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Vastuuvapauslauseke
Tämä opas on laadittu vain tiedotus- ja viiteaineistoksi. Sen tarkoitus ei ole korvata oikeudellisia tai ammatillisia terveys- ja 
turvallisuusohjeita.

Oppaan tietojen ja käytänteiden noudattaminen ei välttämättä vastaa kaikkien maiden ja niiden kalastusalusten tarpeita, vaati-
muksia tai velvoitteita. Oppaan laatijat toivovat kuitenkin, että se lisää turvallisuustietoisuutta aluksilla ja edistää turvallisempaa 
kalastuskulttuuria.

Oppaan sisältö ei millään tavalla vähennä eikä rajoita kansallisten viranomaisten asettamia velvoitteita eikä EU:n terveys- ja 
turvallisuusdirektiivien vaatimuksia.

Alusten omistajilla, kapteeneilla ja miehistön jäsenillä on velvollisuus kartoittaa vaarat ja toteuttaa suojatoimenpiteitä, joilla 
poistetaan henkilövahinkojen ja onnettomuuksien mahdollisuus tai vähennetään niiden riskiä.
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Taustaa
Pienten kalastusalusten osuus Euroopan unionin kalastuskalustosta on yli 80 %.

Tämän alustyypin osuus vesillä tapahtuvista kuolemantapauksista, tapaturmista ja alusten kokonaisvahingoista on suhteetto-
man suuri.

Alan turvallisuuden parantamiseen tähtäävien EU:n työterveys- ja työtuvallisuusdirektiivien soveltamista on arvioitu Euroopan 
komission raportissa KOM(2009) 599 (direktiivit 93/103/EY1 (kalastusalukset) ja 92/29/ETY (aluksilla tapahtuva sairaanhoito)). 
Raportissa todettiin, että direktiiveillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta pienten kalastusalusten miehistöihin, ja suositeltiin 
ohjeellisen turvallisuusoppaan laatimista alle 15-metrisille aluksille.

Tämä opas on laadittu raportin suosituksen perusteella. Oppaan tarkoituksena on selventää EU-tason keskeisiä käsitteitä ja 
auttaa jäsenvaltioita täyttämään puitedirektiivin ja yksittäisten direktiivien asettamat velvoitteensa.

Oppaan laatimisessa on avustanut Euroopan komission nimittämä valvontakomitea, jonka jäseninä on EU-maiden hallitusten, 
työnantajien ja ammattiliittojen edustajia.

Opas ei ole laillisesti sitova asiakirja, vaikka sen pohjana on käytetty useita eri jäsenvaltioiden turvallisuus- ja terveyssäädöksiä. 
Siihen on koottu hyviä toimintamalleja, joilla voidaan yleisesti estää onnettomuuksia aluksilla.

Kalastus on ikivanha elinkeino, joka on usein siirtynyt sukupolvelta toiselle. Enemmistö kalastajista on itsenäisiä ammatinharjoit-
tajia, jotka ovat tottuneet ottamaan riskejä. Opas on ensimmäinen askel kohti nykyisten koulutusstandardien harmonisointia.

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0599&from=EN 
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Tietoja oppaasta
Rahoitusorganisaatio
Oppaan tilaaja on Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto.

Oppaan laatija
Oppaan on laatinut Labour Asociados SLL komission toimeksiannosta.

Päätyöryhmä
Ricardo Rodriguez (toimitusjohtaja)

Marlene Calderón (koordinaattori, toimittaja ja avustava kirjoittaja)

Alan Dean (päätoimittaja)

Kenttätyön, pilottitestauksen ja käännösten tukityöryhmä
Ranska (Atlantti): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault ja Sébastien Le Du

Alankomaat (Pohjanmeri): Herman Katteler ja John Warmerdam

Espanja (Välimeri): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella ja Jorge Sanches Walliser

Irlanti (Atlantti): Frank Flemming ja Gavin Power

Puola (Itämeri): Maria Jeweska, Marta Grubman ja Anna Pawliszyn

Turkki (Mustameri): Goktug Dalgic

Yhteistyötahot pilottitestauksen aikana
BIM – Bord Iascaigh Mhara (Irlannin merikalastuslautakunta), Irlanti

Facultad de Ciencias Náuticas (CASEM), Universidad de Cádiz (Cádizin yliopiston meritieteiden tiedekunta), Espanja

IMP – Institute Maritime de Prévention, Lorient, Ranska

IMTM – Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk, Puola.
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Oppaan käyttöohje
Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa ja opastusta kaikille pienten kalastusalusten (2) käyttäjille ja miehistön jäsenille 
EU:ssa.

Opas on jaettu kuuteen itsenäiseen moduuliin, joita ei tarvitse lukea järjestyksessä. Lukijat voivat aloittaa haluamastaan moduu-
lista ja etsiä oppaasta tarvitsemansa tiedot. Moduulien I, II ja III rakenne on melko samankaltainen: niissä on kolme pääosaa, 
joista ensimmäisessä kuvataan uhkaava vaara tai ongelma, toisessa eritellään riskit ja lopuksi suositellaan hyviä toimintamal-
leja. Moduulissa IV käydään läpi todellisuudessa tapahtuneita onnettomuuksia. Moduuleissa V ja VI käsitellään tarkemmin joita-
kin aiheita, kuten riskinarviointia, aluksen vakavuutta, ensiapua ja hätätilanneharjoituksia. Näissä kahdessa moduulissa on myös 
tarkistuslistoja, joita lukijat voivat soveltaa käytännössä. Oppaan liitteissä on luettelo kansainvälisistä sopimuksista, säädöksistä 
ja standardeista, jotka vaikuttavat erityisesti pienimuotoiseen kalastukseen. Liitteet on tarkoitettu lähinnä kalastajien järjestöille.

Kaikki nämä tiedot ovat saatavilla myös CD-ROM-levyllä, jossa havainnollistetaan hyviä käytänteitä kalastusaluksilla. Se on 
oppaan tiettyjen osien interaktiivinen versio, joka soveltuu itseopiskeluun ja oppilaitosten opetuksen tueksi.

Lisätietoja EU-lainsäädännöstä ja aloitteista on saatavilla seuraavilla verkkosivustoilla:

Euroopan komissio, työterveys ja -turvallisuus:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=148

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU OSHA):

https://osha.europa.eu/fi?set%E2%80%93language=en

(2) Pienillä kalastusaluksilla tarkoitetaan alle 15-metrisiä aluksia.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=148
https://osha.europa.eu/fi?set%E2%80%93language=en
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Oppaan soveltamisala
Tässä oppaassa pyritään käymään läpi kaikki tekijät, jotka on huomioitava, kun halutaan parantaa kalastusalusten turvallisuutta 
ja suojata miehistön ja muiden aluksilla olevien terveyttä. Seuraavassa on lyhyt kuvaus kunkin moduulin sisällöstä.

Moduuli I Alus Alus ja sen laitteiston kunto

Moduuli II Miehistö Miehistön jäsenten terveys ja turvallisuus

Moduuli III Kalastustoimenpiteet
Turvalliset käytänteet eri menetelmillä 
kalastettaessa: troolaus, mertakalastus, 
verkko-/siima-/jigikalastus, puomitroolaus ja 
pohjaharaus

Moduuli IV Tositapauksia Vaaratilanteet ja niiden ehkäisy

Moduuli V Riskinarviointi Tarkistuslistoja ja ohjeita riskinarviointiin

Moduuli VI Lisätiedot Muistilistoja ja täydentävää terveys- ja 
turvallisuuskysymyksiin liittyvää tietoa

Liitteet
Lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset 
(EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivit, IMO, 
FAO, ILO)

Tämä opas ei ole sitova, mutta sen avulla halutaan lisätä lukijoiden tietoa EU-tason ja kansallisista säädöksistä, joita on nouda-
tettava. Se toimii säädösten rinnalla apuvälineenä, joka auttaa parantamaan kalastustoiminnan turvallisuutta.
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Sanasto (3)
Anodi Galvaaninen materiaali, joka on kiinnitetty runkoon ja peräsimeen potkurin, sen akselin ja peräsimen 

karan suojaamiseksi korroosiolta

Desibeli Äänenvoimakkuuden mittayksikkö

Haaksirikkoutuminen Tilanne, jossa alukseen pääsee vettä, minkä seurauksena alus lopulta uppoaa

Hinausketjut/-vaijerit Ketjut tai vaijerit, jotka kiinnittävät varpit ns. pysäytinketjujen avulla keskihinauspisteeseen aluksen 
perässä

Hypotermia Tila, jossa ruumiinlämpö on alle 35 °C

Jata Jono toisiinsa kiinnitettyjä mertoja ja köysi, johon merrat on kiinnitetty

Jigikalastus Kalastusmenetelmä, jossa koukullisia vieheitä liikutetaan pystysuunnassa kalojen houkuttelemiseksi

Kalaverkko Nuorasta tai nailonista valmistettu verkko, jota käytetään troolin, kiduspyydysten tai pussiverkkojen 
valmistukseen

Karilleajo Aluksen ajaminen veden pinnan alla oleville tai sen yläpuolelle ulottuville kiville

Kelluntavaruste Pukine tai varuste, joka oikein käytettynä auttaa käyttäjää kellumaan vedessä ja lisää selviytymisen 
todennäköisyyttä. Kelluntavarusteet voidaan jakaa kahteen pääluokkaan:
1) pelastusliivit, jotka pitävät käyttäjän kellumassa kasvot ylöspäin riippumatta tämän fyysisestä tilasta;
2) kelluntapukineet, joiden käyttäjän on oltava tajuissaan ja tehtävä uinti- ja muita asentoa ylläpitäviä 
liikkeitä, jotta kasvot ja hengityselimet pysyvät vedenpinnan yläpuolella.

Kokonaispituus Aluksen kokonaispituus rungon ääripisteistä keulassa ja perässä

Kurenuotta Suuri suppilomainen verkko, johon kalaparvi ”saarretaan”. Verkko kurotaan alaosastaan umpeen, jolloin 
kalat eivät karkaa.

Leijat (myös: ”troolin ovet”) Suorakulmaiset tai soikeat rakenteet, jotka on kiinnitetty troolin päihin ja jotka 
levittävät troolin suun auki hydrodynaamisten voimien avulla hinattaessa troolia vedessä

Luontainen noste Pelastusliiveissä: tuotteen pysyvä noste

Merionnettomuus Alukselle merellä tapahtuva onnettomuus, kuten yhteentörmäys tai pohjakosketus. Termi kattaa kaikki 
laivan toimintaan liittyvät miehistön onnettomuudet.

Merkkipoiju Kellukkeeseen kiinnitetty tanko, jonka päässä on lippu
Merkkipoijuja käytetään pyydysten päiden merkitsemiseen.

Merkkipoijuköysi Köysi, jolla merkkipoiju kiinnitetään verkon/siiman päätä paikallaan pitävään ankkuriin

Merta Rapujen, hummerien ja äyriäisten pyytämiseen tarkoitettu pyydystyyppi

Mertakalastus Kalastusmenetelmä, jossa äyriäisiä, rapuja ja hummereita pyydystetään syöteillä varustettuihin 
mertoihin

Nettovetoisuus Tilavuus, joka ilmaisee aluksen kantokyvyn

Nostosilmukka Troolin perän ympärillä sijaitseva köysi/silmukka, jonka avulla pyydyksen perä saadaan alukseen

Nuotta Verkkokalastusmenetelmä, jossa asetetaan verkkorengas kalaparven ympärille

Pieni kalastusalus Tässä oppaassa: alus, jonka kokonaispituus on alle 15 metriä

Pohjaharaus Merenpohjaan hautautuneiden äyriäisten pyyntimenetelmä, jossa pohjaa pitkin vedettävillä hammas-
haroilla kerätään simpukoita, kampasimpukoita yms.

Puomitroolaus Kalastusmenetelmä, jolla pyydetään merenpohjakaloja, kuten kielikampelaa ja punakampelaa. Puomi 
pitää troolia auki, ja kun puomin ketjut koskettavat merenpohjaa, kalat nousevat ylös ja jäävät trooliin.

Pussin nosto Troolin perän (pussin) nostaminen saaliin tyhjentämiseksi

(3) Sanasto on laadittu vain tätä opasta varten. Yleisemmällä tasolla käsitteiden määritelmät voivat vaihdella EU:n eri jäsenvaltioissa (esim. työtapaturma 
määritellään kansallisessa lainsäädännössä eri tavoin).
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Pysäytinketju Rengasmainen ketju, joka on kiedottu varpin ympärille ja silmukoille niin, että se kiinnittyy lujasti 
varppiin

Pyydyksen 
sotkeentuminen

Tilanne, jossa kalastuspyydys sotkeentuu itseensä ja vaatii siten selvittämistä

Pyydys Yleisnimitys pyyntivälineille, joita ovat esim. trooli, kurenuotta, merta yms.

Riski Vaaratilanteen syntymisen todennäköisyys (joka voi olla suuri tai pieni)

Riskinarviointi Kaikkien mahdollisten riskien ja niiden ehkäisy- ja suojautumiskeinojen huomioon ottaminen

Saalis Pyydystetyt kalat tai äyriäiset

Siimakalastus Kalastusmenetelmä, jossa käytetään siimaan tietyin välein kiinnitettyjä syötillisiä koukkuja

Sisäänrakennettu 
kelluntamateriaali

Nostetta antava materiaali, joka on pysyvä osa vaatetta/pukua ja jonka tiheys on pienempi kuin veden

Säännökset Euroopan unionin jäsenmaissa voimassa olevat lakisääteiset vaatimukset

Takertuminen Pyydyksen jääminen kiinni merenpohjaan niin, että alus pysähtyy

Troolikalastus Kalastusmenetelmä, jossa pyydystetään kaloja aluksen perässä vedettävään verkkoon

Tyhjennysportti Aluksen laidassa oleva aukko, josta vesi pääsee virtaamaan pois

Työperäiset tuki- 
ja liikuntaelinten 
sairaudet

Fyysisestä työstä, työmenetelmistä tai -asennoista tai työpaikan olosuhteista johtuvat lihaksien, 
hermojen, jänteiden, nivelsiteiden, nivelten, ruston ja selkärangan vammat ja sairaudet. Esimerkiksi 
lihasvenähdykset ja alaselän kipu. 

Työtapaturma Onnettomuus, joka sattuu miehistön jäsenelle normaalien työtehtävien aikana, esim. saaliin purkami-
sen tai alukseen nousun tai siitä poistumisen yhteydessä

Täyttämällä 
aikaansaatava noste

Pelastusliiveissä: noste, joka saadaan aikaan täyttämällä kammio kaasulla

Vaara Riskinarvioinnissa käytetty termi – viittaa mihin tahansa tekijään, joka voi vahingoittaa tai aiheuttaa 
onnettomuuden

Vakavuus Aluksen kyky palata pystyasentoon

Varppi Troolin vetämiseen käytetty vaijeri tai köysi

Velcro-tarra Kauppanimi tarranauhalle, jonka puoliskot kiinnittyvät toisiinsa silmukka- ja koukkurakenteen avulla. 
Käytetään yleisesti pelastusliivien päällisten kiinnittimenä.

Vesitiiviys Aluksen kyky vastustaa veden sisääntuloa

Vetolaite Kela, toisinaan suorakulmainen tai kuusikulmainen, jota käytetään jigikalastuksessa, erityisesti makril-
lin pyydystämiseen

Väliköysi Köydenpätkä, joka voidaan kiinnittää toisen henkilön pukuun tai pelastusliiviin tai pelastuslauttaan tai 
muuhun kohteeseen ja joka pitää käyttäjän kyseisen henkilön tai kohteen lähellä, jotta paikannus ja 
pelastus on helpompaa
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Lyhenneluettelo
BIM Bord Iascaigh Mhara (Irlannin merikalastuslautakunta), Irlanti

dB desibeli

EC Euroopan komissio

EPIRB Emergency position indicating radio beacon (hätälähetin)

EU Euroopan unioni

FAO Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö

ILO Kansainvälinen työjärjestö

ISO Kansainvälinen standardisoimisjärjestö

IMP Institut Maritime de Prévention (meriturvallisuuslaitos), Ranska

IMTM Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk (Gdanskin lääketieteellisen korkea-
koulun meri- ja trooppisen lääketieteen laitos), Puola

m metri(ä)

MAIB Marine Accident Investigation Branch (merionnettomuuksien tutkintavirasto), Iso-Britannia

MCA Maritime and Coastguard Agency (meri- ja rannikkovalvontavirasto), Iso-Britannia

MOB Mies yli laidan

PFD Kelluntavarusteet

PPE Henkilösuojaimet

QCATM Questionnaire sur les Circonstances d’accidents du travail maritime (merialan työtapaturmien olosuhteita kartoit-
tava kyselylomake)

SART Etsintä- ja pelastustutkavastaaja

Seafish Sea Fish Industry Authority (kalateollisuuden etujärjestö), Iso-Britannia





Moduuli I • Alus

1. OMISTAJAN VASTUU

2. MITÄ TILASTOT KERTOVAT?

3. TURVALLISUUSKULTTUURIN EDISTÄMINEN

4. RISKINARVIOINTI

5. KUINKA ALUKSEN SOVELTUVUUS ARVIOIDAAN?

6. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

6.1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA | MIES YLI LAIDAN (MOB)

6.2. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA | TULIPALO

6.3. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA | HELIKOPTERIPELASTUS

6.4. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA | ALUKSEN JÄTTÄMINEN

7. EPÄVAKAUS VOI YLLÄTTÄÄ!

8. YLEISET TYÖSKENTELYALUEET

9. VAHDINPITO

10. MAJOITUSTILAT/KEITTIÖ

11. KONEHUONE/-TILA

12. ALUKSEEN NOUSEMINEN JA SIITÄ POISTUMINEN

13. KALASTUSMATKAN SUUNNITTELU

14. SOTKEENTUNEET PYYDYKSET JA PYYDYSTEN 

KORJAAMINEN

15. HUOLTOTYÖT

16. RANNALTA SUORITETTAVAT TOIMINNOT

17. LASTIN PURKAMINEN

18. TYÖSKENTELY YKSIN

KALASTA 
TURVALLISESTI
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1. OMISTAJAN VASTUU

TUNNE SÄÄNNÖKSET

HUOLEHDI OMASTA TERVEYDESTÄSI JA TURVALLISUUDESTASI

Säännökset voivat olla vaikeita lukea ja tulkita, mutta aluksen päällikön (omistaja tai käyttäjä) on oltava 
selvillä säännöksistä, joiden noudattamisesta hän on vastuussa.
Useissa tapauksissa päällikkö on aluksen omistaja ja vastuuhenkilö. Silloin kun aluksen omistaja on 
palkannut päällikön, omistajan velvollisuus on varmistaa, että tämä hoitaa alusta turvallisesti. Jos 
päällikkö (omistaja tai käyttäjä) ei ole perillä säännöksistä ja noudata niitä, seuraukset saattavat olla 
vakavat.

VAARAT JA SEURAUKSET

I-1. Ranskalainen troolari satamassa (Yann Davalo © Euroopan unioni)

 � Ihmishenget ovat vaarassa, jos turvallisuutta ei 
oteta asianmukaisesti huomioon ja tehdä sen 
edellyttämiä järjestelyjä.

 � Meriolosuhteet saattavat ylittää aluksen 
turvallisuuskapasiteetin.

 � Inhimillinen tekijä on usein onnettomuuksien 
syynä. Taustalla voi olla

 y riittämätön koulutus;

 y kokemuksen ja taitojen puute;

 y liian pieni miehistön määrä ja miehistön 
väsymys.

HUOM.  Säännösten noudattamatta jättäminen 
saattaa johtaa oikeudelliseen vastuuseen.

VAROTOIMENPITEET

 � Riippumatta pakollisista vaatimuksista ota käyttöön vapaaehtoinen ja 
ennakoiva turvallisuusmenettely ja noudata sitä aina. Menettelyn pitäisi 
kattaa seuraavat:

 y riskinarviointi;

 y kelluntavarusteet;

 y henkilönsuojaimet;

 y työvälineiden käyttöön liittyvät vaatimukset;

 y nostolaitteiden sertifiointi ja tarkastus;

 y majoitus, ruoka ja juomavesi aluksella.

 � Varmista, että koko miehistö on saanut koulutuksen tehtäviinsä ja turvalli-
suutta, käsin tapahtuvaa saaliin käsittelyä, kalastuspyydyksiä ja koneiden 
käyttöä koskevaa kertauskoulutusta.

 � Varaudu terveyden- ja sairaanhoitoon aluksella ja erityisesti vaka-
viin loukkaantumis- ja sairastapauksiin, joita saattaa sattua aluksella 
työskenneltäessä.

ARVIOI RISKI 
JA SUORITA 
KORJAAVAT 

TOIMENPITEET

MERIALUS

MIEHISTÖ

I-1. Riskinarviointiprosessi
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2. MITÄ TILASTOT KERTOVAT?

ÄLÄ PÄÄDY TILASTOIHIN

KUOLEMANTAPAUSTEN YLEISIMMÄT SYYT

Noin puolet kuolemantapauksista kalastusalalla johtuvat alukseen liittyvistä ongelmista. Seuraavassa 
kaaviossa esitetään kalastajien kuolemantapausten määrä ja syyt Portugalissa.

I-2. Kalastajien kuolemantapaukset syyn mukaan < 15 m aluksissa, Portugali, 
2000–2010

Lähde: Mutua dos Pescadores, Portugali, 2011
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47Yhteensä

Muu

Vinssin käyttö

Mekaaninen vika

Putoaminen yli laidan

Aluksen
haaksirikkoutuminen
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ÄLÄ PÄÄDY TILASTOIHIN

ONNETTOMUUKSIEN YLEISIMMÄT SYYT

Seuraavassa taulukossa esitetään onnettomuuksien määrä ja syyt Iso-Britanniassa, jossa yleisin 
vaaratilanteiden syy pienillä kalastusaluksilla on konevika.

I-3. Yleisimmät vaaratilanteet < 15 m aluksille syyn mukaan, Iso-Britannia, 2008

Lähde: MAIB
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Kosketus

Aluksen kaatuminen

Tulipalo

Törmäys

Haaksirikkoutuminen

Aluksen täyttyminen
vedellä

Karilleajo

Koneet
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ÄLÄ PÄÄDY TILASTOIHIN

YLEISIMMÄT VAMMAT

Neljä yleisintä vammojen syytä ja vammatyyppiä kalastajien keskuudessa Ranskassa ovat putoaminen 
satama-altaaseen, kalastuspyydykseen sotkeutuminen, selän venähtäminen, rannevamma ja haavat. Ks. 
seuraava taulukko.

