehtaaria, niin va-

litaan luokan 3 kalusto alla olevista taulukoista. 

Turvetuotantoalueet jaetaan yhtenäiseksi katsottavan tuotantoalan mukaan viiteen 

suuruusluokkaan. Luokitus määräytyy kulloinkin tuotannossa olevan pinta-alan 

mukaisesti.  

Taulukko 1.  Turvetuotantoalueiden luokka tuotanto pinta-alan mukaan  

Luokka  Tuotantoalan (TA) pinta-ala hehtaareissa  

1  yli 250 ha  

2 150 - 250 ha  

3 70 - 150 ha  

4 10 - 70 ha  

5 alle 10 ha  

 

Pelastussuunnitelmaan merkitään turvetuotantoalueelta tai sen lähialueelta vähin-

tään yksi ehtymätön vesilähde. Ehtymätön vesilähde on luonnonvesilähde, josta 

saadaan tuotantokauden aikana vettä kaikissa olosuhteissa. Ehtymätön vesilähde 

osoitetaan hyvien tieyhteyksien varrelta, jotta siitä saadaan vettä raskaalla ajoneu-

vokalustolla.  

Ehtymättömän vesilähteen lisäksi turvetuotantoalueella tulee olla sammutusvesial-

taita. Sammutusvesialtaat pyritään tekemään sellaiseen paikkaan, että niissä olisi 

saatavissa sammutusvettä tuotantokauden aikana. Sammutusvesialtaita pyritään si-

joittamaan lähelle turveaumoja, jolloin niitä pystytään hyödyntämään mahdollisim-

man tehokkaasti tulipalossa. 
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Taulukossa 2 on mainittu suositeltavat sammutusvesialtaiden vähimmäismäärät.  

Taulukko 2. Sammutusvesialtaiden lukumäärä 

TURVETUOTANTO- 

ALUEEN LUOKKA  

SAMMUTUSVESIALTAI-

DEN VÄHIMMÄIS-

MÄÄRÄ 

VÄHIMMÄISMÄÄRÄN LISÄKSI  

1 

yli 250 ha  

16 kpl   luokan alarajan ylittävää 40 hehtaaria koh-

den yksi allas  

2  

150 - 250 ha  

11 kpl   luokan alarajan ylittävää 20 hehtaaria koh-

den yksi allas  

3 

70 - 150 ha  

7 kpl  luokan alarajan ylittävää 20 hehtaaria kohden 

yksi allas  

4 

10 - 70 ha  

1 kpl   luokan alarajan ylittävää 10 hehtaaria koh-

den yksi allas  

5  

alle 10 ha  

1 kpl  

vähintään 2,5 m3 liiku-tel-

tava vesisäiliö  

Vesisäiliö voidaan korvata kahdella sammu-

tus-vesialtaalla (vähintään 50 m3 /allas)  

 

Sammutusvesialtaiden suositeltava koko on vähintään 50 m3. Sammutusvesialtaat 

puhdistetaan säännöllisin väliajoin. Maastossa sammutusvesialtaat on merkitty tuo-

tantoalueella valkoisella merkillä, joka on vähintään 1,5 metrin korkeudella maan-

pinnasta. Kaikki turvetuotantoalueella olevat vedenottopaikat merkitään pelastus-

suunnitelman asemakarttaan. 

Turvetuotantoalueella varataan sammutuskalustoa vähintään taulukon 3 mukai-

sesti. 
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Taulukko 3. Tuotantoalueen sammutuskaluston määräytyminen 