I-4. Raportoidut kalastajien loukkaantumisen syyt ja tyypit < 15 m aluksissa, 
Ranska, 2005–2009

Lähde: IMP/QCATM -tietokanta, 2010
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3 386Yhteensä

Savun hengittäminen

Palovammat

Putoaminen yli laidan

Metallin aiheuttama
silmävamma

Pyydyksen isku

Ei määritetty

Haavat

Venähdys (selkä/ranne)

Pyydykseen
sotkeutuminen

Putoaminen
satama-altaaseen
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3. TURVALLISUUSKULTTUURIN EDISTÄMINEN

ENNAKOI

TURVALLISTEN KÄYTÄNTEIDEN PITÄISI OLLA OSA JOKAPÄIVÄISTÄ ELÄMÄÄ

Onnettomuuden kaikkia vaikutuksia ei tule ajatelleeksi, ellei ole ollut osallisena kuolemaan johtaneessa tai 
muussa onnettomuudessa.

”Menetin traagisesti yhden miehistöni jäsenistä tavanomaisen troolausoperaation aikana.

Mies menetti tasapainonsa, kun köysi hajosi. Tapaus tuli minulle valtavana järkytyksenä, koska olen aina uskonut, että 
ihminen selviäisi ehkä 5–10 minuuttia vedessä hyvissä meriolosuhteissa.

Hän oli vedessä vain 2–4 minuuttia. Valitettavasti hän ei käyttänyt pelastusliiviä. Nyt toimimme toisin. Miehistöni on 
nykyään käytettävä kelluntavarusteita, ja olen allekirjoittanut riskinarviointikirjan sen merkiksi, että he myös käyttävät 
niitä. Luulisi, että huonoimmin käy, kun keliolosuhteet ovat huonot, mutta tässä tapauksessa niin ei ollut.

Riskit ovat olemassa 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa sääolosuhteista riippumatta.”

VAARAT JA SEURAUKSET

Onnettomuus, erityisesti kuolemantapaus, vaikuttaa vakavasti sinun lisäksesi myös moniin muihin.

Vammat saattavat johtaa työkyvyttömyyteen, ja kuolemalla on aina musertava vaikutus perheeseen ja ystäviin.

Vakuutusyhtiöltä saattaa olla vaikeaa saada korvauksia ennen kuin ruumis on löydetty.

Myös taloudellisia ongelmia voi aiheutua, jos perheen elättäjä on menehtynyt.

Onnettomuus vaikuttaa työtovereihinkin, ja heidän saattaa olla vaikeaa jatkaa normaalia elämää.

VAROTOIMENPITEET

 � Tee riskinarviointi. Se lisää tietoisuutta riskeistä ja varotoimenpiteistä, joilla riskejä ehkäistään.

 � Tiedosta, että hyvät käytänteet suojaavat miehistön terveyttä ja myös liiketoimintaa.

 � Älä anna tehokkuuden tavoittelun vaarantaa turvallisia käytänteitä.

 � Perehdy turvallisuusohjeisiin ja -tietoihin ja noudata niitä.

 � Perehdy terveyden suojelu- ja turvallisuuslainsäädäntöön ja noudata sitä.
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4. RISKINARVIOINTI

VALMISTAUDU

MIETI VAAROJA JA SUOJAUDU NIILTÄ

Riskinarviointi tarkoittaa sitä, että mietitään mahdollisia vaaroja ja päätetään, mitä voidaan kohtuudella 
tehdä niiden ehkäisemiseksi tai niiltä suojautumiseksi.

Riskinarviointi vaaditaan kaikilla työpaikoilla. Työnantajasi tai aluksen omistajan vastuulla on varmistaa, että työpaikka on turval-
linen ja terveellinen ympäristö kaikille aluksella oleville.

Kalastusalus on työpaikka, ja aluksen toiminnasta vastaavan on varmistettava, että se on turvallinen ja terveellinen miehistölle 
ja muille henkilöille, jotka saattavat olla aluksella. Tähän kuuluvat myös henkilöt, jotka nousevat alukseen päästäkseen sen 
viereen ankkuroituun alukseen.

Kalastusaluksen vaaroja ovat esimerkiksi putoaminen laidan yli, aluksen uppoaminen tai tulipalo. Usein vaarana on myös 
liukastuminen, kompastuminen tai putoaminen, joilla voi olla vakaviakin seurauksia. Aluksilla työskentely voi aiheuttaa terveys-
ongelmia ja erilaisia vammoja, joita ovat esimerkiksi nostamisesta tai kantamisesta johtuvat alaselän, käsivarren tai olkapään 
vammat, perkaamisesta tai syöttien asettamisesta johtuvat rasitusvammat, melusta johtuvat kuulovammat sekä fyysisen ja 
henkisen paineen aiheuttama väsymys.

Kalastajat ovat yleensä erittäin tietoisia näistä vaaroista, mutta usein he yksinkertaisesti hyväksyvät riskit osana kalastustyötä.

Suorittamalla riskinarvioinnin
 � teet kalastustoiminnasta turvallisempaa ja terveellisempää

 � noudatat lakia

 � osoitat täyttäneesi huolellisuusvelvoitteet.

Katso lisätietoja riskinarvioinnista moduulista V.

I-2. Ajattele aluksen turvallisuutta (Beate Gminder © Euroopan unioni)
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5. KUINKA ALUKSEN SOVELTUVUUS ARVIOIDAAN?

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Alukset rappeutuvat nopeasti, jos niitä ei huolleta hyvin. 
Suunniteltu huolto-ohjelma on tarpeen.

VAROTOIMENPITEET

VESITIIVIYS
 � Tarkista, että runko ja kansi ovat hyvässä kunnossa ja että niissä ei ole ruosteen aiheuttamia reikiä, rikkoutuneita lankkuja tai 

vahingoittunutta lasikuitua.

 � Kaikki ovet ja luukut on pystyttävä sulkemaan turvallisesti, ja aukoissa on oltava sulkemismekanismi. Ikkunoiden on kyettävä 
pitämään vesi tehokkaasti ulkopuolella.

VAKAVUUS JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET
 � Kalastusaluksia muunnetaan usein ajan kuluessa eri kalastusmenetelmille sopiviksi tai tärkeitä osia, kuten päämoottori tai 

vinssi, vaihdetaan. Alus, jota alun perin pidettiin vakavana, ei ehkä enää ole sellainen.

 � Nykyaikainen, nopeakäyntinen ja kevyt vaihtomoottori ei toimi kannella olevan uuden suuremman ja tehokkaamman vinssin 
vastapainona samalla tavalla kuin alkuperäinen raskas moottori toimi pienemmän vinssin kanssa. Useisiin aluksiin on lisätty 
suojakansi ja peräkehikko sekä mahdollisesti troolirumpu. Mertakalastusaluksilla yritetään kuljettaa enemmän pyydyksiä 
pinoamalla niitä perärakenteiden päälle. Painon lisääminen aluksen ylempiin osiin vähentää merkittävästi vakavuutta. Tällai-
sissa tapauksissa ammattihenkilön on syytä tarkastaa aluksen vakaus.

ANODINEN SUOJAUS
Tarkista anodien kunto, jotta peräakseli, potkurit, peräsimen akseli ja rungon pintaventtiilit on varmasti suojattu.

Kappaleet on pyöristettävä, ja niissä on oltava teräksiset hitsauskorvakkeet.

HUOM. Galvanoidut anodit on kiinnitettävä myös meriveden ottoaukkoihin, jos ne ovat muuta kuin rautametallia.

Aluksen pituus Sinkkianodien 
paino 

Anodien 
kokonaismäärä 

A 6 m – 12 m 8,6 kg 4

B 12 m – 15 m 8,6 kg 6 

C 15 m – 18 m 13,1 kg 8 

D 18 m – 21 m 15,0 kg 10

E 21 m – 24 m 15,0 kg 10

F 24 m – 27 m 15,0 kg 10

I-5. Anodien sijainti ja määrä (mukautettu FAO, asiakirja 239)

Tech Image-5 / Page 9

A, B, C, D, E ,F

D, E ,F E ,F

A, B, C, D, E ,F
B, C, D, E ,F C, D

 Tech Image-5 / Page 9
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VAROTOIMENPITEET

OHJAUSVAIHDE
Tarkista, että se toimii hyvin.

TYHJENNYSPORTIT
Jos alus on katettu, varmista, että tyhjennysportit ovat aina esteettömät.

PUMPPAUSJÄRJESTELMÄT
Varmista, että pilssi ja muut pumppausjärjestelmät ovat tehokkaita ja pumppaavat veden pois rungosta.

KÄYTTÖVOIMA
Ovatko päämoottori, vaihdelaatikko, potkuriakseli, tiivistysholkki ja potkurit hyvässä kunnossa?

Katso tähän liittyvä vaaratilanne moduulista IV:
7 Kun kone pettää – aluksen täyttyminen vedellä ja kaatuminen, merimiehen kuolema.

MERIVESIJÄRJESTELMÄT
Vuoto merivesijäähdytysjärjestelmässä on aiheuttanut monen aluksen uppoamisen, joten tarkista, että meriveden ottoaukkojen 
venttiilit, rungon liitännät, lämmönvaihtimet, poistoventtiilit, pumput ja putket ovat hyvässä kunnossa.

PILSSITASOHÄLYTTIMET
Toimiva pilssihälytin on välttämätön kaikissa katetuissa aluksissa. Se on tarkistettava ennen jokaista matkaa.

SÄHKÖT
Tarkista sähkölaitteiden ja akkujen kunto tulipalon välttämiseksi! Akut vaativat hyvän ilmanvaihdon, jotta räjähdysherkät kaasut 
voidaan tuulettaa pois, eikä niiden läheisyydessä saa tupakoida tai pitää avotulta. Akkukotelon päälle ei pidä jättää irtonaisia 
esineitä eikä työkaluja, sillä ne voivat aiheuttaa oikosulun.

Katso tähän liittyvä vaaratilanne moduulista IV:
13 Sähköjärjestelmä – tulipalo konehuoneessa.

NAVIGOINTI
Ovatko aluksen navigointilaitteet riittävät toiminta-alueellesi? Onko niissä vikoja? Onko vikatapauksia varten olemassa 
varajärjestelmä?

VIESTINTÄ
Onko aluksen viestintäjärjestelmä hyvässä kunnossa, ja onko se riittävä toiminta-alueellesi? Onko varajärjestelmä olemassa? 
Onko aluksella hätälähetin, kuten EPIRB, joka ilmoittaa hätätilanteessa aluksen sijainnin?

TYÖSKENTELY YKSIN
Onko alus varustettu mahdollisimman turvalliseksi? Onko aluksella pelastusköysi tai tikkaat, joilla pääsee vedestä pois, EPIRB jne.

Katso tämän moduulin osa 18: Työskentely yksin.
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6. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

SUORITA HARJOITUKSIA

KUN HÄTÄTILANNE TULEE, ON LIIAN MYÖHÄISTÄ LUKEA OPASKIRJAA!

Hätätilanteessa on ratkaisevaa se, että tietää, mitä pitää tehdä, ja että oikeat välineet ovat saatavilla. 
On huolehdittava siitä, että kaikki aluksella olevat ovat osallistuneet turvallisuuskoulutukseen ja että 
harjoituksia pidetään säännöllisesti.

Valmistaudu seuraavanlaisiin hätätilanteisiin:  
•  Mies yli laidan: Vähintään 25 % kalastuksen yhteydessä tapahtuvissa kuolemantapauksista aiheutuu siitä, että henkilö 
putoaa, iskeytyy tai pyyhkiytyy laidan yli (MAIB).

•  Tulipalo: Sammuttaminen on miehistön vastuulla.

•  Helikopteripelastus: Selvitä, mitä pitää ja mitä ei pidä tehdä.

•  Aluksen jättäminen: Onko aluksella pelastuslautta, ja tiedätkö, kuinka se lasketaan vesille ja käännetään tarvittaessa oikein 
päin ja kuinka siihen noustaan?

•  Vakavat loukkaantumiset: Järjestä ensiapukoulutusta ja selvitä, miten hälytetään lääkintäapua radiolla.

Katso moduulista VI lisätietoja ensiapu- ja peruslääkintäpakkauksista.
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6.1. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA | MIES YLI LAIDAN (MOB)

KÄYTÄ KELLUNTAVARUSTEITA

MIES YLI LAIDAN
 � Kaikkien henkilöiden on käytettävä sopivia, vähintään 150 N:n nosteen antavia kelluntavarusteita kannella työskennellessään.

 � Mieti tilannetta aluksellasi. Kuinka sinä pelastaisit henkilön vedestä?

 � Onko aluksella esimerkiksi heittoköysi tai nostoliina, jolla pudonnut voidaan nostaa vedestä?

 � Laidan yli johtavat tikkaat tai köysitikkaat, joita pitkin voi kiivetä pois vedestä, voivat olla erittäin hyödylliset. Yksin käytettä-
vissä aluksissa tikkaiden pitäisi olla aina paikallaan perässä tai taljanuoran roikkua sivulla, jotta laitaan asennetut köysitik-
kaat voi vetää alas.

HUUDA-KATSO-OSOITA-HEITÄ-KÄÄNNÄ-ETSI-PELASTA-HOIDA
 � Anna suullinen hälytys.

 � Älä siirrä katsettasi laidan yli pudonneesta. Yhden miehistön jäsenen on tarkkailtava pudonnutta ja oltava valmiina 
liikkumaan ympäri alusta säilyttääkseen näköyhteyden.

 � Käännä alusta sen sivun suuntaan, jolta uhri putosi yli laidan, jotta aluksen potkuri kääntyy hänestä poispäin.

 � Heitä pelastusrengas, ole valmis käynnistämään merkinantolaitteet, kirjoita ylös sijainti ja lähetä MAYDAY-kutsu toisille 
aluksille tai etsintä- ja pelastusviranomaisille (SAR).

 � Käännä alus ja etsi samalla uhria vedestä. Käytä nopeinta ja turvallisinta kääntymistekniikkaa (Williamsonin kään-
nöstä tai vastaavaa).

 � Pelastamistapa riippuu meriolosuhteista ja siitä, pystyykö uhri toimimaan aktiivisesti pelastusoperaatiossa.

 � Pelastuksessa avustavien on käytettävä kelluntavarusteita ja turvavaljaita. Käytä silmukallista köyttä yhdessä väki-
pyörän tai vetolaitteen kanssa uhrin nostamiseksi vedestä

 � Pidä uhri mahdollisuuksien mukaan vaakatasossa hydrostaattisen puristusvaikutuksen välttämiseksi.

 � Pidä lääkintäpakkaus ja lämpöpeite valmiina, jotta uhri saa tarvitsemaansa hoitoa. Ole valmis pyytämään rannikkovar-
tiostolta apua puhelimitse, ja laadi sairaankuljetussuunnitelma joko alusta tai helikopteria varten.
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6.2. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA | TULIPALO

VARMISTA, ETTÄ VÄLINEET OVAT KÄYTTÖKELPOISIA JA VALMIINA

TULIPALO

Säännökset edellyttävät pienillä aluksilla yleensä melko vähäisiä palontorjuntavälineitä. Mieti mahdollisia 
tulipalotilanteita, aluksen rakennetta ja pohjapiirrosta ja arvioi, tarvitsetko lisävarusteita.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Kipinät sähkökytkimistä, -moottoreista, -työkaluista ja -johdoista.

 � Polttoainevuodot erittäin kuumille pinnoille.

 � Hitsaus- tai hiontakipinät.

 � Keittimet, generaattorit, tupakat, tulitikut ja sytyttimet.

PALAVA MATERIAALI PARAS SAMMUTE 

Kangas/paperi/puu

Syttyvät nesteet

Sähköpalot

Useimmat palotyypit 

Vesi

Vaahdot

CO2

Kuivajauhe (*)

(*) Erityissammuttimissa (tulipalot, joissa palaa metalleja tai tiettyjä nesteitä)

MIEHISTÖN ON TIEDETTÄVÄ:
 � missä eri palontorjuntavälineitä säilytetään aluksella

 � kuinka ja missä eri palontorjuntavälineitä käytetään

 � miten palontorjuntaan käytetty vesi vaikuttaa aluksen vakavuuteen

 � mikä on kenenkin rooli palontorjunnassa aluksella

Harjoituksia on pidettävä säännöllisesti, jotta kaikki tietävät, miten toimia.

TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA

 � Huuda TULIPALO ja anna hälytys.

 � Kapteeni päättää MAYDAY-kutsusta.

 � Yritä sammuttaa palo palonsammuttimella.

 � Sulje ilmanvaihtokanavat.

 � Jos tuli ei sammu, mene ulos ja sulje palava osasto. Mikäli mahdollista, 
sammuta kaikki osaston virta- ja polttoainelähteet.

 � Suojaa pelastuslautta tulelta, ja sijoita pelastusliivit turvalliseen paik-
kaan, josta ne ovat saatavilla.

 � Käytä vettä säästeliäästi, jotta aluksen vakavuus ei kärsi (vrt. vapaa 
nestepinta).

 � Valmistaudu jättämään alus.

AINEITA JA ESINEITÄ, JOTKA 
KIIHDYTTÄVÄT TULIPALOA

 � Diesel, bensiinipolttoaine ja voiteluöljyt.

 � Hydrauliikkaöljy.

 � Ruoanlaittoon käytettävät 
nestekaasupullot.

 � Puhdistuskemikaalit, maalit ja ohenteet.

 � Öljyä tai kemikaaleja sisältävät rätit.

Palo sammuu, kun jokin 
kolmesta elementistä 
poistetaan.

I-6. Palamiskolmio

LÄMPÖ

HAPPI

PO
LT

TO
AI

NE
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6.3. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA | HELIKOPTERIPELASTUS

TIEDÄ, MITÄ PITÄÄ TEHDÄ

JOS HÄTÄTILANNE TULEE, ON LIIAN MYÖHÄISTÄ LUKEA OPASKIRJAA!

Varmista, että kaikki aluksella olevat tietävät, kuinka on meneteltävä, mitä tietoja on annettava ja kuinka 
helikopterioperaatiossa toimitaan.

TIEDOT PELASTUSHELIKOPTERILLE
 � Nimesi, aluksen sijainti ja rekisterinumero.

 � Aluksen nopeus, kurssi, alueen sääennuste.

 � Hätätilan luonne.

 � Hätälaitteet (radio, käsikäyttöiset soihdut).

PELASTUSOPERAATION AIKANA

 � Kuuntele ja noudata lentäjän määräyksiä.

 � Aluksen nopeus enintään 5–10 solmua.

 � Vedä verkot ja tyhjennä kansi, jos siihen on riittävästi aikaa.

 � Järjestä miehet valmiiksi helikopterin vaijeria varten.

 � Älä koske vaijeriin ennen kuin se maadoittuu meressä (siinä on voimakas staattinen sähkövaraus).

 � Älä kiinnitä vaijeria alukseen.
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6.4. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA | ALUKSEN JÄTTÄMINEN

LUO HÄTÄSUUNNITELMA

Jos aluksella ei ole pelastuslauttaa, harkitse sen ostamista tai vuokraamista sekä hätälähettimen (EPIRB) 
hankintaa.

VAROTOIMENPITEET

 � Kapteenin on annettava määräys aluksen jättämisestä, jos hengenvaara on selvä (esim. aluksella on tulipalo tai se täyttyy 
vedellä);

 � Jos aikaa on, lähetä MAYDAY-kutsu, kerää lämpövaatteet ja -peitot;

 � Aktivoi hätälähetin ja kiinnitä se lauttaan tai henkilöön;

 � Hae soihdut ja kannettava radio, ja laske pelastuslautta vesille.
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7. EPÄVAKAUS VOI YLLÄTTÄÄ!

ÄLÄ YLIKUORMITA

ALUNPERIN VAKAA ALUS SAATTAA MUUTTUA EPÄVAKAAKSI

Kalastusaluksen vakavuus muuttuu jatkuvasti sen matkan aikana. Syynä ovat muutokset säässä, aluksen 
kuormituksessa ja kalastustoiminnoissa.
Vakavuutta ei ole helppo arvioida – siihen tarvitaan pätevä asiantuntija.
Ihannetilanteessa aluksen tilauksen yhteydessä on tehty vakavuuslaskelmat ja laadittu vakavuuskirja, 
joka antaa tietoa aluksen rajoitteista erilaisissa lastausolosuhteissa. Pienten alusten osalta tämä on 
epätodennäköistä, mutta suunnittelija on kuitenkin laskenut rungon vakavuuden, jotta se on vaatimusten 
mukainen.

VAARAT JA SEURAUKSET

Jos olet tehnyt muutoksia alukseesi, lisännyt alukselle laitteita tai olet muuten epävarma aluksesi vakavuudesta, sinun on kysyt-
tävä neuvoa ammattihenkilöltä. Harkitse myös, onko tarpeen ilmoittaa asiasta merenkulkuviranomaisille ja vakuutusyhtiöllesi.

VAROTOIMENPITEET

Jos aluksesi on aina toiminut turvallisesti, se toimii niin vastedeskin, kunhan huomioit seuraavat seikat:

 � Ole huolellinen lastatessasi alusta, äläkä ylikuormita sitä.

 � Säilytä pyydyksiä kannen alla aina kun mahdollista, koska kannen yläpuolinen paino heikentää vakavuutta.

 � Kiinnitä huomiota varalaitaan (etäisyys vedenpinnasta kannen tasolle). Se pienenee kun aluksessa kuljetettava lasti suure-
nee. Tarkista varalaita säännöllisesti, jotta olet tietoinen aluksen kuormituksen muutoksista. Jos varalaita on pieni, kannen 
reuna painuu veden alle aluksen keinuessa, mikä vähentää merkittävästi rungon kelluvuutta. Tällöin aluksen kallistuessa voi 
myös päästä vettä aluksen sisälle luukkujen, oviaukkojen tai tuuletusaukkojen kautta.

 � Pidä alus tasaisesti lastattuna, sillä jos keula tai perä ui syvällä, rungon kelluvuus heikkenee.

 � Varmista, että aluksessa on toimiva pilssitasohälytin, jotta saat heti tiedon, jos aluksen sisällä on liikaa vettä. Vapaa neste-
pinta -ilmiö vähentää aluksen vakavuutta.

 � Pidä kansi mahdollisimman tyhjänä ja varmista, että tyhjennysportteja ei koskaan tukita.

 � Kalat on pakattava kannelta laatikoihin ja varastoitava kannen alle mahdollisimman pian. Kannella saalis saattaa liukua 
toiselle laidalle, jolloin aluksen vakavuus kärsii.

 � Vältä aluksen käyttöä vähäisellä polttoaine- ja varustemäärällä varusteltuna.

 � Ole erittäin huolellinen suorittaessasi nostotoimenpiteitä, koska nostolaitteen yläpäässä lasti aiheuttaa alukselle suuren 
kaatumisriskin.

 � Ole erittäin varovainen käsitellessäsi esteeseen takertunutta pyydystä. Poijuta pyydys tarvittaessa, jotta se voidaan nostaa 
suotuisammissa olosuhteissa alusta vaarantamatta.

 � Älä lisää tai poista painolastia ilman asiantuntija-apua.

Katso tähän liittyvä vaaratilanne moduulista IV: 12 Vakavuus tarkistamatta  
(Aluksen kaatuminen, useita kuolonuhreja).
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I-7. Vapaa nestepinta -ilmiö tankissa  
(perustuu FAO:n asiakirjaan 517)

I-8. Varpeista johtuva kaatumiskuorma  
(perustuu FAO:n asiakirjaan 517)

I-9. Vakavuuskaavio (perustuu FAO:n asiakirjaan 517)

NÄIN ALUS SÄILYY VAKAANA:
 � Sulje ovet ja luukut

 � Varmista, että nieluaukot ja tyhjennysportit ovat auki ja esteettömiä, jotta vesi pääsee valumaan kannelta nopeasti

 � Varmista, että saalis ja pyydykset eivät siirry paikoiltaan

 � Siirrä pyydykset ja saalis kannelta kalaruumaan

 � Vältä peräaallokkoa

 � Vältä suurta kallistusta pyydyksiä nostettaessa

Lähde: FAO:n tekninen asiakirja 517 (Pienten kalastusalusten vakauteen liittyvät turvallisuuskäytänteet).

VAKAVUUSKAAVIO

PYYDYSTEN JA SAALIIN 
SIJOITTAMINEN

ALUKSEN VAKAVUUS

Tyydyttävä Rajalla
Kumoon 

kaatumisen vaara

• Tyhjä kalaruuma

• Saalis kalaruumassa

• Ruuma osittain 
täytettynä

• Pyydykset kannella

• Runsaasti saalista 
kannella

• Pyydykset kannella

• Tyhjä kalaruuma
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8. YLEISET TYÖSKENTELYALUEET

LAITA TAVARAT OMILLE PAIKOILLEEN

PIDÄ ALUS SIISTINÄ JA TURVALLISENA – LAITA TAVARAT OMILLE PAIKOILLEEN
Liikkumisen aluksen työalueilla pitäisi olla helppoa ilman liukastumis-, kompastumis- tai putoamisvaaraa. Jotta työskentely on 
turvallista, kaiken on oltava sijoitettuna siten, että kulkuväylät ja työalueet ovat esteettömiä.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Esteisiin kompastuminen

 � Liukastuminen jäähän, kaloihin tai öljyvuotoihin

 � Suojaamattomat aukot

 � Kaiteiden puute

 � Huono valaistus

 � Matalat esteet pään korkeudella

I-3. Epäsiisti kansialue (Beate Gminder © Euroopan unioni)

VAROTOIMENPITEET

 � Pidä poissa kannelta ylimääräiset kalastusvälineet, joihin voi kompastua.

 � Lisää kannelle luistamaton pinnoite, käytä korotettuja ja rei’itettyjä kävelyalustoja (ritilöitä) alueilla, joilla on jäätä ja kalan 
sisälmyksiä. Käytä tarvittaessa kumimattoja. Siivoa ja korjaa kaikki öljyvuodot.

 � Pidä luukut suljettuina, kun niitä ei käytetä.

 � Asenna kaiteita paikkoihin, joissa ne ovat välttämättömät tai niistä on hyötyä.

 � Varmista, että valaistus on riittävän hyvä kaikkien vaarojen havaitsemista varten.

 � Merkitse selkeästi kaikki matalat esteet, ja suojaa terävät reunat pehmusteella.

 � Varmista, että elintärkeiden turvalaitteiden ja -ohjaimien luokse on esteetön pääsy.

 � Varmista, etteivät tyhjennysportit ja hätätiet ole tukossa.

I-4. Siisti kansialue (Beate Gminder © Euroopan unioni)
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9. VAHDINPITO

TÄHYSTYS

PIDÄ VAHTIA … VÄLTÄ IKÄVÄT SEURAUKSET

Varmista, että alusta ohjataan kaikkien aluksella olevien ja muiden alusten kannalta turvallisesti.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Vahdinpitäjä ei ole pätevä.

 � Kukaan ei pidä vahtia kunnolla kapteenin työskennellessä kannella.

 � Vahdinpitäjä nukahtaa.

 � Vahdinpitäjä ei ole valppaana.

VAROTOIMENPITEET

 � Varmista, että aluksesta vastaavalla henkilöllä on tietoa ja kokemusta kaikkien mahdollisten tilanteiden hoitamiseksi 
asianmukaisesti.

 � Jos kapteeni työskentelee kannella, hänellä on oltava välineet aluksen hallintaa ja ympäristön seurantaa varten.

 � Aluksesta vastaavan henkilön on oltava levännyt riittävästi. Vahtihälytysjärjestelmä on hyvä varokeino vahdin nukahtamisen 
estämiseksi.

 � Aluksen hallintapisteeseen ei saa näkyä häiriötekijöitä, kuten televisioita ja videonäyttöjä.

 � Juomat on valmistettava ennen vahtivuoron aloittamista. Älä koskaan poistu ohjaushytistä valmistaaksesi juomaa.

Katso tähän liittyvä vaaratilanne moduulista IV: 5 Univaje (Karilleajo).
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10. MAJOITUSTILAT/KEITTIÖ

PIDÄ YMPÄRISTÖ PUHTAANA

YMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN JA TERVEELLISYYDEN PITÄÄ OLLA 
ITSESTÄÄNSELVYYS

Varmista, että majoitustilat, keittiö ja muut tilat ovat kalastusmatkan pituuteen suhteutettuna 
asianmukaiset.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Huono lämmitys ja ilmanvaihto vaikuttavat miehistön jäsenten terveyteen.

 � Riittämättömät ruoanlaitto- tai peseytymistilat, jolloin miehistö kärsii epähygieenisistä oloista.

 � Palontorjuntamenettelyt ovat riittämättömät.

 � Kaasupulloja varastoidaan ja käytetään väärin.

 � Liian korkeat melutasot.

 � Hätäpoistumisteitä ei ole tai ne eivät ole käytettävissä.

VAROTOIMENPITEET

 � Aluksen majoitustiloissa on oltava miellyttävä lämpötila ja riittävä ilmastointi, jotta tilat eivät ole kosteat ja epäterveelliset.

 � Ruoanlaitto- ja peseytymistilojen on oltava hyväkuntoiset, puhtaat ja kalastusmatkojen kestoon nähden asianmukaiset.

 � Aluksella on oltava palovaroittimet, ja sopivien sammuttimien on oltava helposti saatavilla.

 � Sammutuspeitteen on sijaittava lieden lähellä.

 � Kaasupulloja on säilytettävä majoitustilojen ulkopuolella hyvin tuulettuvalla alueella.

 � Keittiöön on asennettava kaasuhälytin, ja se on testattava säännöllisesti.

 � Liiallista melua on vähennettävä asentamalla ääntä vaimentava eristys.

 � Varmista, että majoitustiloissa on poistumistie, joka pidetään aina vapaana, joka on merkitty riittävin kyltein ja jota kaikki 
miehistön jäsenet kykenevät käyttämään.
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11. KONEHUONE/-TILA

HUOLLA ASIANMUKAISESTI

ÄLÄ JÄTÄ MOOTTORIA HUOMIOTTA

Tehokas huolto on välttämätöntä luotettavuuden varmistamiseksi. Huonoissa olosuhteissa moottorin ja 
siihen liittyvien laitteiden on oltava todella luotettavia.
Konehuoneen tai -tilan on oltava turvallinen alue liikkua, koska konetta voi joutua huoltamaan myös 
aluksen ollessa vesillä.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Moottori- tai laiterikko.

 � Kaatumis- ja vammautumisvaara.

 � Yksin työskentely.

 � Huono valaistus.

 � Käyttöhihnat.

 � Kuumat pinnat.

 � Lika.

 � Tulipalo/räjähdykset.

 � Tuulettamattomat akkutilat.

 � Rikkoutuneiden putkien, pumppujen ja venttiilien aiheuttama veden tulo.

VAROTOIMENPITEET

 � Muista ennaltaehkäisevä huolto, kuten säännölliset öljyn ja suodattimen vaihdot.

 � Tarkista kaikki käyttöhihnat.

 � Varmista, että kaiteet tai tukikahvat on asennettu paikkoihin, joissa niitä tarvitaan, ja kaikki lattialevyt ovat paikallaan, jotta 
liikkuminen ja työskentely on turvallista koneen ympäristössä.

 � Jos työskentelet yksin konehuoneessa, ilmoita jollekulle, kauanko aiot olla siellä.

 � Varmista, että valaistus on hyvä etenkin moottorin huoltamisessa käytettävissä paikoissa.

 � Varmista, että kaikki käyttöhihnat on asianmukaisesti suojattu, myös lattialevyjen alla sijaitsevat, koska lattialevyn nostami-
sen jälkeen suoja on tarpeen.

 � Suojaa kaikki kuumat pinnat, joita on mahdollista koskettaa vahingossa.

 � Varmista hyvä tuuletus kuumuuden ja savun poistamiseksi.

 � Pidä moottori ja siihen liittyvä laitteisto puhtaina, jotta näet vesi-, polttoaine- ja öljyvuodot ennen kuin ne muodostuvat 
ongelmaksi.

 � Mieti, onko palonsammutusjärjestelmä riittävä, ja jos aluksella on kiinteä sammutusjärjestelmä, ovatko kaikki tietoisia suoja-
kaasun vaaroista.

 � Varmista, että akkutilasta on tuuletus ulkoilmaan ja että akkujen lähellä ei ole esineitä, jotka voivat aiheuttaa oikosulun ja 
sen seurauksena tulipalon tai räjähdyksen.

 � Tarkista merivesijärjestelmien kunto, asenna tehokas pilssitasohälytin ja tarkista säännöllisesti, että se toimii.

 � Varmista, että meriveden ottoaukkojen venttiilit on helppo sulkea, jopa veden alla.
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12. ALUKSEEN NOUSEMINEN JA SIITÄ POISTUMINEN

TEE SE TURVALLISESTI

NOIN 20 % KALASTAJIEN KUOLEMANTAPAUKSISTA SATTUU SATAMASSA ALUKSEEN 
NOUSTAESSA TAI SIITÄ POISTUTTAESSA

Alkoholia pidetään mahdollisena tekijänä monissa tapauksissa, mutta pienten alusten alukseen 
nousujärjestelyt ovat usein melko vaarallisia.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Tikkaita pitkin laskeutuminen.

 � Esteet satamalaiturin puolella ja aluksissa.

 � Huono valaistus.

 � Suojaamattomat aukot.

 � Kulku toisten alusten läpi.

 � Alukseen nouseminen jollan kautta.

I-5. Helppo alukseen nousu ponttonin avulla (Amélie Knapp © Euroopan unioni)

VAROTOIMENPITEET

 � Älä käytä alkoholia tai huumeita ja yritä nousta alukseen.

 � Yritä nousta alukseen aina muiden ihmisten läsnä ollessa.

 � Sataman seinätikkaat ovat satamaviranomaisten vastuulla, ja jos tikkaat eivät ole hyvässä kunnossa (esim. kädensijat 
ylhäällä), valitukset on tehtävä viranomaisille.

 � Vältä huonokuntoisten tikkaiden käyttöä.

 � Esteet kuten verkot, köydet, vaijerit, laatikot, trooliovet, roskat jne. satamalaiturin puolella ja aluksessa voivat johtaa kompas-
tumisiin ja putoamisiin. Poista tarpeettomat esteet aluksestasi ja tee yhteistyötä satamaviranomaisten kanssa pitääksesi 
tikkaiden viereiset alueet puhtaina.

 � Sataman valaistus saattaa olla huono tai puuttua. Pyynnöt sen parantamiseksi on osoitettava satamaviranomaisille, mutta 
sillä aikaa on käytettävä käsivalaisinta, jotta kompastumisvaara havaitaan.

 � Avoimet kansiluukut, joihin voi kompastua ja pudota alas, on suojattava. Samoin väliaikaiset aukot esimerkiksi huoltotöiden 
yhteydessä on suojattava.

 � Kulku alusten läpi: On yleistä, että alukset ovat kiinnitettyinä vierekkäin ja miehistön jäsenien, korjaajien ja muiden henkilöi-
den on pystyttävä kulkemaan alusten läpi turvallisesti. Varmista, että aluksesi läpi on turvallista kulkea; kansi ei ole liukas, 
käsijohteet ovat paikallaan ja kiinni ja reitti on esteetön.

 � Noustaessa alukseen jollan kautta jolla voi upota, erityisesti jos se on lastattu kalastusmatkalla tarvittavilla välineillä.

 � Kaikkien on käytettävä sopivia kelluntavarusteita, eikä jollaa saa ylikuormata.

 � Airot tai melat on oltava mukana siltä varalta, että moottori lakkaa toimimasta ja valon on oltava käytettävissä, jotta toinen 
alus ei aja päälle pimeässä.
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13. KALASTUSMATKAN SUUNNITTELU

VARMISTA

HUONO VALMISTELU – HUONO LOPPUTULOS!

Asianmukainen suunnittelu, valmistelu ja tarkastukset ennen kalastusmatkaa varmistavat, että voit lähteä 
kalastamaan luottaen alukseesi.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Konerikko.

 � Työkalut ja varaosat eivät ole saatavilla.

 � Aluksen täyttyminen vedellä ja menettäminen.

 � Turvalaitteet eivät toimi.

 � Miehistö ei ole tietoinen turvatoimenpiteistä.

 � Ankarat sääolosuhteet.

 � Radioviestintä epäonnistuu.

 � Miehistö ei ole pätevä tai sopiva.

VAROTOIMENPITEET

Luo aluksellesi tarkistuslista, joka sisältää kaikki tärkeinä pitämäsi kohdat, ja sisällytä siihen ainakin seuraavat asiat:

 � Moottori: polttoaine, öljy, makea vesi.

 y Tarkista onko vuotoja tai merkkejä kehkeytyvistä ongelmista.

 y Tarkista moottorihälyttimet.

 � Pilssitasohälytys:
 y Tarkista, että se toimii.

 � Merivesijärjestelmät:
 y Onko merkkejä ongelmista. Voidaanko meriveden ottoaukko sulkea helposti?

 � Ovatko pumput hyvässä toimintakunnossa?
 y Tarkista, että imusiivilät ovat puhtaat.

 � Hydrauliikka:
 y Tarkista vuodot – mutta älä kädellä, koska hydrauliikkaneste voi imeytyä kudokseen erittäin vakavin seurauksin, ja tarkista 

säiliötasot.

 y Onko sinulla varaöljyä?

 � Aluksen kunto:
 y Onko kaikki oikein pakattu, luukut suljettu ja tyhjennysportit vapaat?

 � Turvavarusteet:
 y Pelastusliivit helposti saatavilla. Pelastuslautta, jossa on oikein asennettu hydrostaattinen vapautus, on paikallaan.

 y Ovatko kaikki palovarusteet paikoillaan ja oikeita?

 y Kaikki miehistön jäsenet tietoisia turvatoimenpiteistä.

 y Navigaatiojärjestelmät toimivat ja varajärjestelmä käytettävissä.

 � Sää:
 y Tarkista sääennuste matkan suunnitellulle aikavälille.

 y Ilmoita rannikkohenkilöstölle suunnittelemasi kalastusalue ja ennakoitu paluupäivämäärä ja -aika.

 y Anna kaikkien aluksella olevien henkilöiden yhteystiedot.

 � Viestintätarkastus:
 y Testaa radio satamatoimiston tai toisen aluksen kanssa.
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14. SOTKEENTUNEET PYYDYKSET JA PYYDYSTEN KORJAAMINEN

OLE VAROVAINEN

AJATTELE ENNEN KUIN TOIMIT, VOIT KORVATA PYYDYKSET, MUTTET ELÄMÄÄ

Kun asiat menevät pieleen ja pyydykset sotkeentuvat, kalastajat haluavat selvittää ne nopeasti, eivätkä 
ehkä ajattele mahdollisia seurauksia kurottaessaan kaiteen yli tai seisoessaan troolin päällä korjaten 
verkkoja.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Laidan yli putoaminen.

 � Putoaminen korkealta.

 � Pyydys kiskaisee laidan yli.

 � Heiluvat, vierivät tai liukuvat esineet iskeytyvät päin.

 � Miehistön jäsen loukkaantuu, koska ei käyttänyt asianmukaisia käsineitä, suojalaseja, pääsuojia jne.

 � Alus kaatuu kumoon.

VAROTOIMENPITEET

 � Arvioi ensin tilanne ja päätä paras ratkaisukeino. Kerro kaikille asianosaisille, mitä aiot tehdä.

 � Käytä turvavaljaita jos kurotat laidan yli tai aiot astua kannelta.

 � Varmista ennen työskentelyä pyydyksen parissa, ettei se voi vetäistä sinua taaksepäin.

 � Varmista, etteivät esineet voi heilua, vieriä tai liukua vammauttaen jonkun.

 � Pidä helposti saatavilla työkalusarja joka sisältää oikeat työkalut ja laitteet mahdollisia korjauksia varten.

 � Varmista, että oikeat turvalaitteet ovat saatavilla ja että niitä käytetään.

I-6. Suorita korjaukset turvallisessa paikassa (Dominique Levieil © Euroopan unioni)
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15. HUOLTOTYÖT

KÄYTÄ HENKILÖSUOJAIMIA

YLLÄPIDÄ TURVALLISUUTTA!

Useat kalastajat tekevät itse mahdollisimman suuren osan huoltotöistään pitääkseen kustannukset 
alhaisina. Huollon vähentäminen kustannusten säästämiseksi ei koskaan korvaa loukkaantumiseen liittyviä 
henkilö- ja taloudellisia kustannuksia. On olennaista, että tehokas huolto suoritetaan aluksen pitämiseksi 
turvallisena ja toimintakuntoisena.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Kaikki veistämiseen, hiontaan, teräsharjaukseen ja samankaltaisiin töihin liittyvät riskit.

 � Sähkötyökalujen käytön vaarat meriympäristössä.

 � Putoamisvaara.

 � Puhdistukseen tai käsittelyyn käytetyt kemikaalit.

 � Höyryt.

 � Suljetut tilat.

 � Nostotoimenpiteet.

VAROTOIMENPITEET

 � Henkilönsuojaimia on käytettävä siellä missä on laidan yli putoamisen vaara.

 � Käsineet käsiä, suojalasit silmiä ja soveltuvat naamarit pölyä varten.

 � Turvakenkiä on käytettävä varpaiden suojaamiseksi ja suojakypäriä paikoissa joissa on ylhäältä putoavien esineiden vaara tai 
vaara lyödä päänsä esteeseen.

 � Sähkötyökaluja saa käyttää vain, jos ne ovat turvallisia ja niissä on toimivat hallintalaitteet, suojat ja muut turvaominaisuu-
det oikein paikoillaan. Turvakytkimiä on käytettävä ja jatkojohtojen on oltava hyväkuntoisia.

 � Työskenneltäessä korkealla tai aluksen laidan yläpuolella on käytettävä turvavaljaita.

 � Lue huolellisesti ja noudata kaikkia kemikaalien ja muiden materiaalien mukana toimitettuja turvaohjeita. Nämä tiedot on 
annettu tuotteen etiketissä ja käyttöturvatiedotteessa, joka on toimitettava kaikkien kemikaalien mukana.

 � Varo maalien ja liimojen höyryjä. Varmista hyvä tuuletus ja käytä sopivia hengityssuojaimia.

 � Noudata paloturvallisuutta hitsaus- ja polttotoimen yhteydessä.

 � Varo suljettujen tilojen vaaroja. Jopa majoitustilojen maalaaminen voi aiheuttaa vaarallisen ympäristön. Varmista hyvä tuule-
tus ja käytä hengityssuojaimia. Odota riittävän kauan maalaamisen jälkeen, jotta höyryt ovat tuulettuneet ennen kuin päästät 
ketään kulkemaan tiloihin. Älä mene tiloihin, joissa on ollut polttoainetta tai öljyä ennen kuin on tarkastettu, etteivät ne sisällä 
räjähtävää kaasua ja että ympäristö on turvallinen. Älä mene mihinkään suljettuna olleeseen tilaan ennen kuin tarkistat, että 
se on turvallinen.

 � Arvioi nostettavien esineiden paino ja käytä soveltuvia sertifioituja nostosilmukoita.

 � Varmista, että aluksen rakenne on riittävän vahva ennen kuin kiinnität nostolaitteen siihen.

Katso moduuli VI, kappale 4 Työvälineet.
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16. RANNALTA SUORITETTAVAT TOIMINNOT

VÄLTÄ VAIKEITA SÄÄOLOSUHTEITA

OTA SÄÄ TARKASTI HUOMIOON

Rannalta työskentely voi olla erityisen vaarallista, koska sää voi muuttua ja kun palaat, saattaa olla 
erittäin vaikeaa saada alus turvallisesti rannalle. Meressä kahlaaminen aluksen kytkemiseksi vinssiin tai 
traktoriin vaatii sopivaa vaatetusta ja kelluntavarusteita.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Kastuminen ja kylmettyminen.

 � Alus töytäisee kumoon.

 � Hukkuminen.

 � Alus rikkoutuu aallokossa ja kaatuu kumoon.

 � Vammat kannettaessa kaikki käsin alukseen ja 
pois aluksesta.

I-7. Rannalta suoritettavat toiminnot (DG MARE © Euroopan unioni)

VAROTOIMENPITEET

 � Käytä reiteen saakka ulottuvia kahluusaappaita ja sopivaa vaatetusta.

 � Kylmissä olosuhteissa kelluva lämpöpuku saattaa olla sopiva.

 � Käytä kelluntavarusteita.

 � Käytä huonoissa olosuhteissa pelastusköyttä, jonka toisessa päässä oleva henkilö on maissa.

 � Pidä mukana köyden- tai ketjunpätkä, johon vinssin vaijeri voidaan kiinnittää, jotta voidaan välttyä seisomasta suoraan aluk-
sen keulan alla.

 � Tarkista sääennusteet ennen vesille lähtöä ja pidä radioyhteys ollaksesi tietoinen paikallisista sääolosuhteista.

 � Hanki mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen maihinnousu- tai suojautumispaikka.

 � Pidä mukana riittävästi polttoainetta päästäksesi vaihtoehtoiseen maihinnousupaikkaan.

 � Mieti välineiden ja kalojen lastaus- ja purkujärjestelyjä.

I-8. Aluksen vesille lasku traktorin avulla (Jonas Zetterberg © Euroopan unioni)



S
IV

U
 4

2
M

O
D

U
U

LI
 I 

• 
AL

U
S

17. LASTIN PURKAMINEN

KESKITY

OLE VAROVAINEN, KESKITY

Saaliin purkaminen on rutiininomainen työvaihe, jota laiturialueella olevat henkilöt voivat häiritä. Tällöin on 
helppo menettää keskittymiskyky ja joutua onnettomuuteen.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Purkamisvälineet eivät ole hyvässä kunnossa ja riittävän vahvoja kuormalle.

 � Vinssin kelapäätä käytetään nostamiseen.

 � Vinssin käyttäjä ei näe miehistön jäseniä kalaruumassa.