Sammutuskalusto  Turvetuotantoalueen luokka  

 1 2 3 4 5 

Traktoriruisku  1  1  1  -  -  

Säiliöperävaunu  1/250 ha  1  1  1  -  

Kalustoperävaunu  1/250 ha  1  -  -  -  

Vetokone  1  1  1  1  1  

Alkusammutusvesisäiliö  2/250 ha  2  1  1  -  

Pienoismoottoriruisku  1/250 ha  1  1  1  1  

Paloletku 76 mm  600 m  400 m 300 m 100 m  -  

Paloletku 39–51 mm  1000 m  600 m 400 m 200 m  100 m  

Sumusuihkuputki  

39–51 mm  

6  4  3  2  1  

Jakoliitin  3  2  1  1  -  

Muunnosliitin  2  2  2  1  -  

Vedenpehmennin  200  

litraa  

120  

litraa  

60  

litraa  

60  

litraa  

20  

litraa  

Metallisanko  12  12  6  6  2  

Lapio  6  6  4  2  2  

Tuotantoaluekartta  

1:10 000  

10  8  6  4  2  

Tuulipussi  1  1  1  1  1  

Tuulimittari  1  1  1  1  1  

 
 

14.4 Turvepalon sammuttaminen 

14.4.1 Pieni palopesäke 

- Kerää palava turve metalliseen sankoon ja kastele se ojassa. 

- Tiivistä ja kastele palopesäke.  

- Selvitä syttymisen syy ennen tuotannon jatkamista. 

- Ilmoita tulipalosta muille työntekijöille ja sovi jälkitarkkailusta. 

14.4.2 Useampia palopesäkkeitä 

- Keskeytä tuotanto, tee tilannearvio palon laajuudesta, tuulen voimak-

kuudesta ja suunnasta ja hälytä apua. 

- Sammuta palo työkoneeseen liitetyllä sammutuskalustolla. Lähesty si-

vulta ja sammuta paloa rajaamalla tuulen alapuolelta. 

- Hae säiliöperävaunu, jos tarvitaan. 

- Ilmoita kaikille hälytetyille sammutetusta palosta. 

- Järjestä jälkivartiointi. 
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14.4.3 Turvekenttäpalo 

- Keskeytä tuotanto, tee tilannearvio palon laajuudesta, tuulen voimak-

kuudesta ja suunnasta ja hälytä apua. 

- Yritä rajata paloa ensin työkoneen sammutuskalustolla. Lähesty sivulta 

ja sammuta paloa rajaamalla tuulen alapuolelta. 

- Hae säiliöperävaunu ja muu alueella oleva sammutuskalusto (myös naa-

purinevojen palokalusto). 

- Jos mahdollista käytä jyrsintä palon rajauslinjan tekemisessä ja sammut-

tamisessa. 

- Tee rajauslinja tarpeeksi kauaksi tuulen alapuolelle ja kastele linja säi-

liöperävaunulla.  

- Jos tilanne muuttuu vaikeasti hallittavaksi siirrä ihmiset ja koneet tur-

vallisempaan paikkaan. Ilmoita muuttuneesta tilanteesta hälytyskeskuk-

seen. 

- Johda sammutustyötä kunnes paloviranomainen tulee onnettomuuspai-

kalle ja ottaa vastuun tilanteen johtamisesta. 

- Järjestä opastus kohteeseen, ilmoita opastajan kohtaamispaikka 

- Järjestä jälkivartiointi turvekenttäpalon jälkeen riittäväksi ajaksi ottaen 

huomioon palon laajuus ja olosuhteet. 

14.4.4 Aumapalo 

- Tee tilannearvio, onko kyseessä jyrsin- vai palaturpeen aumapalo ja pa-

laako auma pinnasta vai sisältä. Hälytä apua paikalle. 

- Pintapalo rajataan ja sammutetaan sumusuihkulla. 

- Palaturvepalossa palopesäke kaivetaan ja sammutetaan, tarvittaessa 

auma katkaistaan kaivinkoneella ja siirretään palopesäke kastellulle tur-

vekentälle. 

- Jyrsinturvepalo sammutetaan pinnasta pehmennetyllä vedellä. Auman 

palokohta tiivistetään kaivinkoneella ja estetään mahdollinen uudelleen-

syttymisen vaara. 

- Estä palon leviäminen turvekentälle. 

- Lämpötilan seurantaa tehdään aina aumapalon jälkeen.  
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- Järjestetään jälkivartiointi tarvittavaksi ajaksi ottaen huomioon palon 

laajuus ja olosuhteet. 