 � Heiluvien laatikoiden tai laatikkokoukkujen iskujen aiheuttamat vammat.

 � Kalaruumaan takaisin putoavien laatikoiden aiheuttama vaara.

 � Haarukkatrukkien osuminen miehistön jäseneen laiturialueella.

 � Yleinen turvallisuus.

VAROTOIMENPITEET

 � Varmista, että purkamisvälineet ovat hyväkuntoisia ja 
soveltuvat nostettavalle lastille. Joissakin maissa lainsää-
däntö edellyttää, että nostolaitteet testataan ja sertifioi-
daan. (Katso tämän oppaan moduuli VI).

 � Jos kelapäätä käytetään lastaukseen, käyttäjän on varot-
tava laitteen kääntymistä tai vaatteiden juuttumista köy-
teen, joka vetäisi hänet kelapäähän. Tarkoitukseen varattu 
lastausvinssi on paljon turvallisempi.

 � Tarkoitukseen varatun vinssin käyttöpaikka voi olla sellai-
nen, että käyttäjä voi nähdä miehistön kalaruumassa ja 
varmistaa, että he väistävät.

 � Heiluvien laatikkokoukkujen, kalalaatikoiden tai takaisin 
kalaruumaan putoavien laatikoiden aiheuttamien vakavien 
vammojen välttämiseksi on käytettävä kypärää.

 � Kehota miehistön jäseniä varomaan haarukkatrukkien ja 
muun liikenteen aiheuttamia vaaroja laiturialueella.

 � Varmista, että purku ei vaaranna yleistä turvallisuutta 
muodostamalla esteitä ja varoita ulkopuolisia tarvittaessa 
pysymään poissa alueelta.

 � Käytä aina varattua kiinnityspaikkaa, silloin kun se on 
tarjolla.

I-9. Saaliin purkaminen (Anja Detant © Euroopan unioni)
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18. TYÖSKENTELY YKSIN

HANKI HÄTÄLÄHETIN (EPIRB)

SINUN ON LUOTETTAVA ITSEESI - ÄLÄ PETÄ ITSEÄSI!

Nykyään monia pieniä aluksia käyttää yksi henkilö, mikä aiheuttaa onnettomuustilanteissa selviä 
turvallisuushuolia. Aluksen käyttöä yksin ei suositella, mutta mikäli se on välttämätöntä, huolehdi 
turvatoimenpiteistä.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Vammautunut onnettomuudessa, ei apua saatavilla.

 � Yli laidan putoaminen aluksen jatkaessa matkaa.

 � Yli laidan putoaminen, eikä ketään soittamassa pelastuspalveluun.

 � Äkillinen aluksen menettäminen, eikä kukaan ole tietoinen siitä.

I-10. Yksin käytettävä alus (Manuel Carmona Yebra © Euroopan unioni)
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VAROTOIMENPITEET

KELLUNTAVARUSTEET
Käytä aina kelluntavarusteita ja varmista, että niissä on riittävä noste, joka kääntää sinut selällesi pitäen veden poissa suus-
tasi jopa tajunnan menetyksen yhteydessä. Kelluvia liivejä tai työliivejä ei hyväksytä, koska niillä on rajattu kelluvuus. 150 N:n 
nosteen antavaa automaattista täyttyvää pelastusliiviä suositellaan joko erillisenä tai öljykangastakkiin integroituna. Tarkista 
säännöllisesti, että kelluntavarusteet eivät ole vahingoittuneet ja että kaasupullo on kiinni. Täytettäviä pelastusliivejä on saata-
villa turvavaljailla varustettuina, jolloin voit nopeasti kiinnittää turvaköyden.

TURVAKÖYSI
Käytä turvaköyttä joka mahdollisesti on kiinnitetty liukurenkaalla pään yläpuolella sijaitsevaan koko kannen pituudelle ulottuvaan 
turvavaijeriin. Ihannetilanteessa turvavaijeri liitetään moottorin poiskytkentälaitteeseen, jolloin vaijerin suuri kuormitus pysäyttää 
moottorin.

LAIDAN YLI SIJOITETTAVAT TIKKAAT
Perään kiinnitettyjen kiinteiden tikkaiden tai laidasta alas taljanuoralla vedettävien köysitikkaiden avulla pääset takaisin aluk-
seen, jos putoat laidan yli.

HÄTÄLÄHETIN JA HENKILÖKOHTAINEN PAIKANNIN
Aluksella oleva hätälähetin (EPIRB) lähettää automaattisesti hätäkutsun ja tiedon aluksen sijainnista, jos alus kaatuu kumoon tai 
uppoaa. Henkilökohtainen paikannin auttaa etsimään ja pelastamaan sinut vedestä.

VARMISTA, ETTÄ EPIRB JA HENKILÖKOHTAINEN PAIKANNIN ON REKISTERÖITY.

HALLINTALAITTEET
Sijoita aluksen lisähallintalaitteet paikkaan, josta voit kunnolla hallita alusta kannelta. Varmista, että yletyt helposti vinssin/veto-
koneen hallintalaitteisiin ja harkitse, tarvitsetko lisähätäpysäytystä.

TURVALLISUUSVARUSTEET
Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat hyväkuntoisia ja helposti saatavilla.

TYÖSKENTELYALUE
Pidä työalueesi puhtaana kaikesta, mikä voi aiheuttaa kompastumisen tai putoamisen.

VEITSI
Pidä mukana veistä, johon yletyt helposti voidaksesi vapauttaa itsesi tarvittaessa.

SÄÄ
Tarkista sääennusteet ennen lähtöä ja säännöllisesti matkan aikana.

RADIOYHTEYDET
 � Testaa radio ennen satamasta lähtöä ja ilmoita paikalliselle rannikkoradioasemalle aikeistasi: missä aiot kalastaa ja enna-

koitu paluuaika satamaan.

 � Pidä säännöllisesti yhteyttä paikalliseen rannikkoradioasemaan ja paikallisiin aluksiin matkasi aikana.

 � Kerro aina jollekin maissa olevalle mihin olet menossa ja milloin palaat.

KUNNOSSAPITO
Huolla alus hyvin, sillä sinulla ei ole varaa rikkoutumisiin. Henkesi riippuu siitä!

RISKINARVIOINTI
Mieti huolellisesti alustasi ja etsi keinoja sen turvallisuuden lisäämiseksi.

Katso vaaratilanne moduulista IV: 14 Kalastatko yksin.



Moduuli II • Miehistö

LISÄÄ 
TURVALLISUUTTA

1. KAIKKI OVAT VASTUUSSA TURVALLISUUDESTA

2. KOULUTUS

3. HENKILÖSUHTEET JA OSAAMINEN

3.1. NUORET TYÖNTEKIJÄT

3.2. KIELI- JA KULTTUURIONGELMAT

4. HENKILÖNSUOJAIMET

5. KELLUNTAVARUSTEET

6. MELU

7. AURINGOLTA JA NESTEHUKALTA SUOJAUTUMINEN

8. KYLMÄT OLOSUHTEET

9. TERVEYS

10. STRESSI JA VÄSYMYS

11. TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET

12. LIUKASTUMINEN, KOMPASTUMINEN, PUTOAMINEN

13. SAALIIN KÄSITTELY

14. SAALIIN JALOSTUS

15. KEMIALLISET JA BIOLOGISET VAARAT

16. TERVEYSTARKASTUKSET

17. VAMMOISTA JA SAIRAUKSISTA ILMOITTAMINEN
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1. KAIKKI OVAT VASTUUSSA TURVALLISUUDESTA

KOHTI TURVALLISEMPAA TYÖKULTTUURIA

VAARAAN ASENNOITUMISTA ON MUUTETTAVA

Aluksella on joskus vain yksi yksin työskentelevä henkilö, tai miehistön jäseniä voi olla viisi tai kuusi. 
Miehistön jäsenien lukumäärästä riippumatta on tärkeää, että heillä on tarvittavat tiedot ja riittävästi 
kokemusta, jotta he voivat suorittaa työnsä itsensä, toisten henkilöiden ja toisten alusten kannalta 
turvallisesti.
Kalastus on vaarallisin elinkeino, jossa kuolleisuus on yli 30 kertaa suurempi kuin muulla työväestöllä. 
Kalastajien ei kuitenkaan pidä tyytyä ajattelemaan, että kalastaminen on aina ollut vaarallista. Jokaisen 
on uskottava siihen, että voi itse omilla toimillaan tehdä työstään turvallisempaa.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Työntekijän hukkuminen hänen pudottuaan yli laidan liiallisen kurotuksen seurauksena, pyydyksen kiskaisemana tai suuren 
aallon pyyhkäisemänä.

 � Hukkuminen alukseen nousun yhteydessä.

 � Aluksen kaatuminen merenpohjaan kiinnittynyttä pyydystä irrotettaessa.

 � Hukkuminen aluksen täyttyessä vedellä tai upotessa.

 � Koneiden tai pyydysten aiheuttama kuolema tai vammautuminen.

 � Liukastumiset, kompastumiset ja putoamiset.

 � Fyysisestä työstä johtuvat selkävammat.

 � Kalankäsittelystä johtuvat vammat/sairaudet.

 � Korkeille melutasoille altistumisesta johtuvat kuulovammat.

VAROTOIMENPITEET

 � Soveltuvien kelluntavälineiden käyttö kannella työskenneltäessä.

 � Koulutus:

 y Pelastautuminen

 y Palontorjunta

 y Ensiapu

 y Terveys- ja turvallisuustietoisuus

 y Manuaalinen työ

 � Asenteen muuttaminen kalastustyössä esiintyviä vaaroja kohtaan: riskejä ei pidä hyväksyä, vaan niitä on torjuttava 
aktiivisesti.
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2. KOULUTUS

KÄY KERTAUSKURSSEILLA

”KURSSILLA SAAMANI OPIT PELASTIVAT HENKENI”

Valmennuskursseja on saatavilla useimmissa maissa, ja on suositeltavaa, että kalastajat suorittavat 
ainakin seuraavat kurssit. Kurssit ovat käytännönläheisiä, ja niille kannattaa osallistua, koska ne antavat 
tietoa turvallisista työtavoista ja toiminnasta hätätilanteissa.

KURSSIT

Pelastautuminen
Tämä kurssi on elinehto jokaiselle kalastajalle.

Se pitäisi suorittaa ennen kuin edes astut alukselle, sillä tällä kurssilla käsitellään elintärkeitä pelastautumistoimia.

Kyseessä on käytännön kurssi, jolla osa ajasta vietetään vedessä (yleensä uima-altaassa), jotta kurssilaiset saavat koke-
musta pelastusliivien käytöstä ja pelastuslauttaan nousemisesta.

Kurssilla opetetaan, kuinka pelastuslautta käännetään oikein päin, jos se täyttyy ylösalaisin, ja mitä pelastuslautalla on 
tehtävä.

Kurssilla käsitellään hypotermian ja kylmäshokin vaaroja ja sitä, mitä pitää tehdä, kun henkilö putoaa yli laidan.

Palontorjunta
Palon sammuttaminen merellä on aluksella olevien vastuulla. Sinun on tiedettävä, miten toimia!

Kurssilla käsitellään tulipalon keskeisiä edellytyksiä, jotka ovat palava aine, korkea lämpötila ja happi, sekä kuinka niitä 
voidaan hyödyntää palon sammuttamisessa.

Kurssilla opetetaan, mitä pitää tehdä, kun tulipalo havaitaan, miten palo eristetään, miten toimitaan konehuoneen tulipa-
lossa, ja miten erilaisia sammutintyyppejä käytetään.

Kurssilla keskustellaan palontorjunnasta ja harjoitellaan sammuttimien käyttöä erilaisten tulipalojen sammuttamisessa.

Ensiapu
Kyseessä on peruskoulutus, joka auttaa sinua toimimaan oikein, kun joku loukkaantuu tai sairastuu merellä.

Kurssilla käydään läpi ensiapulaukun sisältö, avun kutsuminen radiolla, tajuttoman henkilön käsittely ja elvytys.

Terveys- ja turvallisuustietoisuus
Kalastukseen liittyvät onnettomuudet ja vaaratilanteet, niihin johtaneet syyt sekä toimet, joilla tilanteista selvittiin.

Aluksen vakavuus, aluksen kuormaaminen sekä veden ja kalojen kannella aiheuttamasta vapaa nestepinta -ilmiöstä.

Pilssihälyttimet, jotka varoittavat alukseen nousevasta vedestä. Riskinarvioinnin tekeminen.
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3. HENKILÖSUHTEET JA OSAAMINEN

LISÄÄ TURVALLISUUTTA

”KALASTUSALUKSELLA EI SAA OLLA IHMISIÄ, JOTKA EIVÄT TIEDÄ MITÄ TEKEVÄT”

Eri ihmisten osaaminen ja kokemustausta ovat erilaiset, ja on tärkeää ottaa tämä huomioon 
kalastusaluksilla.

VAARAT

II-1. Työtä kalastusaluksella (Saba Nordström © Euroopan unioni).

 � Nuori työntekijä, jolla on vähän kokemusta.

 � Nuori tai vanha työntekijä, jonka fyysiset 
voimat ovat suhteellisen vähäiset.

 � Työntekijä, joka ei tunne alusta tai 
kalastusmenetelmää.

 � Työntekijä, jolla on toimintakyvyn rajoite.

 � Kielimuuri.

 � Väsymys.

VAROTOIMENPITEET

 � Useimpien maiden lainsäädäntö sallii alle 18-vuotiaiden työskentelyn, mutta kalastusalalla se ei ole suositeltavaa. Nuoret 
työntekijät on arvioitava, jotta voidaan määrittää tarvittavat turvajärjestelyt.

 � Samoin työntekijöille, joilla on toimintakyvyn rajoite, on suoritettava arviointi, jotta voidaan määritellä heidän mahdolliset 
tarpeensa tai rajoitteensa. Toimintakyvyn rajoitteita ovat esimerkiksi huono kuulo ja raajan puutteellinen toimivuus.

 � Kielimuuri ei ehkä ole ongelma tavallisissa kalastusrutiineissa, mutta hätätilanteessa se voi olla hengenvaarallinen.

 � Hätätilanneharjoitukset, joissa miehistön jäsenille opetetaan, mitä heidän kuuluu tehdä.

 � Varmista, että jokainen saa riittävästi lepoa.

 � Oppia voi saada useilla tavoilla:

 y Oppimalla työssä kokeneiden ja asiantuntevien henkilöiden rinnalla ja valvonnassa.

 y Oppilaitosten ja järjestöjen antamassa koulutuksessa.
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3.1. NUORET TYÖNTEKIJÄT

VALVO NUORIA TYÖNTEKIJÖITÄ

OTA VASTUU NUORTEN TURVALLISUUDESTA

Kalastajan ammatti periytyy usein sukupolvelta toiselle, ja pojat ja tyttäret voivat seurata vanhempiaan 
kalastusalalle.
Nuoren voi ottaa koulun loma-aikoina alukselle, jolla hänen isänsä on kapteenina, jos turvatoimia 
noudatetaan. Nuorta on kuitenkin valvottava ja vaadittava käyttämään kelluntavarusteita aina, kun hän on 
avokannella tai kun se on muuten välttämätöntä. Jos nuoret työskentelevät aluksella, on turvallisuuteen 
kiinnitettävä aina erityistä huomiota.

AVAINKYSYMYKSET
Nuoriin työntekijöihin sovelletaan tiettyjä pakollisia määräyksiä. On tärkeää perehtyä nuorten työntekijöiden suojelemista 
koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön, sillä eri maissa saatetaan soveltaa erilaisia sääntöjä.

Keskeiset velvoitteet:

 y Varmista, että nuori työntekijä saa pelastautumiskoulutusta ennen merelle lähtöä.

 y Suorita nuoren työntekijän riskinarviointi ennen kuin hän lähtee merelle. Arvioinnissa on otettava huomioon nuoren 
mahdollinen tietojen, kokemuksen, fyysisen voiman ja henkisen vahvuuden puute.

 y Varmista, että nuorella työntekijällä on työtään varten oikeat varusteet.

 y Varmista, että nuorelle työntekijälle opetetaan työtehtävät kunnolla ja että häntä valvotaan.

 y Varmista, että nuori työntekijä saa riittävästi lepoa.

 y Älä anna nuorille tehtäviä, jotka soveltuvat vain kokeneille työntekijöille.



S
IV

U
 5

0 
M

O
D

U
U

LI
 II

 •
 M

IE
H

IS
TÖ

3.2. KIELI- JA KULTTUURIONGELMAT

SUVAITSEVAISUUS

KAIKILTA VAADITAAN KÄRSIVÄLLISYYTTÄ JA YMMÄRTÄVÄISYYTTÄ

Siirtotyöläisiä palkataan kalastusalusten miehistöön, koska alusten käyttäjillä on monissa Euroopan 
maissa vaikeuksia löytää paikallisia työntekijöitä, jotka ovat valmiita tekemään raskasta kalastustyötä.
 
Siirtotyöläisten palkkaaminen hyödyttää aluksen käyttäjää, koska heille maksetaan yleensä vain kiinteä 
palkka eikä osuutta saaliista, kuten paikallisille työntekijöille. Siirtotyöläiset todennäköisesti myös asuvat 
aluksella, joten majoituskustannuksia ei synny. Siirtotyöläiset puolestaan saavat aluksilla suurempaa 
palkkaa kuin kotimaassaan. Yleisesti siirtotyöläisiä pidetään ahkerina ja hyvinä kalastajina, mutta kieli- ja 
kulttuuriongelmia saattaa esiintyä.

SOSIOLOGISET TEKIJÄT

Kieli
Kalastustyö on toistuvaa pyydysten laskemista ja nostamista, kalojen perkaamista ja lastaamista. Vaikka siirtolainen 
saattaa osata kansallista kieltä vain vähän, työ voidaan suorittaa tehokkaasti. Ongelmia syntyy, kun jokin menee pieleen. 
Erityisesti hätätilanteissa kyvyttömyys kommunikoida voi maksaa ihmishenkiä.

On tärkeää laittaa alukselle ilmoituksia/kylttejä, joissa kuvataan perustoimet hätätilanteissa, kuten mies yli laidan -tilan-
teissa, tulipalon syttyessä tai kun miehistön on poistuttava alukselta. Parhaiten oppii tekemällä, joten on tärkeää suorittaa 
harjoituksia, jotta kaikki tietävät, miten toimia. Mieti kalanpyydysten käsittelyn mahdollisia vaaroja. Neuvo ja näytä siirto-
työläiselle, mitä vaaratilanteissa voi tehdä.

Kulttuuriongelmat
Meillä on tapana olettaa, että kaikki ajattelevat kuten me itse. Todellisuudessa kulttuurierot voivat kuitenkin aiheuttaa 
väärinymmärryksiä, koska eri ihmiset ajattelevat eri tavoin.

Kehon kieli: Kehon kieli voidaan tulkita eri tavoin eri maissa. Monissa maissa viestitetään ”ei” päätä pudistamalla, mutta 
joissakin maissa tässä tilanteessa nostetaan leukaa. Katsekontaktia pidetään joissakin kulttuureissa tärkeänä, ja katse-
kontaktin puutetta pidetään silloin merkkinä välttelystä. Kuitenkin joissakin Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa sivuun 
katsominen on kunnioituksen merkki.

Joissakin kulttuureissa ei myöskään pidetä kättelemisestä ja ihmisillä on tapana pitää etäisyyttä keskustelukumppaniinsa. 
Vaikka muut kulttuurit saattavat olla erilaisia kuin omasi, tärkeintä on suhtautua erilaisiin ihmisiin ja tapoihin kunnioitta-
vasti ja oppia tekemään yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

II-1. Tervehdys eri kielillä.
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AVAINKYSYMYKSET
Aluksen hyvä toiminta perustuu tiimityöskentelyyn, ja jokaisen miehistön jäsenen on sovittava tiimiin. Siirtotyöläisten palk-
kaamista harkittaessa on huomioitava seuraavat seikat:

 � Selvitä ennen palkkaamista, osaavatko he kommunikoida kansallisella kielellä.

 � Selvitä koulutus ja kokemus. Onko henkilö saanut pelastautumiskoulutusta? Jos ei, sinun on varmistettava, että he 
saavat pelastautumiskoulutuksen ennen merelle lähtöä.

 � Varmista, että heillä on kaikki tarvittavat varusteet ja henkilönsuojaimet (käsineet, turvajalkineet yms.). On myös tär-
keää varmistaa, että heillä on ammattikäyttöön soveltuvat hyväkuntoiset ja sopivat kelluntavarusteet.

 � Perehdytä heidät perusteellisesti turvallisuusasioihin ja järjestä harjoituksia, jotta he ymmärtävät, miten menetellä 
hätätilanteessa.

 � Anna heille aikaa tutustua kalanpyydysten käsittelyyn ja, jos mahdollista, määrää kokenut henkilö työskentelemään 
heidän kanssaan, kunnes olet varma, että he työskentelevät kaikkien kannalta turvallisesti.

 � Arvioi heidän kykynsä ja vaarat, joita he voivat aiheuttaa itselleen tai muille. Jos tarvitaan toimenpiteitä, kuten lisäkou-
lutusta, kieliopetusta tms., ryhdy toimiin viipymättä.

Kalastusalus on oma suljettu maailmansa, ja miehistön jäsenten asiallinen suhtautuminen muihin on äärimmäisen tär-
keää, koska he ovat niin tiiviisti tekemisissä toistensa kanssa. 

On tärkeää, että kaikki yrittävät ymmärtää toisiaan ja ottaa muut huomioon.
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4. HENKILÖNSUOJAIMET

KÄYTÄ JÄRKEÄ JA SUOJAA ITSESI

VARUSTAUDU MERELLE ASIANMUKAISIN VARUSTEIN JA SUOJAIMIN

Miehistön jäsenillä on oltava olosuhteisiin sopiva vaatetus ja asianmukaiset henkilönsuojaimet, jotka 
suojaavat riskeille altistuvia ruumiinosia.

VAARAT

Suojaudu

 � vedeltä, jota roiskuu merestä ja pyydyksistä

 � kylmyydeltä ja kuumuudelta.

Suojaa

 � kaikki ruumiinosat: kädet, jalat, pää, silmät.

VAROTOIMENPITEITÄ JA SUOJAVÄLINEITÄ

 � Öljykangasvaatetus on tarpeen kuivana pysymiseksi, sillä tyynellä säälläkin vettä tippuu kalanpyydyksistä.

 � Kelluvat lämpöpuvut ovat ihanteellisia erittäin kylmissä olosuhteissa, sillä vedessä ne pitävät käyttäjänsä pinnalla ja torjuvat 
tehokkaasti kylmäshokkia ja hypotermiaa.

 � Kumisaappaat ovat tavallinen kalastajien varuste. Niissä tulisi olla teräskärjet, jotta ne suojaavat myös putoavilta esineiltä.

 � Vedenpitäviä käsineitä on käytettävä käsiteltäessä kalaa ja pyydyksiä. Vahvoja nahkakäsineitä tarvitaan käsiteltäessä vaije-
reita ja muissa vastaavissa toimissa.

 � Kypärää on käytettävä, jos pää on vaarassa saada iskuja.

 � Suojalaseja tai -visiiriä on käytettävä, jos on silmävamman vaara.

II-2. Perushenkilönsuojaimet

SUOJALASIT

KUULONSUOJAIMET

TURVAKENGÄT

KYPÄRÄ
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5. KELLUNTAVARUSTEET

KYSEESSÄ ON SINUN HENKESI

PYSYTTELE PINNALLA KUNNES SAAT APUA

MAIB:n tietojen (1992–2006) mukaan yleisimmät kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien syyt pienillä 
kalastusaluksilla olivat:
aluksen kaatuminen (29 %), henkilön putoaminen yli laidan (28 %) ja aluksen täyttyminen vedellä/
karilleajo (23 %).
Kaikissa tapauksissa miehistön jäseniä hukkui. Jos asianmukaisia kelluntavarusteita olisi käytetty, useita 
henkiä olisi voitu pelastaa.

VAARAT JA SEURAUKSET

Henkilö voi joutua veteen monella tavalla:

 � putoamalla yli laidan kurottaessaan laidan yli

 � liukastumalla tai kompastumalla ja putoamalla yli laidan

 � kiristyvien vaijerien/köysien töytäisemänä

 � putoamalla yli laidan kalanpyydyksen vetämänä

 � aluksen kaatuessa tai ajaessa karille

 � suuren aallon pyyhkäisemänä.

Ilman kelluntavälineitä veden varaan joutunut kylmettyy nopeasti, väsyy ja hukkuu.

VAROTOIMENPITEET

Joissakin maissa lainsäädäntö edellyttää, 

 � että alle 15-metrisillä aluksilla kaikkien henkilöiden on 
käytettävä kelluntavarusteita kannella.

 � Vaikkei lainsäädäntö ei sitä edellyttäisikään, sopivien 
kelluntavarusteiden käyttäminen on tehokkain yksittäinen 
keino aluksilla olevien turvallisuuden parantamiseksi.

 � Tutkimukset ovat osoittaneet, että kelluntavarusteiden 
käyttö lisää selviämismahdollisuuksia, jos henkilö putoaa 
yli laidan.

 � Ohjeita kelluntavarusteiden valintaan ja huoltoon on 
moduulissa VI.

Katso moduulissa IV kuvattu onnettomuus: 3. Mies yli 
laidan (hukkuminen).

II-2. Automaattinen pelastusliivi (Jari Leskinen © Euroopan unioni).
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6. MELU

SUOJAA KORVASI

PIDÄ HUOLTA KUULOSTASI – KÄYTÄ KUULOSUOJAIMIA

Melu on saaste, joka vaikuttaa ihmisten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Jos melutaso on yli 80 dB(A), 
jatkuva altistuminen johtaa kuulon heikkenemiseen.
Joskus kuulon heikkeneminen havaitaan pitkän ajan kuluttua – toisinaan vasta eläkeiässä, mutta se on 
aina pysyvää.
Jos sinun on huudettava, jotta kahden metrin päässä oleva henkilö kuulee sinut, tai jos korvissasi soi 
työpäivän jälkeen, aluksella on meluongelma.
Korkea melutaso esim. konehuoneessa (yli 110 dB(A)) aiheuttavat kuulovaurioita jo muutaman minuutin 
altistuksen jälkeen (katso kaavio kohdassa II-4).

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Jos aluksen melutasot ylittävät 80 dB(A), miehistön jäsenet ovat vaarassa.

 � Melulle altistumisajat ovat kumulatiivisia ja saattavat johtaa pysyviin kuulovaurioihin pitkällä aikavälillä.

 � Yleisin ja erittäin vakava seuraus on peruuttamaton kuulovaurio. Yksi kuulovaurion tyyppi on tinnitus (kipu tai korvien 
soiminen).

 � Miehistön jäsenet, joiden kuulo on heikentynyt, eivät ehkä aina pysty seuraamaan sanallisia ohjeita.

II-3. Äänekkäitä laitteita aluksissa (Seafish, Iso-Britannia)

Lähde: Melu ja kalastusalukset, mukautettu Seafish, 1988.

Keula-
potkuritPotkuri

Vaihde-
laatikko

Musiikki

Radio (viestintä)

Generaattorit

Pakokaasu

Melu

Hydrauliset 
pumput

Kannen koneisto 
ja pyydykset

Hydrauliikkajärjestelmät 
ja -putket

Turboahdin

PääkoneVoimanotto-
laitteetLisäpumput
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II-4. Vaaralliset melutasot

140

110

80

80

50

40Jäähdytin
Vaimea ääni
Sade
Kohtalaisen kuuluva ääni

Herätyskello
Voimakas ääni
Imuri
Hyvin voimakas ääni

Auton äänitorvi
Erittäin voimakas ääni

Haulikon laukaus
Kivulias vamma

dB(A) -tasot

110 dB(A), 1 minuutti
105 dB(A), 5 minuuttia

100 dB(A), 15 minuuttia
95 dB(A), 50 minuuttia

90 dB(A), 2 tuntia
85 dB(A), 8 tuntia

82 dB(A), 16 tuntia

Enimmäisaltistusaika
24 tunnin aikana
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II-5. Tyypilliset melutasot aluksen eri osissa (Seafish)

90

90

95

115

100
75 - 83

75 - 83

100 - 110

75 - 83

75 - 90

Kajuutta

Konehuone

Messi

Ympyröidyt arvot ovat korkeimmat tasot, jotka mitattiin 17 kalastusaluksen otoksessa. Mukautettu Seafish, 1988.

VAROTOIMENPITEET

 � Arvioi tilanne aluksen eri osissa: ohjaushytissä, miehistötiloissa ja työtiloissa.

 � Jos melutasot ovat korkeat (yli 80 dB(A)), harkitse helppoja ratkaisuja, kuten verhoiluja, seinäkkeitä, eristeiden uusimista ja 
kuulosuojaimia.

 � Useimmissa konehuoneissa melutaso ylittää 110 dB(A), joten niissä on erittäin tärkeää käyttää kuulosuojaimia.

 � Mieti mahdollisia meluongelmia aluksen suunnitteluvaiheessa, kun ratkaisut ovat edullisempia.

 � Laivanrakentajat, merenkulkualan neuvojat ja laitteistotoimittajat voivat neuvoa sinua.

 � Melusta on varoitettava varoitusmerkein alueilla, joilla melutaso ylittää 85 dB(A).



S
IV

U
 5

7
M

O
D

U
U

LI
 II

 •
 M

IE
H

IS
TÖ

7. AURINGOLTA JA NESTEHUKALTA SUOJAUTUMINEN

EHKÄISE IHOSYÖPÄ

ÄLÄ POLTA IHOASI
Työskentely kannella useiden tuntien ajan voi altistaa korkealle auringon ultraviolettisäteilylle (UV), mikä voi aiheuttaa ihovau-
rioita, rakkuloita, ihon vanhenemista ja pitkän ajan kuluessa ihosyöpää. Kuumina kausina kalastajien on myös varauduttava 
nestehukan ehkäisyyn.

VAARAT JA SEURAUKSET

II-3. Kaikkia ihoalueita ei ole suojattu (Goran KUMRIC © Euroopan unioni).

 � Suurimmassa vaarassa ovat valkoihoiset

 � henkilöt, joilla on vaalea, pisamainen iho, joka 
ei rusketu tai palaa ennen ruskettumista

 � henkilöt, joilla on paljon luomia

 � henkilöt, joilla on punainen tai vaalea tukka

 � henkilöt, joiden silmienväri on vaalea.

 � Kaikki voivat kärsiä nestehukasta kuumissa 
olosuhteissa.

VAROTOIMENPITEET

 � Peittäminen on paras suojakeino.

 � Käytä hattua, joka varjostaa kasvojasi ja niskaasi.

 � Aurinkovoiteet suojaavat, mutta vain jos niitä käytetään runsaasti ja ne 
ovat riittävän tehokkaita (aurinkosuojakerroin).

 � Tarkista ihosi. Ensimmäinen varoitusmerkki on yleensä pieni rupeutuma, 
joka ei häivy muutaman viikon kuluessa.

 � Etsi muutoksia tai uusia luomia erityisesti nenän ja silmien ympäriltä tai 
kämmenselästä. Kiinnitä erityistä huomiota luomiin, jotka kasvavat tai 
muuttavat ulkonäköään.

 � Hakeudu lääkäriin, jos näitä merkkejä ilmaantuu.

 � Juo kuumissa olosuhteissa riittävästi vettä, ja ota todella kuumissa 
olosuhteissa suolatabletteja.

II-4. Hyvä suojavarustus kylmää, aurinkoa ja hukkumista vastaan (Laurent 
MARKOVIC © Euroopan unioni).
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8. KYLMÄT OLOSUHTEET

LISÄÄ TURVALLISUUTTA

ERITTÄIN KYLMISSÄ OLOISSA ON SUOJAUDUTTAVA ERITYISEN HYVIN

Työskentely erittäin kylmissä olosuhteissa aiheuttaa erityisongelmia, ja asianmukainen vaatetus on 
välttämätön. Lämpimänä pysyminen riippuu lämpötilasta, tuulen voimakkuudesta, meren lämpötilasta ja 
kosteudesta. Kylmät olosuhteet voivat alentaa työkykyäsi nopeasti.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Märkä vaatetus.

 � Kosketus kylmään metalliin.

 � Jäätävä viima.

 � Kosteus.

 � Alkoholi.

 � Ravinnon puute.

 � Paleltumat (nenä, korvat, posket, sormet, varpaat).

 � Hypotermia.

VAROTOIMENPITEET

 � Käytä asianmukaista vaatetusta, jossa on useita kerroksia – vaatteiden on oltava väljiä ja uloimman kerroksen tuulen- ja 
vedenpitävä.

 � Kelluvat lämpöpuvut ovat ihanteellisia.

 � Suojaa pääsi korvaläpällisellä päähineellä, joka suojaa kasvoja mahdollisimman hyvin.

 � Suojaa kädet ja jalat.

 � Käytä kintaita mieluummin kuin sormikkaita – pidä aina mukana varapari, jotta voit vaihtaa käsineet niiden kastuttua.

 � Säädä työtahtisi niin, ettet hikoile tarpeettomasti.

 � Yritä pitää tiheästi taukoja lämmitetyllä alueella. Riisu uloimmat vaatekerrokset tauon aikana.

 � Juo paljon kuumia juomia, mutta älä nauti kofeiinia tai alkoholia.

 � Suojaa kasvosi sopivalla suojavoiteella.

 � Varmista, että metallikahvat ja -kädensijat on eristetty.

KYLMÄVAURIOITA SAANEEN HOITO
 � Siirrä lämpimään (ei kuumaan) kuivaan tilaan, riisu märät ja kylmät vaatteet ja kääri huopaan.

 � Jos sormet ovat paleltuneet, upota ne haaleaan veteen.

 � Jos nenä, posket ja korvat ovat paleltuneet, kääri puhtaisiin siteisiin.

 � Anna lämmintä (ei kuumaa) juotavaa.

 � Rakkuloita ei saa puhkaista. Älä hiero paleltuneita ihoalueita.

 � Lääkärin on tutkittava vammat.

 � Älä anna alkoholia.

 � Pidä makuuasennossa kuljetuksen aikana.
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9. TERVEYS

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

HUOLLA ITSEÄSI YHTÄ HYVIN KUIN ALUSTA – ÄLÄ ANNA KUNTOSI RAPISTUA

Kalastus on erittäin vaativaa työtä, ja sinun on oltava kunnossa pystyäksesi tekemään sitä. Vuosien myötä 
työ vaatii veronsa, ja sinun on muistettava pitää huolta itsestäsi.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Vääränlaisten ruokien syöminen liian usein (liikaa paistettuja ruokia).

 � Ylensyönti.

 � Tupakointi.

 � Korkea verenpaine.

 � Alkoholi ja huumeet.

VAROTOIMENPITEET

 � Syö järkevästi, ja nauti runsaasti vihanneksia ja hedelmiä.

 � Tarkista painosi säännöllisesti ja, jos tarpeen, syö vähemmän. Älä 
anna ylipaino-ongelman kehittyä.

 � Lopeta tupakointi. Elät pidempään, tunnet olosi paremmaksi ja 
säästät rahaa!

 � Käy säännöllisesti lääkärintarkastuksessa, jotta ongelmat – kuten 
korkea verenpaine – havaitaan, diagnosoidaan ja hoidetaan ajoissa.

 � Kalastajat eivät yleensä voi kuvitellakaan nauttivansa alkoholia 
merellä, mutta monesti on syytä pysytellä kohtuukäytössä myös 
kotona.

 � Älä käytä huumaavia aineita.

II-5. Syö terveellisesti (Hélène Guillut)
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10. STRESSI JA VÄSYMYS

PIDÄ TAUKOJA

VÄSYMYS ON TERVEYS- JA ONNETTOMUUSRISKI

Väsymys lisää kannella työskentelevien loukkaantumisriskiä, ja se on yleinen syy onnettomuuksiin ja 
navigointivirheisiin.

VAARAT

Väsymystä aiheuttavat seuraavat tekijät:

 � aikapaine

 � liiallinen stressi

 � liian suuri työmäärä ja alimiehitys

 � liian vähäinen uni (alle 6 tuntia yhtenäistä unta)

 � liian huono unen laatu (alle 6 tuntia laadukasta unta vahtivuorojen ja konemelun vuoksi)

 � pitkittynyt henkinen tai fyysinen työ kellon ympäri useiden päivien ajan

 � riittämättömät tauot työvuorojen välissä

 � riittämätön lepo.

VAROTOIMENPITEET

 � Tiedosta, miten väsymys vaikuttaa sinuun ja miehistöön, ja varmista riittävä levon saanti.

 � Muista, että väsymyksellä voi olla paljon pahempia seurauksia kuin kalastusajan menettäminen!

 � Musiikilla on parantava vaikutus väsymykseen.
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11. TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET

KUUNTELE KEHOASI

PIDÄ HUOLTA NISKASTA, KÄSISTÄ, JALOISTA JA POLVISTA

Alaselän vaivat on todettu kuulovammojen jälkeen merkittävimmäksi työperäiseksi sairaudeksi 
kalastusalalla. Yleisiä ovat myös polvi- ja niskakipu sekä jalka- ja käsiongelmat.
Seurauksena saattaa olla pitkäaikainen kipu ja alentunut kyky suoriutua päivittäisistä toimista, ja kalastaja 
saattaa joutua lopettamaan työnsä.
Tietyt työasennot ja tehtävät, joita toistetaan yhä uudestaan päivän mittaan ja vuodesta toiseen, 
saattavat vaikuttaa luihin ja lihaksiin.

VAARAT JA SEURAUKSET

II-6. Hyvät välineet saaliinkäsittelyä varten (Dominique Levieil © Euroopan unioni)

 � Jatkuva painavien lastien käsittely ja työs-
kentely kumarassa aiheuttavat selkäkipuja.

 � Saaliin lajittelu polvillaan rasittaa polvia, ja 
selän taivuttaminen rasittaa selkärankaa.

 � Toistuva saaliin poistaminen verkoista, 
koukuista tai muista pyydyksistä saattaa 
aiheuttaa kipuja käden lihaksiin tai jänteisiin.

 � Seisominen tuntikausia ruorin ääressä ja sei-
sominen tärisevällä alustalla voivat aiheut-
taa verenkierto-ongelmia.

VAROTOIMENPITEET

 � Arvioi työmenetelmät ja minimoi lastien manuaalinen käsittely.

 � Kysy neuvoa turvallisuus- ja terveysasiantuntijalta.

 � Vältä kiertoliikettä ja kääntymistä nostaessasi.

 � Poista työasennot, joissa on oltava polvillaan tai selkä taivutettuna:

 y asenna pöytiä kalan lajittelua ja perkausta varten

 y jos polvistumista ei voi välttää, käytä polvisuojia (öljykangashousujen polvitaskuihin lisätty vaahtomuovi on parempi kuin 
kuminauhalla kiinnitetyt polvisuojat)

 y kierrätä henkilöstöä työpisteillä, jotta he välttyvät samojen työvaiheiden liialliselta toistolta

 y varusta ohjaushytti istuimella, jossa ruorimies voi istua.
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12. LIUKASTUMINEN, KOMPASTUMINEN, PUTOAMINEN

POISTA VAARAT

KUKA TAHANSA VOI LIUKASTUA TAI PUDOTA

Kalastusalus on rajattu ja ahdas tila. Siellä työskennellään alustalla, joka liikkuu koko ajan ja on usein 
liukas.
Ennakoi vaarat ja vältä turvallisuusriskejä. Jos riskiä ei voi välttää, arvioi se huolellisesti ja yritä poistaa 
sen aiheuttaja. Korvaa vaarallinen vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella menettelyllä.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Esteeseen kompastuminen.

 � Liukastuminen liukkaalla kannella.

 � Kompastumisten ja liukastumisten seurauksena saattaa olla:

 y putoaminen korkealta

 y kaatuminen koneen päälle

 y putoaminen yli laidan.

Nämä voivat johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

VAROTOIMENPITEET

 � Erota työalueet varastoalueista seinäkkeillä, levyillä tai muilla esteillä.

 � Tee työalueiden kansipinnoille liukastumisenestokäsittely.

 � Käytä luistamattomia kenkiä.

 � Asenna kaiteita, jos mahdollista.

 � Vältä verkkojen tai köysien säilyttämistä työalueella.

 � Pese kansi järjestelmällisesti saaliin käsittelyn jälkeen.

 � Organisoi sisälmysten ja muiden kalajätteiden keruu jokaisessa kalanperkauspaikassa.
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13. SAALIIN KÄSITTELY

KEVENNÄ TYÖTAPOJA

VARO SELKÄÄSI JA HUOMIOI MUUT VAARAT

Monet kalastajat kärsivät selkäongelmista, koska he eivät käytä oikeaa nostotekniikkaa ja/tai yrittävät 
nostaa liian raskaita kuormia.
Ongelmia voivat aiheuttaa myös työskentely matalissa tiloissa tai koneiden, kuten kuljetinten ja 
nostolaitteiden, äärellä ja kemikaalien käyttö katkarapujen käsittelyssä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
yleiseen turvallisuuteen kalaruumassa.

VAARAT

 � Jatkuvasti toistuvat samankaltaiset 
työliikkeet.

 � Raskaiden kuormien nostaminen.

 � Koneiden liian vähäinen käyttö.

 � Huono työskentelyalue.

 � Kuljettimet ja nostolaitteet, joissa ei ole riit-
täviä suojia tai hätäpysäytysmahdollisuutta.

 � Katkarapujen käsittelyssä käytetyt antiok-
sidantit, jotka voivat aiheuttaa allergisen 
reaktion.

 � Vaarat kalaruumassa.

II-7. Työn organisointi helpottaa saaliin käsittelyä  
(Saba Nordstrom © Euroopan unioni)

VAROTOIMENPITEET

 � Opeta kaikille työntekijöille oikeat työtekniikat.

 � Käytä mahdollisuuksien mukaan koneita, kuten kuljettimia tai nostolaitteita.

 � Arvioi saaliinkäsittelyalueen vaarat ja poista kaikki tarpeettomat esteet.

 � Varmista, että saalis lajitellaan ja perataan hyvällä työskentelykorkeudella ja että miehistöllä on tukeva selkänoja tai kaide, 
joka tukee heitä aluksen liikkuessa.

 � Käytä sopivankokoisia koreja ja laatikoita, jotka eivät ole täysinä liian painavia.

 � Varmista, että kuljettimet tai nostolaitteet on suojattu riittävän hyvin ja ettei vaatetus tartu niihin. Asenna hätäpysäytyspai-
nike sopivaan paikkaan.

 � Varmista, että turvatoimia noudatetaan käytettäessä kemikaaleja.

 � Varmista, että kalaruuma on turvallinen ja varustettu kestävillä tikkailla.

 � Varmista, ettei lattialla ole esteitä ja ettei ritilöitä puutu.

 � Huolehdi riittävästä valaistuksesta. Varmista, että kalalaatikot pysyvät paikoillaan.
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14. SAALIIN JALOSTUS

VALITSE HYVÄ TYÖSKENTELYKORKEUS

SUOJAA KÄSIÄSI JA PIDÄ KEHOSTASI HUOLTA

Käsien haavat ovat yksi yleisimmistä vammatyypeistä kalastusalalla, ja ne on otettava vakavasti, sillä 
pientenkin haavojen infektioriski on suuri.
Myös toistuvat ja pitkäkestoiset epämukavat työasennot kaloja perattaessa saattavat aiheuttaa vakavia 
vaivoja käsiin, olkapäihin, polviin.

VAARAT JA SEURAUKSET

II-8. Työskentely ilman käsineitä on vaarallista (Jaana Mettala © Euroopan unioni)

 � Kalojen perkaaminen terävillä veitsillä käsiä 
suojaamatta.

 � Kylmä sää lisää käsien ja sormien viiltoriskiä.

 � Epämukavat työasennot kaloja perattaessa 
saattavat johtaa kyynärpään tai olkapään 
jännetulehdukseen tai rannekipuun.

 � Perkaaminen on suoritettava turvallisessa ja 
mukavassa asennossa mieluiten seisaaltaan.

 � Tiettyjen kalalajien perkaaminen saattaa 
olla vaarallista (haavat, roiskuminen silmiin, 
allergiat).

VAROTOIMENPITEET

 � Suojaa kädet kunnolla (oikeantyyppiset käsineet).

 � Säädä työnopeutta ja pidä säännöllisesti taukoja.

 � Varmista, että veitset pidetään terävinä ja puhtaina.

 � Käytä asianmukaisia veitsiä ja käsineitä, joilla saat tukevan otteen ja suojan viilloilta.

 � Varmista, että pinnat, joilla kalastajat seisovat, eivät luista.

 � Käytä perkauspöytää, joka voidaan säätää eripituisille miehistön jäsenille sopivaksi.

 � Yritä välttää polvistumista työskentelyn aikana.

II-9. Suojaa kädet käsineillä (Dominique Levieil © Euroopan unioni)
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15. KEMIALLISET JA BIOLOGISET VAARAT

OLE VAROVAINEN

KÄYTÄTKÖ PILSSINPUHDISTUSAINETTA TAI MUITA KEMIKAALEJA? 
LUE ETIKETTI – ÄLÄ OLETA, ETTÄ TIEDÄT KAIKKI VAARAT

Kemikaaleja tarvitaan aluksen käyttöön ja huoltoon, ja monet niistä voivat olla vaarallisia. Valmistajan 
on toimitettava tuotteen mukana käyttöturvallisuustiedote. Varmista, että tiedote on toimitettu, ja lue se 
huolellisesti.
Kemiallisten vaarojen lisäksi aluksella on myös biologisia vaaroja, joita voivat aiheuttaa tietyt kalat ja 
muut merenelävät. Jotkin lajit purevat ja toisilla on myrkkypistin. Tarvittaessa käytä käsineitä ja suojaa 
kasvosi.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Kemikaalit voivat väärin käytettyinä aiheuttaa vaaraa

 y silmille

 y iholle

 y hengitysteille (hengitettyinä)

 y ruoansulatuskanavalle (sisäisesti nautittuna)

 y ympäristölle.