Turvepaloissa on otettava huomioon pölyräjähdyksen vaara. Aumapalon sammut-

taminen suorasuihkulla voi aiheuttaa pölyräjähdyksen, jonka vuoksi on suositelta-

vaa käyttää sumusuihkua turvepaloissa. 

14.5 Ajoneuvopalot  

Ajoneuvopaloissa on vaarana että palo leviää tuotantoalueelle tai maastoon. Palo 

voi alkaa esim. turpeen kohdatessa koneen kuumentuneen osan. Palavaa konetta ei 

tule siirtää koska siirtoyritys vain levittää paloa. 

- Sammuta kone. 

- Käytä ensisijaisesti ajoneuvon jauhesammutinta (6 kg). 

- Sammuta ensin mahdollinen alapuolella oleva palo ja sen jälkeen ko-

neessa oleva palo. 

- Jäähdytä vedellä kone alkusammutuksen jälkeen. 

- Tee hätäilmoitus ja hälytä apuun muut työntekijät. 

- Hae säiliöperävaunu ja kastele koneen ympäröivä alue. 

- Järjestä viranomaisille opastus ajoneuvon luo. 

- Ajoneuvoa ei saa käyttää ennen huolellista kunnon tarkistusta. 

Ajoneuvojen säännöllisellä puhdistamisella vähennetään konepalojen mahdolli-

suutta. 

14.6 Jälkivartiointi  

Turvetuotantoalueilla sammutettu tulipalo syttyy hyvin herkästi uudelleen. Tulipa-

lon jälkeen on järjestettävä jälkivartiointi. Jälkivartioinnilla tarkoitetaan tulipalon 

jälkeistä vartiointia, jonka tulee olla keskeytymätöntä siihen saakka, kunnes voi-

daan varmuudella todeta, että tulipalo ei syty enää uudelleen. 

Pelastuslain mukaan kohteen omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan tuli-

palon jälkiraivauksesta ja -vartioinnista sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi pe-

lastuslaitoksen toimenpiteitä. Vastuu siirtyy samalla pelastuslaitokselta turvalli-

suuspäällikölle.  
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14.6.1 Syttymän jälkeinen vartiointi  

Syttymän jälkeen on tuotantoalueella suoritettava vartiointia paloviranomaisen an-

taman ohjeen mukaisesti ja sen jälkeen alueella tulee vielä järjestää käyntivartioin-

tia sääolosuhteet huomioiden. 

14.6.2 Työnaikainen vartiointi 

Palovartioinnista tuotannon aikana on kaikkien alueella työskentelevien huolehdit-

tava omalta osaltaan. Työvaiheen päätyttyä tuotantokentällä tulee vartiointia suo-

rittaa riittävä aika työvaiheen päättymisestä ottaen huomioon sääolosuhteet. 

15 YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Toiminnan harjoittamista ohjataan esim. ympäristönsuojelu-, vesi-, jäte-, luonnon-

suojelu- ja kemikaalilaeilla. 

1. Tutustu tuotantoalueen ympäristöluvan sisältöön. 

2. Ilmoita urakoitsijalle, jos huomaat puutteita tai vaurioita tai va-

hingonvaaraa tuotantoalueenvedenpuhdistusjärjestelmissä. 

3. Tankatessa konetta ole huolellinen, ettei polttoainetta mene maa-

han tai veteen. Öljyvahingosta on ehdottomasti ilmoitettava ura-

koitsijalle ja estettävä välittömästi sen leviäminen ympäristöön. 

4. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on 

tiivisalustainen reunallinen suojarakenne. Suojarakenteesta on 

säännöllisesti poistettava sadevedet. Siirrettävät polttoainesäiliöt 

on pidettävä tiiviillä ja kantavalla alustalla niin, että mahdollisen 

vuodon sattuessa polttoainetta ei pääse ympäristön ojiin tai maa-

perään.  

5. Työmaan jätehuollon hoitamiseen on oma jätepiste tukikohta-

alueella.  

6. Ongelmajätteet viedään tukikohdassa olevaan ongelmajätteiden 

keräilypisteeseen. 
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7. Metalli- ja kumijäte varastoidaan erikseen omaan keräyspaik-

kaan. 