 � Kemikaalit voivat tuottaa lämpöä ja aiheuttaa tulipalon.

 � Osa merenelävistä voi aiheuttaa myrkyllisiä puremia ja pistoja.

 � Kalojen ruotojen tai evien aiheuttamat haavat ja viillot voivat tulehtua. ÄRSYTTÄVIÄ KEMIKAALEJA
VAARA

VAROTOIMENPITEET

 � Lue etiketit ja luetteloi tai merkitse vaaralliset kemikaalit, tee yhteenveto menettelytavoista ja tiedota niistä miehistölle.

 � Noudata suosituksia, ja käytä tarvittaessa suojaimia (käsineet, suojalasit, hengityssuojain jne.).

 � Eristä vaarallisten kemikaalien varasto.

 � Lisää asianmukaiset merkinnät säilytysastioihin, jos kyseessä ei ole alkuperäispakkaus.

 � Älä koskaan sekoita eri kemikaaleja keskenään.

 � Tunnista myrkylliset kalalajit ja käytä asianmukaisia käsineitä käsitellessäsi niitä.

 � Peseydy saippualla ja kuumalla vedellä jokaisen työvuoron jälkeen.
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16. TERVEYSTARKASTUKSET

TARKASTUTA TERVEYTESI SÄÄNNÖLLISESTI

OTA HENKILÖT OSAKSI HUOLTOSUUNNITELMAA – IHMISET OVAT AVAINTEKIJÄ

Käy lääkärissä säännöllisin väliajoin.
Tee se, vaikkei maasi lainsäädäntö siihen velvoittaisikaan.
Huom. Työntekijöillä on halutessaan oikeus päästä terveystarkastukseen säännöllisin väliajoin.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Kalastaminen on vaativa ammatti, ja fyysinen kuntosi saattaa heikentyä, jos sitä ei seurata tarkasti.

 � Painon, verenpaineen tai fyysisen tai henkisen kunnon vaihtelu saattaa olla merkki vakavammasta sairaudesta.

 � Säännöllinen seuranta ja neuvonta on tärkeää.

VAROTOIMENPITEET

Kansalliset säädökset eivät aina edellytä säännöllisiä lääkärintarkastuksia, mutta niitä suositellaan seuraavista syistä:

 � tarkastuksilla varmistetaan, että olet riittävän hyväkuntoinen, jotta voit hoitaa työtehtäväsi ja selviytyä hätätilanteista,

 � näin voidaan vähentää sairastumisen riskiä merellä, missä ei ole kunnollista hoitoa,

 � näin voidaan diagnosoida sairaudet varhaisessa vaiheessa ja hoitaa niitä tehokkaasti.

ILO:n yleissopimuksessa nro 188 ehdotetaan pakollisia lääkärintarkastuksia kalastajille.
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17. VAMMOISTA JA SAIRAUKSISTA ILMOITTAMINEN

KERRO TERVEYSONGELMISTA

Ennaltaehkäisy perustuu kokemukseen, ja ennaltaehkäisykäytänteistä vastuussa olevat tarvitsevat tietoa:
 � onnettomuuksista ja olosuhteista, joissa ne tapahtuivat

 � kalastukseen liittyvistä työperäisistä sairauksista.

LAKISÄÄTEISET VAATIMUKSET
 � Kansallisen lainsäädännön mukaan ilmoittaminen työperäisistä vammoista, jotka ovat johtaneet vähintään yhden 

päivän poissaoloon työstä, on pakollista. Työnantaja tekee ilmoituksen merenkulkuviranomaisille.

 � Useimmissa maissa myös työperäisistä sairauksista ilmoittaminen on pakollista.

 � Nämä velvoitteet muodostavat perustan ennaltaehkäisylle, vammojen ja ammattitautien hoidolle ja sosiaaliturvajär-
jestelmistä maksettaville korvauksille.

VAROTOIMENPITEET

 � Kaikista työtapaturmista ja niiden syntyolosuhteista pitäisi ilmoittaa viranomaisille, vaikka laki ei siihen velvoittaisikaan eikä 
niistä olisi aiheutunut vahinkoa. Se on tärkeää tilastoinnin ja ennaltaehkäisyn kannalta.

 � Myös työperäisten sairauksien ilmoittaminen merenkulkuviranomaisille on suositeltavaa silloinkin, kun se ei ole pakollista. 
Lääkärin, jonka tietoon tulee ammattitautitapaus, pitäisi ilmoittaa asiasta merenkulkuviranomaisille.

 � Tarkat tiedot työtapaturmista ja ammattitaudeista ovat ennaltaehkäisyn perusta.

 � Ammattitauti- ja työtapaturmatapauksista on tehtävä ilmoitus ja annettava tarkka kuvaus vammasta tai taudin vaikutuk-
sista, jotta tapaukset voidaan rekisteröidä ja jotta henkilö voi hakea lakisääteistä taloudellista korvausta.





Moduuli III • Kalastustoimenpiteet

ASENNA 
HÄTÄPYSÄYTYS

1. TROOLAUS
1.1. TROOLIN LEIJOJEN KÄSITTELY

1.2. VINSSIT, VARPIT, HINAUSKETJUT

1.3. PUSSIN NOSTO, TROOLIRUMMUT YM.

2. MERTAKALASTUS

2.1. SIJOITTELU JA JÄRJESTELMÄ

2.2. LASKEMINEN

2.3. NOSTAMINEN

2.4. TAAVETTI, TYHJENTÄMINEN, SYÖTIN ASETTAMINEN JA 

SAALIIN LASTAAMINEN

2.5. VIIMEAIKAINEN KEHITYS

3. VERKKOKALASTUS, SIIMAKALASTUS, JIGIKALASTUS

3.1. PYYDYSTEN PAKKAAMINEN JA ALUKSEN VAKAVUUS

3.2. VERKKOJEN JA SIIMOJEN LASKEMINEN

3.3. NOSTAMINEN

3.4. KALOJEN POISTAMINEN, SYÖTTIEN ASETTAMINEN SIIMAAN

3.5. JIGIKALASTUS JA KONEISTETUT JÄRJESTELMÄT

4. POHJAHARAUS JA PUOMITROOLAUS

4.1. VAKAVUUS JA TURVAVAPAUTUS

4.2. VINSSIT, VARPIT JA OHJAIMET

4.3. PYYDYSTEN KÄSITTELY

5. KURENUOTTA

5.1. APUVENE

5.2. VINSSIT, VETOKONEET, NOSTURIT, KÖYDET JA NOSTOTALJA

5.3. SAALIIN PAKKAAMINEN, ALUKSEN VAKAVUUS JA VAPAA 

LIIKKUMINEN ALUKSESSA
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1. TROOLAUS

OLE VAROVAINEN!

PAINAVA PYYDYS, SUURET KUORMITUKSET

Painavien troolin leijojen käsittely, suurten kuormitusten alaiset varpit, pyydyksen takertuminen 
merenpohjan esteeseen, laskeminen ja nostaminen kovissa meriolosuhteissa; nämä kaikki tekevät 
troolauksesta mahdollisesti erittäin vaarallista ja suurta varovaisuutta on noudatettava aina.
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1.1. TROOLIN LEIJOJEN KÄSITTELY

PIDÄ VAROETÄISYYS

PAINAVAT LEIJAT, ALUS KEINUU JA JYSKII: KÄSIVARSIEN JA KÄSIEN ON OLTAVA 
POISSA VAARA-ALUEELTA!

Leijojen kytkeminen on suunniteltava hyvin ja vinssin käyttäjän on varmistettava, että leijojen luona olevat 
miehet ovat poissa tieltä ennen vinssin käyttöä.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Käsi tai käsivarsi jää kiinni leijan ja aluksen väliin.

 � Käsi tai käsivarsi jää kiinni ohjattaessa ketjua aukon läpi.

 � Leija heilahtaa sisään alukseen ja osuu henkilöön.

 � Vinssiä käytetään ennen kuin ketjua käsittelevä henkilö on poissa tieltä.

VAROTOIMENPITEET

LEIJOJEN KÄSITTELY
Varmista, että on helppo ylettää kytkemään leijat asentamalla tarvittaessa portaat. Asenna ylemmäs lisäkaide varmistaaksesi, 
ettei ylhäällä seisova, kurotteleva henkilö voi pudota laidan yli.

KIINNI KYTKEMINEN
Älä laita kättä tai käsivartta aukkojen läpi, heitä ketju läpi leijaa kytkiessäsi.

LEIJAN HEILAHTAMINEN ALUKSEN SISÄPUOLELLE
Onko todennäköistä, että leijat nostetaan liian ylös ja että ne heilahtavat aluksen sisäpuolelle ja osuvat miehistön jäseneen, ja 
voiko turvakaide tai puomi estää tämän?

VINSSIN OHJAINTEN SIJAINTI
Vinssin käyttäjän on oltava hyvässä paikassa nähdäkseen selkeästi, että troolinleijoja käsittelevät ja muita toimintoja suorittavat 
miehistön jäsenet ovat poissa tieltä ennen vinssin käyttöä. Jos käyttäjä ei näe kaikkia mukana olevia henkilöitä, on käytettävä 
selkeää merkkijärjestelmää.
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1.2. VINSSIT, VARPIT, HINAUSKETJUT

EHKÄISE VAMMAT

SUOJAAMATTOMAT VINSSIT JA VARPIT OVAT VAARALLISIA

Yksinkertainen suojus, puomi tai kaide voi estää sinua kaatumasta liikkuvaan vinssiin tai varppeihin.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Pyörivään vinssiin kaatuminen.

 � Vaatteet jäävät kiinni varppiin ja henkilö raahautuu hihnapyörään tai vinssiin.

 � Kuluneet osat hajoavat ja aiheuttavat vamman tai kuoleman.

 � Hinauspiste tai hinausketjut pettävät aiheuttaen vamman tai kuoleman.

 � Varppien siirrosta aiheutuvat vammat paritroolauksen aikana.

VAROTOIMENPITEET

SUOJAAMATON VINSSI
Varmista, että vinssi on riittävästi suojattu niin, että pyörivää vinssiä vasten kaatuva henkilö ei loukkaannu. Yksinkertainen kaide 
vinssin edessä saattaa riittää estämään vakavan vamman tai kuoleman.

VARPPI LIIKKUU
Suojaamattomat varpit ovat vaarallisia, koska pirstoutunut vaijeri voi tarttua miehistön jäsenen öljykangasvaatteeseen ja vetää 
käden tai jalan hihnapyörään. Suoja tai puomi, joka estää kosketuksen liikkuvaan varppiin poistaa riskin.

KULUNEET OSAT
 � Pidä vinssi hyvässä kunnossa: hätäpysäytys, toimivat ohjaimet, jarrut, kytkimet ja ohjaimet.

 � Varmista, että vinssin kelaimet, kannen hihnapyörät ja ripustusrullat ja sakkelit ovat hyvässä kunnossa.

 � Kuluneet osat ja kiinnikkeet saattavat äkillisesti pettää johtaen onnettomuuksiin.

 � Huomaa: Kaikki nostamiseen käytettävät välineet on testattava, niille on määritettävä turvallinen käyttökuormitus ja ammat-
tihenkilön on tarkastettava ne vuosittain.

(Katso moduuli V ja liitteet)

HINAUSKETJUT
Varmista, että hinauspiste, hinausketjut ja vaijerit sekä ”pysäytinketjut” ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki miehistön jäsenet 
ovat tietoisia lastin siirtämisen vaaroista ja ovat poissa tieltä.

LÖYSÄ VARPPI
Älä seiso kannelle asetetun löysän varpin päällä; jos ”pysäytinketju” antaa periksi, varppi saattaa äkillisesti kiristyä heittäen sinut 
ylös ja mahdollisesti laidan yli.

PARITROOLAUS – VARPIN SIIRTO
 � Varmista, että heittoköyden painotettu pää on pehmustettu, jotta vammautumisen mahdollisuus on pienempi, kun se heite-

tään kumppanialuksen miehistölle.

 � Liukukoukun irrottavan miehistön jäsenen on oltava tietoinen koukun takaisinponnahtamisvaarasta.

 � Käytä pitkää tankoa liukukoukun avaamiseksi.
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1.3. PUSSIN NOSTO, TROOLIRUMMUT YM.

EHKÄISE VAMMAT

ÄLÄ OTA RISKEJÄ NOSTAESSASI SAALISTA ALUKSEEN

Kurottautuminen pussin nostovaijerin kiinnittämiseksi ja pussin nostaminen alukseen aiheuttavat riskejä, 
ja painavien pussien nostaminen myös heikentää aluksen vakavuutta.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Putoaminen yli laidan kurotettaessa laidan yli.

 � Heiluva pussi töytäisee.

 � Alus vaarassa kaatua kumoon raskaan nostokuorman vuoksi.

 � Miehistön jäsen tempautuu troolirumpuun.

 � Aluksen rakenteelliset muutokset vaikuttavat vakavuuteen.

VAROTOIMENPITEET

KOUKUN KIINNITTÄMINEN NOSTOSILMUKKAAN
 � Varmista, että miehistön jäsen ei ole vaarassa kurottaessaan kaiteen yli kiinnittääkseen koukun nostosilmukkaan. Voidaanko 

tehdä muutoksia, jotta tämä toiminto olisi turvallisempi?

 � Turvavaljaita on käytettävä, ellei ole mahdollista välttää kumartumista pitkälle kaiteen yli.

PUSSIN NOSTO
Varmista, että on olemassa toimiva keino pussin heilumisen estämiseksi ja että vinssin käyttäjä näkee pussia käsittelevät mie-
histön jäsenet.

RASKAAT NOSTOKUORMAT
 � Suurten saaliiden nostaminen alukseen voi vaarantaa aluksen heikentämällä sen vakavuutta, erityisesti jos raskas pussi 

nostetaan kun aluksen kannelle on lastattu suuri kalamäärä.

 � Kalat on pakattava kannelta laatikoihin tai altaisiin, jotta ne eivät liikkuessaan aiheuta aluksen kallistumista.

 � Odottamattoman raskas lasti perässä kuten kivet tai muta, voi rasittaa nostolaitetta liikaa aiheuttaen sen rikkoutumisen ja 
miehistön loukkaantumisen. Raskaan kuorman nostaminen alukseen saattaa johtaa aluksen kaatumiseen kumoon, ja epävar-
moissa tilanteissa verkko on leikattava auki kuorman keventämiseksi.

TROOLIRUMPU:
Troolirumpua ohjaavan henkilön on nähtävä verkkoa käsittelevät miehistön jäsenet voidakseen tarvittaessa pysäyttää rummun 
välittömästi. Jos näin ei ole, lisäohjain tai hätäpysäytin on välttämätön troolirummun lähellä.

VAKAVUUS:
Jos esimerkiksi troolirumpu asennetaan aluksen teettämisen jälkeen, on tarkastettava, ettei aluksen vakavuus vaarannu.

Katso tähän liittyvä vaaratilanne moduulista IV: 8 Heiluvan troolipussin isku – päävamma ja 9 Troolirumpuun 
 kiskoutuminen – käsivarsivamma.
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2. MERTAKALASTUS

PIDÄ VAROETÄISYYS

ÄLÄ UPPOA MERTOJEN MUKANA!

Mertakalastuksesta on tullut erittäin suosittu pienten alusten kalastusmenetelmä, mutta vaara sotkeentua 
köyteen tai tulla merran lyömäksi tarkoittaa, että se on myös vaarallinen menetelmä miehistön jäsenille.
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2.1. SIJOITTELU JA JÄRJESTELMÄ

PARANNA TURVALLISUUTTA

TURVALLISIN SIJOITTELU ON YLEENSÄ MYÖS TEHOKKAIN

Mieti, kuinka järjestät mertojen käytön aluksella siten, että miehistö voi työskennellä turvallisesti ja 
tehokkaasti.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Miehistön jäsen sotkeentuu köyteen ja kiskoutuu laidan yli.

 � Merta iskeytyy päin.

 � Useat merrat joutuvat epäjärjestykseen vaarantaen miehistön.

 � Alus on ylikuormattu ja uppoaa tai kaatuu kumoon.

 � Työskentely yksin.

VAROTOIMENPITEET

SIJOITTELU ALUKSELLA
 � Varmista, että välineiden sijoittelu aluksella mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan työskentelyn merroilla. Selvitä mahdollisia 

tarrautumiskohdat, joihin köysi tai merrat saattavat takertua laskettaessa.

 � Pienentääksesi miehistön jäsenten vaaraa sotkeentua köyteen, mieti onko mahdollista asentaa puomi köyden pitämiseksi 
poissa alueelta, jossa miehistö käsittelee mertoja.

 � Mieti, onko sijoittelua mahdollista parantaa, jotta merrat voidaan laskea suoraan kannelta perälautaportin tai laskurampin 
kautta miehistön ollessa turvallisesti poissa tieltä.

Lisää parannusideoita seuraavilla sivuilla.

MERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
Onko kussakin jatassa vain sen verran mertoja, että niitä voidaan käsitellä helposti ja turvallisesti aluksen vapaalla kansialueella? 
Olisiko turvallisempaa vähentää yksittäisiin jatoihin kiinnitettyjen mertojen määrää ja käyttää useampia mertajatoja?

MERTOJEN PINOAMINEN
 � Varmista, että merrat pinotaan pitävästi laskemista varten siten, etteivät ne putoa laidan yli aiheuttaen aluksen merkittävän 

liikkeen ja laskujärjestyksen sekaantumisen.

 � Onko sinulla selkeä järjestelmä, jolla merkitset korjattavaksi jätetyn merran ennen laskemista?

VAKAVUUS
 � Huomioi aluksesi vakavuus erityisesti viedessäsi mertoja uudelle alueelle, jolloin on houkuttelevaa ottaa mukaan mahdolli-

simman monta mertaa.

 � Korkeat mertapinot ja suuri määrä painavia köysiä kannella vaikuttavat merkittävästi aluksen vakavuuteen ja varalaitaan.

 � Raskaasti lastattu alus saattaa vaikuttaa turvalliselta tyynissä olosuhteissa, mutta olosuhteet voivat äkillisesti muuttua; alus 
hörppää hieman vettä tai pyydys siirtyy aiheuttaen kumoon kaatumisen!

TYÖSKENTELY YKSIN
Huomioi turvallisuutesi ennen kuin mietit kuinka monta mertaa pystyt käsittelemään.

Katso Moduuli I: 18 Työskentely yksin.
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2.2. LASKEMINEN

PIDÄ VAROETÄISYYS

MERTOJEN LASKEMINEN VOI OLLA ERITTÄIN VAARALLISTA; SUURTA 
HUOLELLISUUTTA VAADITAAN

Yritä pitää miehistö erillään köysistä; ihannetilanne on käyttää itselaskujärjestelmää.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Kiskoutuminen laidan yli ja hukkuminen.

 � Tiukasti jalan ympärille kietoutunut köysi murskaa sen.

 � Merta iskeytyy päin

VAROTOIMENPITEET

TOIMINTASUUNNITELMA
Luo selkeä henkilöiden tehtäviä koskeva toimintasuunnitelma.

HÄTÄTILANNE LASKUVAIHEESSA
 � Sinun ja miehistösi olisi mietittävä mahdollisia vaaratilanteita ja parhaita toimintatapoja.

 � Varmista, että kaikki käyttävät kelluntavarusteita ja pitävät mukanaan veistä vapauttaakseen itsensä köydestä.

KAIKKI VALMIINA
Kun merkkipoiju ja köysi on laskettu, varmista, että kaikki ovat valmiina ennen ankkurin laskemista.

MUISTA VAROETÄISYYS
Älä mene liian lähelle köysiä, kun mertoja käsitellään laidan yli.

LASKUNOPEUS
Voisiko kohtuullinen laskunopeuden vähentäminen helpottaa miehistöön kohdistuvaa painetta tehdä laskemisesta paljon 
turvallisempaa?

Katso tähän liittyvä vaaratilanne moduulista IV: 6 Köyteen sotkeutuminen – jalkavamma
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2.3. NOSTAMINEN

EHKÄISE VAMMAT

MERTOJEN NOSTAMINEN ON SAMANLAISENA TOISTUVAA, KESKITTYMISKYKY 
HERPAANTUU HELPOSTI JA KÄSI VOI JÄÄDÄ KIINNI VETOKONEEN YMPÄRILLÄ 
OLEVAAN KÖYTEEN

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Käsi jää kiinni vetokoneeseen; sormien menetys.

 � Vetokone vetää aluksen nurin.

 � Vetokoneen pysäytys epäonnistuu ja ankkuri tai merta iskeytyy käyttäjää päin.

VAROTOIMENPITEET

V-PYÖRÄ-VETOKONE
 � Varmista, että hihnapyörät ovat hyvässä kunnossa ja että kelauskulma on hyvä, jotta köysi ei yllättäen luista takaisin ja 

aiheuta vaaraa miehistölle.

 � Vapautusterän on oltava oikein paikoillaan, jotta köysi tulee esiin hihnapyöristä.

 � V-vetokoneen käyttö ilman terää on erittäin vaarallista, koska köysi saattaa kulkeutua mukana ja vetää köyttä käsittelevän 
henkilön kädet vetokoneesta hihnapyöriin.

VINTTURIVETOKONE
 � Näitä on käsiteltävä huolellisesti, koska kääntyvä kone voi nopeasti vetää käyttäjän kädet kelapäähän.

 � On erittäin tärkeää hidastaa nopeutta kunkin köysikierroksen ohjaamiseksi kelapään ympäri, ja käyttäjän on varmistettava, 
että löysät vaatteet tai hihansuut eivät jää kiinni kelapään ympärillä olevaan köyteen.

 � Tämän tyyppinen vetokone pitäisi korvata huomattavasti turvallisemmalla V-pyörätyypillä.

MONIPYÖRÄVETOKONE
Köydet on ohjattava hihnapyörien ympäri huolellisesti ja käyttäjän on varmistettava, ettei hänen vaatetuksensa juutu hihnapyö-
rien ympärillä olevaan köyteen.

VETOKONEEN OHJAIN
 � Ohjaimen on oltava hyvässä kunnossa ja helposti vetokoneen käyttäjän ulottuvilla.

 � Asenna suoja ohjaimen ylle, jottei sitä voida käyttää vahingossa tai pyydys takerru siihen.

 � Ohjaimet, joilla nopeutta voidaan säätää tasaisesti, ovat suositeltavampia kuin pelkät käynnistys- ja pysäytysohjaimet.

VETOKONEEN TEHO
 � Liiallinen vetokoneen teho pienellä aluksella voi erittäin helposti johtaa aluksen kääntymiseen, jos merrat sotkeutuvat 

merenpohjaan.

 � Tarkista vetokoneen hydrauliikan varoventtiili ja alenna tehoa, jotta se on sopiva mertojen nostamiseen tehokkaasti, muttei 
riittävä vahingoittamaan alusta.

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ VETOKONETTA ILMAN VALVONTAA
Vetokoneen jättäminen ilman valvontaa on houkuttelevaa erityisesti nostettaessa pitkiä vetoja, jotta sillä aikaa voisi suorittaa 
muita tehtäviä. Toisinaan miehistön jäsen palaa juuri liian myöhään estääkseen ankkurin tai painon osumisen taavettiin, ja kun 
hän kurottaa ohjaimeen, ankkuri tai paino heilahtaa ja lyö häntä päähän.
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2.4. TAAVETTI, TYHJENTÄMINEN, SYÖTIN ASETTAMINEN JA SAALIIN LASTAAMINEN

VARO SELKÄÄSI

KÄSITTELET TONNEITTAIN MERTOJA JOKA TYÖPÄIVÄ, JOTEN ANNA KEHOLLESI 
MAHDOLLISUUS; KÄSITTELE NIITÄ OIKEIN

Vältä kumartumista, kurottumista ja kiertoliikettä käsitellessäsi mertoja. Kanna niitä lähellä rintaasi selkä 
suorana ja taivuta polvia laskiessasi ne alas.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Selän- ja yläraajojen vammat toistuvasta käsin tapahtuvasta käsittelystä.

 � Alus on vaarassa kaatua kumoon, jos säiliöt voivat täyttyä vedellä tai siirtyä.

VAROTOIMENPITEET

TAAVETTI
 � Varmista, että taavetti on hyvässä kunnossa ja asennettu siten, että merrat voidaan nostaa alukseen mahdollisimman 

pienellä käsin tapahtuvalla työllä, ja ettei miehistön jäsenten tarvitse ylettömästi kumartua, kurottua ja nostaa saadakseen 
merrat kaiteen yli.

 � Köyden on pysyttävä tehokkaasti paikoillaan myös aluksen keinuessa voimakkaasti. Viimeaikainen kehitys on johtanut 
leveään, suurihalkaisijaiseen kelaimeen, joka on asennettu laidan kaiteeseen, ja joka auttaa nostamaan merrat alukseen.

 � Merrat voidaan nostaa alukseen ilman käsin tapahtuvaa nostamista, mikä tekee työskentelystä turvallisempaa ja 
tehokkaampaa.

Katso seuraava sivu.

TYHJENTÄMINEN JA SYÖTTIEN ASETTAMINEN
Mertojen pitäisi olla miellyttävällä työskentelykorkeudella saaliin poistamiseksi ja syöttien asettamiseksi uudelleen mahdollisim-
man vähäisellä nostamisella ja kumartumisella, kun merta liikkuu taavetista/kelaimesta pinoon valmiiksi laskemista varten.

SAALIIN LASTAAMINEN KANNELLE
 � Pienillä aluksilla äyriäiset pakataan usein laatikoihin tai laareihin kannella. Astioita on estettävä liikkumasta huonolla säällä 

tai tukkimasta tyhjennysportteja.

 � Astioihin on asetettava kannet, koska kovissa meriolosuhteissa ne saattavat nopeasti täyttyä vedellä ja aiheuttaa aluksen 
kaatumisen kumoon.
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2.5. VIIMEAIKAINEN KEHITYS

PARANNA TURVALLISUUTTA

VIIMEAIKAINEN KEHITYS PARANTAA TURVALLISUUTTA

Yksi viimeaikaisen kehityksen tulos on asentaa portti aluksen perälautaan, jotta merrat voidaan laskea 
suoraan kannelta. Aloitettaessa laskemista merkkipoijuköysi kiinnitetään ankkuriin, jota pidetään 
roikkumassa perän yläpuolella taljanuorakäyttöisellä salvalla.
Mertajatan pää kiinnitetään ankkuriin, ja kaikki miehistön jäsenet siirtyvät eteenpäin pois mertojen 
ja köyden tieltä. Taljanuora vedetään keulan suunnasta, jolloin ankkuri vapautuu ja merrat vedetään 
järjestyksessä portin läpi mereen.
Toinen parannus on asentaa leveä, halkaisijaltaan suuri kelain kaiteeseen mertojen vetämiseksi alukseen 
ilman käsin nostoa. Pystykelaimet pakottavat köyden vaakasuoran pääkelaimen yli ja merrat vedetään 
suoraan pöydälle tyhjennystä ja syöttien uudelleenasetusta varten.

III-1. 9,8-metrisen mertakelaimella ja perälautaportilla varustetun aluksen pohjapiirustus (mukautettu Seafish, Yhdistynyt kuningaskunta)

Merrat pinottuna 
laskua varten

Vetokone

Kelain

Pöytä

Säätöventtiili

Syöttikaukalo

Perälautaportti
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3. VERKKOKALASTUS, SIIMAKALASTUS, JIGIKALASTUS

EHKÄISE VAMMAT

ÄLÄ JÄÄ KIINNI VERKKOON TAI KOUKKUUN!

Verkko-, siima- ja jigikalastusta käsitellään yhdessä, koska niissä on samankaltaiset riskit, vaikka jokaiseen 
menetelmään liittyy tietyt omat riskinsä.
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3.1. PYYDYSTEN PAKKAAMINEN JA ALUKSEN VAKAVUUS

ÄLÄ YLIKUORMAA

KANNELLE SIJOITETUT PYYDYKSET VAIKUTTAVAT KIELTEISESTI VAKAUTEEN

Pieni alus on helppo ylikuormata ja tehdä aluksesta ”yläpainoinen”.
Mieti kuormausta.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Kannelle pakatut kalastuspyydykset saattavat tehdä aluksesta yläpainoisen ja vakavuus saattaa olla riittämätön.

 � Kannelle pakatut pyydykset saattavat tukkia tyhjennysportit, jolloin vesi ei valu aluksesta riittävän nopeasti.

VAROTOIMENPITEET

VERKKOJEN JA SIIMOJEN VARASTOINTI
 � Jos laareja tai altaita käytetään verkkojen tai siimojen varastointiin, varmista, että ne ovat vakaasti kannella, eivätkä liu’u 

merenkäynnissä heikentäen aluksen vakautta.

 � Laareissa tai altaissa on oltava riittävät tyhjennysaukot ja niihin on asetettava kannet, jotta ne eivät täyty äkillisesti vedellä 
ja aiheuta aluksen kaatumista.

MERKKIPOIJUN JA ANKKURIN PAKKAAMINEN
 � Varmista, että ne on pakattu paikkaan, josta miehistö ylettyy niihin helposti ilman kompastumis- tai kaatumisvaaraa.

 � Varmista, että ne eivät peitä näkyvyyttä ohjaushytistä.

TYHJENNYSPORTIT
 � Varmista, että kannella olevat esineet eivät tuki tyhjennysportteja.

 � Painavat esineet on varastoitava kannen alle.
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3.2. VERKKOJEN JA SIIMOJEN LASKEMINEN

ÄLÄ JÄÄ KIINNI

VERKKOJEN JA KOUKKUJEN LASKEMINEN ON VAARALLISTA

Hienosta monofilamenttilangasta valmistetut verkot tarttuvat helposti vaatteisiin, kelloihin, sormuksiin 
jne., ja saatat kiskoutua laidan yli. Koukuissa on ilmeiset vaaransa, ja niitä on käsiteltävä huolellisesti.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Verkko tarttuu vaatteisiin tai muihin esineisiin vetäen miehistön jäsenen laidan yli.

 � Miehistön jäsen seisoo verkkojen päällä ja tarttuu kiinni kiskoutuen laidan yli.

 � Koukut tarttuvat miehistön jäseneen joko repien lihaa tai tarttuen luuhun, ehkä jopa kiskaisten tämän laidan yli.

VAROTOIMENPITEET

 � Poista rannekellot ja korut ja käytä sopivia käsineitä.

 � Varmista, että vaatteissa ei ole tarrautumiskohtia.

 � KELLUNTAVARUSTEET: käytä kelluntavarusteita, jotka istuvat tiiviisti, eivätkä sisällä tarrautumispisteitä.

 � Pidä terävä veitsi helposti saatavilla pyydyksen leikkaamiseksi, jos joku jää verkkoihin tai koukkuun kiinni.

 � Verkon päällä seisominen: Verkot on parempi laskea laareista kuin kansialtaista, koska verkkojen päällä ei voi seistä.

 � Laskukouru: laskeminen laareista on helpompaa, koska verkot nousevat pystysuunnassa, eivätkä laahaudu.

 � Laskeminen käsin: pitäisi välttää siimojen osalta. On paljon turvallisempaa laskea syötilliset koukut siimavyyhdeissä ja käyt-
tää laskukourua tai siirtää siimat laareista laskusauvalla.
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3.3. NOSTAMINEN

EHKÄISE VAMMAT

TOIMIVA NOSTOLAITTEISTO ON TEHOKKAAMPI JA TURVALLISEMPI

Varmista, että vetokone on toimintaasi sopiva ja hyvässä kunnossa.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Käsi tai käsivarsi jää kiinni vetokoneeseen.

 � Pyydys vetäytyy takaisin ja vahingoittaa miehistön jäseniä.

 � Pyydys pyyhkäisee kannen yli.

 � Ohjaimet eivät toimi.

VAROTOIMENPITEET

VERKON VETOKONE
Verkon vetokoneita on olemassa erityyppisiä yksinkertaisesta pyörivästä rummusta monimutkaisiin monirumpuisiin tai kuljetin-
tyyppisiin. On tärkeää, että suojat ovat paikallaan miehistön jäsenten suojaamiseksi.

SIIMAN VETOKONE
Tyypillisesti käytetään V-pyörä-vetokonetta tai monipyörävetokonetta. V-pyörätyypissä on tärkeää, että vapautusterä on pai-
kallaan ja hyvässä kunnossa, sillä muutoin siima ei tule esiin hihnapyöristä ja voi kietoutua ja vetäytyä takaisin, mikä on erittäin 
vaarallista miehistölle.

TAKAISIN VETÄYTYMINEN
Verkko- ja jigikalastuksessa pyydyksen äkillinen vetäytyminen takaisin voi vahingoittaa miehistöä. On tärkeää, että vetokone 
pidetään hyvässä kunnossa ja että pyydys ei tahattomasti vetäydy takaisin.

OHJAIMET
Jos verkkojen tai siimojen nostamiseksi alukseen käytetään ohjainta tai ripustusrullaa, sen on tehokkaasti pidettävä pyydys 
paikallaan silloinkin kun alus keinuu voimakkaasti. Muutoin pyydys saattaa pyyhkäistä sivusuunnassa kannen poikki ja vaarantaa 
miehistön. Jos ohjainta ei käytetä, vetokoneen on pystyttävä helposti seuraamaan pyydyksen kulkua.

OHJAUSLAITTEET
 � Ohjauslaitteiden on oltava hyvässä kunnossa ja helposti vetokoneen käyttäjän ulottuvilla. 

Varmista, ettei ohjainta voida käyttää vahingossa tai pyydys takerru siihen.

 � Ohjaimet, joilla nopeutta voidaan säätää tasaisesti, ovat suositeltavammat kuin pelkät käynnistys- ja pysäytysohjaimet.
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3.4. KALOJEN POISTAMINEN, SYÖTTIEN ASETTAMINEN SIIMAAN

LEPÄÄ SÄÄNNÖLLISESTI

TOISTUVAT TEHTÄVÄT VOIVAT OLLA VÄHINTÄÄNKIN TYLSIÄ

Tuki- ja liikuntaelinten vammat voivat johtua tehtävistä, jotka edellyttävät jatkuvaa tarttumista ja 
käsittelyä sormilla ja ranteilla.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Kalojen irrottamisesta johtuvat tuki- ja liikuntaelinten vammat.

 � Liitävistä koukuista johtuvat kasvo- ja silmävammat.

 � Syöttien asettamisesta koukkuihin johtuvat tuki- ja liikuntaelinten vammat.

VAROTOIMENPITEET

KALOJEN POISTAMINEN
Kalojen poistaminen verkoista tai koukuista on taitolaji, joka vaatii sormilta paljon. Liikkeiden toistaminen tuhansia kertoja joka 
päivä aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinten vammojen vaaran. On suositeltavaa pitää säännöllisiä taukoja kierrättämällä miehistöä 
eri tehtävissä.

KALANIRROTTAJAT
Jos on olemassa silmä- tai kasvovammojen vaara koukuista, jotka 
saattavat juuttua irrottajan teloihin ja sitten singahtaa pois vauh-
dilla kun tapsi murtuu, on syytä käyttää kasvovisiiriä.

SYÖTTISIIMAT
Tuki- ja liikuntaelinten vammat ovat riski, joka aiheutuu rankasta 
työstä sormilla ja ranteilla. On suositeltavaa pitää lyhyitä taukoja 
usein, työskennellä mukavassa asennossa kumartumista välttäen 
ja pitää kädet lämpiminä upottamalla ne ajoittain lämpimään 
veteen. Pese kädet huolellisesti suojautuaksesi syöttien aiheutta-
milta infektioilta.

III-1. Kalan käsittelyä (Dimitrios Damalas © Euroopan unioni)
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3.5. JIGIKALASTUS JA KONEISTETUT JÄRJESTELMÄT

EHKÄISE VAMMAT

KONEET VOIVAT OLLA VAARALLISIA; VARO KONEITA, JOISSA ON KOUKKUJA

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Koukkujen aiheuttamat vammat.

 � Tuki- ja liikuntaelinten vammat.

 � Koneiden aiheuttamat vammat.

VAROTOIMENPITEET

JIGIKALASTUSVÄLINEET
 � Varmista, että jigauskelat tai makrillin vetokoneet on tiukasti kiinnitetty korkeudelle, jolla miehistö pystyy käyttämään niitä 

mukavasti ja turvallisesti.

 � Kannen tai reelingin yli kulkevat vieheet tai koukut ovat vaaraksi miehistölle.

 � Suojat tai puomit on asennettava sinne, missä ne ovat käyttökelpoisia.

 � Koneellisilla jigikeloilla on oltava pysäytysohjaimet kelan käyttäjän ulottuvilla.

KONEISTETUT/SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT
 � Vain henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksen laitteiden turvalliseen käyttöön, saavat käyttää koneistettuja sähköisiä 

jigikalastusvälineitä.

 � Suojien on oltava paikoillaan käytön aikana ja välineet on eristettävä virtalähteestä puhdistuksen ja huollon ajaksi.

KONEELLISTETTU PITKÄSIIMA
 � Tämä voi olla yksinkertainen järjestelmä, joka hyödyntää syötinasettajaa, tai täysin koneellistettu järjestelmä, joka asettaa 

syötit koukkuihin tarkkuussyöttikoneella, nostaa ja poistaa kalat sekä puhdistaa koukut ja laittaa ne säilytyskiskoille valmiiksi 
laskua varten.

 � Riippumatta järjestelmän yksinkertaisuudesta tai monimutkaisuudesta, miehistö on ehdottomasti koulutettava sen käyttöä, 
puhdistusta ja mahdollisia vaaroja silmällä pitäen.
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4. POHJAHARAUS JA PUOMITROOLAUS

MUISTA VAKAVUUS

HUOLEHDI TASAPAINOSTA JA VAKAVUUDESTA

Pohjaharaus ja puomitroolaus on yhdistetty tässä, koska molemmissa käytetään nostureita raskaiden 
pyydysten nostamiseksi aluksen ulkopuolelle, minkä jälkeen niitä hinataan aluksen molemmin puolin. 
(Poikkeus ovat alukset, jotka käyttävät pohjaharoja ja puomitroolia peräkehikosta.)
Tämäntyyppisessä kalastuksessa suuri huolenaihe on aluksen vakavuus.  
Pyydyksen paino on merkittävä, ja alus on pidettävä tasapainossa.
Ongelmia syntyy, kun pohjaharat tai verkot muuttuvat erittäin painaviksi sisältäessään kiviä tai kun pyydys 
jää kiinni merenpohjaan. On tärkeää välttää liiallisen kuorman lisäämistä epätasaisesti alukseen.

III-2. Pohjahara-alus (Sara Monteiro © Euroopan unioni)
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4.1. VAKAVUUS JA TURVAVAPAUTUS

MUISTA VAKAVUUS

TARKISTA VAKAVUUS JA TURVAVAPAUTUSLAITTEET

Pätevän laivanrakennusinsinöörin on tarkistettava vakavuus, kun alus varustetaan ensimmäistä kertaa 
pohjaharaukseen tai puomitroolaukseen.
Jos vakavuus ei ole riittävä, alus voi kaatua.

VAROTOIMENPITEET

VAKAVUUS
Puomitroolaukseen tai pohjaharaukseen sisältyy painavan pyydyksen nostaminen nostureilla, mikä aiheuttaa suuria kaatumis-
voimia alukseen. On erittäin tärkeää, että vakavuus tarkastetaan huolellisesti, kun alus varustetaan näitä kalastusmenetelmiä 
varten. Kaikkien alusta valvovien henkilöiden on oltava tietoisia epätasaisen kuormauksen vaaroista ja aluksen ”kevyen” tilan 
välttämisestä pyydyksiä käsiteltäessä.

TURVAVAPAUTUSLAITTEET
Vaaran pienentämiseksi tilanteessa, jossa pyydys on jäänyt kiinni merenpohjaan, nosturit on varustettava vapautuslaitteella 
kuormituksen siirtämiseksi nosturin päästä aluksen sivulle. Yleensä tällaiset laitteet vapauttavat nosturin vetolohkon alas vaijeria 
pitkin laidan kaiteeseen ja siten aluksen todennäköisyys kaatua pienenee merkittävästi.

PYYDYS SOTKEENTUNUT MERENPOHJAAN
 � Varmista sotkeentunutta pyydystä vapautettaessa, että kaikki ovat tietoisia epätasaisten kuormauksen aiheuttamasta aluk-

sen kaatumisvaarasta.

 � Pelastusliivejä on käytettävä, luukut ja ovet on suljettava ja ilmoitus tehtävä rannikkovartiostolle.
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4.2. VINSSIT, VARPIT JA OHJAIMET

ASENNA SUOJAT

PARANNA TURVALLISUUTTA

Asenna suojat tai puomit, vaihda kuluneet osat ja varmista, että vinssin käyttäjä näkee mitä tapahtuu.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Miehistön jäsen kaatuu pyörivän vinssin päälle tai takertuu varppiin ja käsi tai jalka kiskoutuu hihnapyörään.

 � Kulunut osa ei toimi, mikä johtaa vammautumiseen tai kuolemaan.

 � Vinssiä käytetään ennen kuin miehistön jäsen on pois tieltä, mikä johtaa vammautumiseen tai kuolemaan.

VAROTOIMENPITEET

SUOJAAMATON VINSSI TAI VARPPI LIIKKUU
 � Varmista, että vinssi on riittävästi suojattu niin, että liikkuvaa vinssiä vasten kaatuva henkilö on turvassa. Yksinkertainen kaide 

vinssin edessä saattaa riittää estämään vakavan vamman tai kuoleman.

 � Varpit ovat suojaamattomina vaarallisia, koska pirstoutunut vaijeri voi tarttua miehistön jäsenen suojavaatteeseen ja vetää 
käden tai jalan hihnapyörään.

 � Suoja tai puomi, joka estää kosketuksen liikkuvaan varppiin poistaa riskin.

KULUNEET OSAT
Pidä vinssi hyvässä kunnossa: hätäpysäytys, toimivat ohjaimet, jarrut, kytkimet ja ohjaimet. Varmista, että vinssin kelaimet, hih-
napyörät, nosturit, tuet, ripustusrullat, sakkelit ja varpit ovat hyvässä kunnossa. Kuluneet osat ja asennukset saattavat äkillisesti 
pettää johtaen onnettomuuksiin.

HUOM:  Kaikki nostamiseen käytettävät välineet on testattava, määritettävä turvallisella käyttökuormituksella ja 
ammattihenkilön on tarkastettava ne vuosittain. (Katso moduuli VI) Liikkeen suunta on näytettävä opasteella.

VINSSIN OHJAINTEN SIJAINTI
 � Vinssin käyttäjän on oltava hyvässä paikassa nähdäkseen selkeästi, että puomitroolin tai pohjaharan toimintoja käsittelevät 

miehistön jäsenet ovat poissa tieltä ennen vinssin käyttöä. Jos käyttäjä ei näe kaikkia mukana olevia henkilöitä, on otettava 
käyttöön selkeä merkkijärjestelmä.

 � Vinssin ohjaimet on suojattava ja turvattava tahattomalta käynnistykseltä, jonka voi aiheuttaa esim. köyden tai verkon tai 
vaatteiden tarttuminen niihin.
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4.3. PYYDYSTEN KÄSITTELY

PIDÄ VAROETÄISYYS

VALVO PAINAVIA PYYDYKSIÄ ÄLÄKÄ KURKOTA LIIAN KAUAS

Painavien pyydysten on oltava aina hallinnassa, jotta miehistö on turvassa. Huolehdi turvallisuudesta 
kurottaessasi laidan yli.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Painava, heiluva tai liukuva pyydys rusentaa 
miehistön jäsenen.

 � Putoaminen kurottaessa laidan yli.

 � Heiluva pussi tai pohjahara iskeytyy päin.

 � Raskas kuorma aiheuttaa aluksen 
kaatumisen.

III-3. Pyydyksen käsittelyä (Laurent Markovic © Euroopan unioni)

VAROTOIMENPITEET

KIINNITYS
 � Varmista, että puomit ja pohjaharat on kiinnitetty kunnolla, jotta painavat pyydykset eivät heilu, vieri tai liu’u kannen poikki 

vahingoittaen miehistöä.

 � Varmista pyydyksen liikkumattomuus, jotta miehistön jäsenet voivat suorittaa korjaustöitä ilman loukkaantumisvaaraa

KOUKUN KIINNITTÄMINEN NOSTOSILMUKKAAN
 � Varmista, että miehistön jäsen ei ole vaarassa kurottaessaan kaiteen yli kiinnittääkseen koukun nostosilmukkaan. Voidaanko 

tehdä muutoksia, jotta tämä toiminto olisi turvallisempi?

 � Turvavaljaita on käytettävä, ellei ole mahdollista välttää kumartumista pitkälle kaiteen yli.

PUSSIN TAI POHJAHARAN NOSTAMINEN
 � Varmista, että pussin tai pohjaharan heilumiselle on olemassa tehokas estokeino, jottei miehistö loukkaannu nosto- ja 

tyhjennysvaiheessa.

YLISUURET KUORMITUKSET
 � Huomaatko, jos troolit tai pohjaharat sisältävät ylisuuria kuormia (mutaa tai kiviä jne.)?  

Suuret kuormat voivat aiheuttaa nosturin pettämisen ja miehistön loukkaantumisen. Yritys nostaa raskas kuorma alukseen 
saattaa johtaa aluksen vakavuuden menetykseen ja kaatumiseen.

 � Raskaita kuormia nostettaessa on oltava erittäin huolellinen ja miehistön jäseniä on ohjeistettava pysymään pois tieltä.

Katso tähän liittyvä vaaratilanne moduulista IV: 11 Kurotus liian kauas pyydystä tyhjennettäessä  
(putoaminen yli laidan).
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5. KURENUOTTA

AJATTELE TURVALLISUUTTA

SUURET VERKOT, SUURET SAALIIT, SUURET RISKIT!

Kurenuotan käyttäminen valtamerilajien pyydystämiseen aiheuttaa riskin, että kalojen määrä verkossa 
saattaa vaarantaa aluksen. Suuren kalamäärän sisältävän verkon käsittely ja nostoon sisältyvät kuormat 
aiheuttavat todellisia riskejä miehistön jäsenille.

Katso vaaratilanne moduulista IV: 4 Saaliin ja tulojen maksimointi (aluksen kaatuminen).

III-4. Kurenuotta-alus (Sara Monteiro © Euroopan unioni)
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5.1. APUVENE

VARO

APUVENEOPERAATIOT OVAT VAARALLISIA

Veneen lasku ja nosto voi olla vaarallista kaikille asianosaisille ja venettä käyttävät miehistön jäsenet 
ovat vaarassa siirtyessään veneeseen ja pois. Meriolosuhteet aiheuttavat myös ilmeisen vaaran pienelle 
veneelle.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Vaijerit tai köydet rikkoutuvat tai juuttuvat kun apuvenettä lasketaan vesille aluksesta tai nostetaan takaisin, mikä johtaa 
miehistön jäsenen loukkaantumiseen.

 � Putoaminen yli laidan siirryttäessä apuveneeseen tai siitä pois.

 � Apualus kaatuu kumoon sääolosuhteista johtuen.

VAROTOIMENPITEET

 � Aluksen on oltava asianmukaisesti varustettu suoriutuakseen turvallisesti apuveneen laskemisesta ja nostamisesta. Vinssit, 
nosturit ja kaikki vaijerit, köydet, hihnapyörät jne. on pidettävä hyvässä kunnossa.

 � Asianmukainen laituri tai tikkaat on asennettava miehistön turvallista apualukseen nousua ja siitä poistumista varten.

 � Kaide tai tukipylväs sopivalla korkeudella apuveneessä auttaa säilyttämään tasapainon.

 � Kun henkilö astuu apuveneeseen tai poistuu siitä, ohjaushytistä on tarkkailtava tilannetta, jotta voidaan ryhtyä välittömiin 
toimenpiteisiin mikäli henkilö putoaa.

 � Kaikkien aluksen kannella työskentelevien ja erityisesti apuveneen kanssa tekemisissä olevien on käytettävä 
kelluntavarusteita.

 � Aluksen ja apuveneen välillä on oltava radioyhteys.

 � Apuveneessä on oltava kelluntakammiot, jotta se ei uppoa, vaikka se täyttyisi vedellä.

III-5. Kurenuotta-alus kuljettaa apuvenettä (Jean-Noël Druon © Euroopan unioni)
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5.2. VINSSIT, VETOKONEET, NOSTURIT, KÖYDET JA NOSTOTALJA

OLE ERITTÄIN VAROVAINEN

NOSTO-OPERAATIOT

Operaatiot, joissa käytetään vinssejä, vetokoneita, nostureita jne. ovat yleisesti vakavien 
työonnettomuuksien aiheuttajia. Kurenuottaoperaatioissa käsitellyn kalan määrä, sekä verkoista 
vedettäessä että säiliöissä maihin tultaessa, lisää tällaisten onnettomuuksien todennäköisyyttä.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Köydet tai nostotaljat rikkoutuvat kuorman alla ja tempautuvat takaisin vahingoittaen miehistön jäseniä.

 � Köysi rikkoutuu sen juuttuessa vinssiin tai vetokoneeseen.

 � Vaatteet tai raajat kiskoutuvat hihnapyöriin, vetokoneisiin tai kelaimiin.

 � Kuormat putoavat nostettaessa vahingoittaen miehistön jäseniä.

VAROTOIMENPITEET

KUNNOSSAPITO
 � Kaikki välineet ja köydet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä hyvässä kunnossa.

 � Runsaasti hiertyneet köydet on vaihdettava.

 � Auringonvalolle altistuneet köydet on tarkastettava säännöllisesti ja vaihdettava tarvittaessa.

 � Varmista, että kaikki nostovälineet soveltuvat nostettavalle kuormalle. (Katso kohta Työvälineet ja moduulissa VI)

ALUKSEN VARUSTEET
 � Asenna kaiteet tai puomit tarvittaessa estääksesi henkilöitä putoamasta liikkuvien köysien, vaijerien tai välineiden päälle.

 � Asenna itsekiristyvä siiman vetokone välttääksesi miehistön jäseniä juuttumasta kiinni vetokoneeseen.

 � ”Kuivatustelojen” nostaminen ylös pois parraslaidasta pienentää miehistölle aiheutuvaa vaaraa.

 � Asenna sisäpuhelinjärjestelmä ohjaushytin ja kannen kriittisten alueiden välille viestinnän parantamiseksi.

 � Kannen koneiston hätäpysäytysohjaimet kannella.

 � Kannen koneiston hätäpysäytysohjaimet ohjaushytissä.

 � Asenna ohjaimet, joilla nopeutta voidaan säätää tasaisesti, ei pelkkiä käynnistys- ja pysäytysohjaimet.

MIEHISTÖN VARUSTEET
 � Käytä kelluntavarusteita työskennellessäsi kannella.

 � Käytä oikeita henkilönsuojaimia: suojavaatteita, käsineitä, kenkiä ja kypärää.

 � Älä käytä koruja, ketjuja, korvarenkaita, kelloja jne., jotka voivat jäädä verkkoihin kiinni.

 � Pysy poissa sellaisten operaatioiden tieltä, joissa et ole mukana.

 � Älä seiso riippuvan kuorman alla.

 � Älä estä vinssin tai nosturin käyttäjän näkyvyyttä.

 � Tarkkaile tapahtumia, sillä huomion herpaantuminen voi olla hengenvaarallista.

 � Varmista, että ymmärrät kaikki käytetyt käsimerkit.
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5.3. SAALIIN PAKKAAMINEN, ALUKSEN VAKAVUUS JA VAPAA LIIKKUMINEN ALUKSESSA

ÄLÄ YLIKUORMAA

TARKISTA VAKAVUUS JA TYHJENNYSPORTIT

Kalansaaliit saattavat olla suuria ja niiden sijoittaminen voi viedä kaiken käytettävissä olevan tilan 
aluksella. On erittäin tärkeää huomioida aluksen vakavuus ja miehistön turvallisuus heidän joutuessaan 
liikkumaan ympäri alusta, jossa kalasäiliöt rajoittavat liikkumista.

VAARAT JA SEURAUKSET

 � Ylikuormaus, aluksen varalaita pienenee ja alus 
kaatuu.

 � Kannella olevien kalojen aiheuttama vapaa neste-
pinta -ilmiö; alus kaatuu.

 � Astiat eivät ole oikein sijoitettuja ja vakaita; alus 
kaatuu.

 � Miehistön liikkuminen hankaloituu; liukastumiset, 
kompastumiset ja putoamiset.

 � Laidan kaide ei suojaa säiliöiden kansien päällä 
seisovaa miehistöä.

 � Valaistus ei ole riittävä kaikilla kannen alueilla.
III-6. Paljon kalaa, entä vakavuus?  

(Sara Monteiro © Euroopan unioni)

VAROTOIMENPITEET

 � Alusten päälliköiden on oltava tietoisia aluksen kantokyvystä suhteessa aluksen vakavuuteen, eikä alusta saa ylikuormata. 
Mikäli aiempaa merkintää turvallisesta toiminnasta ei ole saatavilla, vakavuus on arvioitava.

 � Jos harkitaan kantokyvyn lisäämistä tai uutta varastointimenetelmää, kuten säiliöitä, on suoritettava vakausarviointi aluksen 
vakauden varmistamiseksi.

 � Kansialtaissa pitäisi olla väliseinät vapaa nestepinta -ilmiön estämiseksi. Samoin ruumassa on oltava väliseinät.

 � Säiliöiden on oltava tiukasti paikoillaan liukumisen ja aluksen kaatumisen estämiseksi.

 � Turvalliset kävelyreitit on luotava, jotta miehistö pääsee turvallisesti aluksen tärkeille alueille.

 � Jos miehistö seisoo kaiteen korkeuden yläpuolella, 
on järjestettävä turvaköysi.

 � Valaistuksen on oltava riittävä kaikilla alueilla.

III-7. Laatikoihin pakattuja kaloja (Themistoklis Papaioannou © Euroopan unioni)





Moduuli IV • Tositapauksia

OPPIA 
KANTAPÄÄN 

KAUTTA

1. RUTIINI JA OMIEN KYKYJEN YLIARVIOINTI | KARILLEAJO

2. VÄÄRÄNLAISET VARAOSAT | ALUKSEN KAATUMINEN

3. MIES YLI LAIDAN | HUKKUMINEN

4. SAALIIN JA TULOJEN MAKSIMOINTI | ALUKSEN 

KAATUMINEN

5. UNIVAJE | KARILLEAJO

6. KÖYTEEN SOTKEUTUMINEN | JALKAVAMMA

7. KUN KONE PETTÄÄ | ALUKSEN TÄYTTYMINEN VEDELLÄ JA 

KAATUMINEN, MERIMIEHEN KUOLEMA

8. HEILUVAN TROOLIPUSSIN ISKU | PÄÄVAMMA

9. TROOLIRUMPUUN KISKOUTUMINEN | KÄSIVAMMA

10. MUISTA POLTTOAINE | KARILLEAJO

11. KUROTUS LIIAN KAUAS PYYDYSTÄ TYHJENNETTÄESSÄ | 

PUTOAMINEN YLI LAIDAN

12. VAKAVUUS TARKISTAMATTA | ALUKSEN KAATUMINEN, 

USEITA KUOLONUHREJA

13. SÄHKÖJÄRJESTELMÄ | TULIPALO KONEHUONEESSA

14. KALASTATKO YKSIN? – OLE VAROVAINEN!

14.1. LOUKUSSA VINSSIN ALLA | RUUMIINVAMMAT

14.2. KAPTEENI KATEISSA
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1. RUTIINI JA OMIEN KYKYJEN YLIARVIOINTI | KARILLEAJO

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

KÄYTÄ REITTISUUNNITELMAA

Inhimillinen virhe on usein syynä onnettomuuksiin etenkin navigoinnissa. Tuuli ja vuorovesi voivat 
vaikuttaa aluksen liikkeisiin, joten varmista kaikin keinoin, että alus on siellä, missä luulet sen olevan.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
11-metrinen troolari oli työskennellyt Mustallamerellä missä suurella suistoalueella on matalikko, joka ulottuu noin 15 
kilometrin päähän rannasta. Sama kapteeni oli ohjannut alusta vuosien ajan ja täyttänyt kaikki viranomaisten vaatimukset.

Voimakas vuorovesi, tuttu matka: Eräänä iltana alus oli vesillä klo 22.00 kyydissään kahdeksan miehistön jäsentä. 
Vuorovesi nousi noin viiden solmun vauhdilla, ja näkyvyys oli heikentynyt. Neljän tunnin kalastuksen jälkeen alus lähti 
paluumatkalle satamaan. Näkyvyys oli parantunut, mutta vuoroveden virtaus oli edelleen voimakasta. Koko miehistö oli 
kajuutassa, ja vain kapteeni oli ohjaushytissä.

Tuttu ympäristö: Alus ei ollut kaukana satamasta, ja tunnin kuluttua kapteeni näki sataman valot. Koska alue oli hänelle 
erittäin tuttu, hän sammutti kaikuluotaimen ja suuntasi satamaa kohti. Alus ajoi kuitenkin karille melko lähellä satamaa.

MAYDAY-hätäkutsu annettiin, ja paikallinen rannikkovartiosto sai kaikki aluksella olleet turvaan. Pelastusoperaatiosta, aluk-
sen korjaamisesta ja menetetystä kalastusajasta aiheutuneet kustannukset olivat kuitenkin suuret.

VAARAT
Kapteenin liiallinen itsevarmuus

Sammutetut laitteet

Voimakas vuorovesi

SUOJAKEINOT
Reittisuunnittelu

OPETUKSET
 � Aluksen sijaintia on seurattava kaikilla käytettävissä olevilla reittisuunnitteluvälineillä.

 � Kokemus ja sähköiset apuvälineet voivat toimia hyvin yhdessä, mutta luottaminen vain toiseen niistä voi johtaa 
onnettomuuteen.
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2. VÄÄRÄNLAISET VARAOSAT | ALUKSEN KAATUMINEN

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

ENNAKOI KAIKKI MAHDOLLISET ONGELMAT

Ota huomioon kaikki mahdolliset tilanteet tehdessäsi muutoksia alukseen, ja tee kalastustoimien 
riskinarviointi, jotta olet varautunut vaikeuksiin. Jos pyydys jää kiinni pohjaan, alus voi kaatua kumoon jopa 
tyynissä olosuhteissa.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Alle 12-metrinen alus, jossa käytettiin sekä perätroolia että kampasimpukkaharaa, oli ollut perheessä yli 20 vuoden ajan. 
Sitä hoidettiin hyvin, ja se oli hyvin tuottoisa.

Turvallisuustietoisuus: Omistaja oli turvallisuustietoinen ja oli vaatinut, että täytettävien pelastusliivien piti olla hel-
posti saatavilla ohjaushytissä ja että kaikkien miehistön jäsenten piti suorittaa turvakoulutus. Alukseen asennettiin neljän 
hengen pelastuslautta, jossa oli hydrostaattinen laukaisulaite, ja turvapaikannusjärjestelmä, joka lähetti tiedot aluksen 
sijainnista ja kurssista tunnin välein. Miehistön jäseniä varten oli neljä tähän paikannusjärjestelmään kuuluvaa henkilöhä-
lytintä, jotka hälyttävät, jos niiden kantaja putoaa laidan yli.

Alukseen tehdyt muutokset: Alus oli varustettu sekä perätroolausta että harausta varten. Kun se muutettiin harauk-
seen soveltuvaksi, kaksi päävaijerin pylpyrää vaihdettiin pienempiuraisiin pylpyröihin.

Tyyni sää: Alus oli ajanut noin yhdeksän tuntia kalastusalueelle, jossa se oli kalastanut erittäin tyynessä säässä mai-
ninkien ollessa pienet. Vuoroveden virtausnopeus oli noin 2 solmua ja sen tiedettiin kasvavan 4 solmuun. Kapteeni oli 
kuitenkin työskennellyt alueella useita kertoja aiemmin, ja kalastus sujui hyvin. Klo 16.30 pyydys osui pohjaan ja aluksen 
vauhti hidastui. Moottorin kierroksia nostettiin, mutta pyydykset takertuivat pohjaan yhä uudestaan. Joka kerta kapteeni 
siirteli alusta, ja se saatiin irti.

Pyydys jää kiinni pohjaan: Klo 16.35 vasemmanpuoleinen pyydys jäi kiinni pohjaan, alus kääntyi paapuuriin ja kallistui 
20 astetta vasemmalle. Kapteeni vaihtoi vaihteen vapaalle, mutta kallistus lisääntyi voimakkaan vuoroveden vaikutuk-
sesta ja keula jatkoi kääntymistään. Tässä vaiheessa vasemmanpuoleinen nostopuomi oli veden alla ja oikeanpuoleinen 
nousi tasaisesti aluksen kallistuessa yhä enemmän. Nopeasti muuttuvassa tilanteessa kapteeni ei huomannut käyttää 
pikavapautusmekanismia, joka olisi pudottanut nostopuomin pylpyrät aluksen sivulle ja vähentänyt kallistusta.

Tilanne pahenee: Klo 16.38 oikeanpuoleinen vaijeri kietoutui puomin kannattimeen, mikä aiheutti puomin heilahtamisen 
vasemmalle. Samaan aikaan seitsemän säkillistä kampasimpukoita liukui kansiluukun lähettyviltä aluksen vasemmalle 
puolelle. Kapteeni huomasi, kuinka vaarallinen tilanne oli, ja yritti vapauttaa molemmat vaijerit vinssirummuista. Vaije-
rin sakkelit eivät kuitenkaan mahtuneet hiljattain vaihdettuihin pylpyröihin. Puhalluslamppu sytytettiin, jotta vaijerit olisi 
voitu katkaista, mutta kallistus ylitti jo 45 astetta, jolloin verkkojen säilytystila täyttyi nopeasti avoimesta kansiluukusta 
tulevalla vedellä. 
Miehistö hyppäsi veteen, ja kapteeni yritti päästä ohjaushyttiin lähettämään hätäkutsun. Hän ei kuitenkaan yltänyt 
DSC-painikkeeseen, ja VHF-radio putosi hänen otteestaan ennen kuin hän sai hätäkutsun lähetetyksi. Koska vaihtoehtoja 
ei enää ollut, kapteeni hyppäsi veteen miehistön mukana.

Ei pelastusliivejä: Kukaan aluksella olleista ei käyttänyt pelastusliivejä tai kelluntavarusteita, koska heillä ei ollut aikaa 
ottaa niitä ohjaushytistä, jonne ne oli varastoitu.

Noin viiden minuutin vedessä olon jälkeen pelastuslautta täyttyi ja kellui irrallaan. Miehistö onnistui siirtymään lautan 
luokse ja nousemaan lautalle. Tämä kesti noin 20–25 minuuttia, jonka jälkeen miehet ryhtyivät tarkastamaan pelastus-
lautan laitteita ja kuntoa, kuten pelastautumiskoulutuksessa oli opetettu.

Paikannin pelastaa: Koska alus oli upoksissa, automaattipaikannin ei enää lähettänyt sijaintitietoja tunnin välein. Tästä 
välitettiin tieto rannikkovartiostolle, joka ilmoitti asiasta paikalliselle pelastuspartiolle, joka sattumalta partioi alueella. 
Koko miehistö pelastettiin klo 17.57 vahingoittumattomana.
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VAARAT
Vääränlainen varaosa (pylpyrä, jonka 
ura oli entistä pienempi)

SUOJAKEINOT
Alus oli varustettu EPIRB-lähettimellä ja 
hengenpelastusvarusteilla.

Pelastuspalvelu saapui paikalle nopeasti.

OPETUKSET
 � Onnettomuus osoittaa, kuinka nopeasti pyydyksen tarttuminen kiinni voi johtaa aluksen kaatumiseen ja uppoamiseen 

jopa tyynellä säällä.

 � Mieti aina, mitä seurauksia alukseen tehtävillä muutoksilla voi olla.

 � Arvioi mahdolliset vaarat, ja mieti, miten riskejä voi vähentää.

 � Käytä pikavapautusjärjestelmää riittävän varhaisessa vaiheessa. Jos sitä olisi käytetty, aluksen epätasapainoinen kuor-
mitus olisi pienentynyt huomattavasti.

 � Kelluntavälineitä pitäisi käyttää kannella työskenneltäessä. Hätätilanteessa ei ole aikaa noutaa niitä ohjaushytistä.

 � Pelastuslautta, jossa oli automaattinen irrotusmekanismi, mahdollisti miehistön selviytymisen ja pelastamisen.

 � EPIRB-lähetin, tai tässä tapauksessa sijainninilmoitusjärjestelmä, on välttämätön, jotta pelastuspalvelu voidaan hälyt-
tää paikalle.

 � Varo, ettei vesi pääse alukseen avoimen kansiluukun kautta – pidä luukut suljettuina vesillä aina, kun niitä ei käytetä.
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3. MIES YLI LAIDAN | HUKKUMINEN

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

KÄYTÄ AINA KELLUNTAVARUSTEITA!

Kun saavutaan satamaan tyynessä säässä, kuolonuhreja vaativa onnettomuus on ikävä yllätys.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Espanjassa 2–3 mailin päässä Cádizin rannikosta merta-alus oli juuri ennen auringonlaskua varastoimassa kalanpyydyk-
siä ja valmistautumassa saapumaan satamaan, kun miehistön jäsen putosi yli laidan. Ilmeisesti kalastaja oli pudonnut 
yrittäessään siirtyä aluksesta veneeseen, eivätkä kapteeni tai muut miehistö olleet huomanneet onnettomuutta. Muuta-
maa minuuttia myöhemmin (10–15), kun kalastajan katoaminen oli havaittu, oli liian myöhäistä pelastaa häntä, vaikka 
sääolosuhteet olivat hyvät. Kalastaja ei käyttänyt pakollista pelastusliiviä.

VAARAT
Miehistön jäsen ei käyttänyt kelluntavarusteita.

Veneeseen siirtymistä ei valvottu.

SUOJAKEINOT
Kerro aikomuksistasi muille miehistön jäsenille, jos aiot suorittaa vaarallisia toimenpiteitä.

Käytä kelluntavarusteita.

Hälytä apua ajoissa.

OPETUKSET
Siirtyminen veneeseen ennen satamaan saapumista on vaarallista, ellei toimita seuraavasti:

 � Vähennä nopeutta tai pysäytä alus ennen siirtymistä. 

 � Käytä aina kelluntavarusteita.

 � Vähintään yhdellä miehistön jäsenellä on oltava näköyhteys veneeseen siirtyvään henkilöön.

 � Mikäli mahdollista, hyödynnä radioyhteyttä veneen ja aluksen välillä.
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4. SAALIIN JA TULOJEN MAKSIMOINTI | ALUKSEN KAATUMINEN

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

HARKITSEMATTOMAT MUUTOKSET JOHTAVAT USEIN UUSIIN ONGELMIIN

Ota huomioon kaikki mahdolliset tilanteet tehdessäsi muutoksia alukseen, ja tee kalastustoimien 
riskinarviointi, jotta olet varautunut vaikeuksiin.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
14-metrinen kurenuottatroolari oli pyytänyt sardellia menestyksekkäästi Mustallamerellä noin 15 vuoden ajan. Elinkeino oli 
tuottoisa. Edellisvuonna sardellisaalis oli ollut runsas, ja aluksen kapteeni/omistaja oli päässyt hyviin ansioihin, jotka hän oli 
sijoittanut aluksen muutostöihin. Alus oli laajennettu 16,99-metriseksi.

Ratkaiseva päätös: Seuraava kalastussesonki ei alkanut hyvin, koska sardelliparvia oli vähän ja ne olivat hajanaisia. 
Muutaman heikosti tuottaneen matkan jälkeen kapteeni päätti pidentää verkkoa niin, että sillä voisi pyytää suuremmalta 
alueelta ja saada isomman saaliin.

Myrskyn uhka: Miehistö alkoi työstää suurempaa verkkoa satamassa.  
Työ kestäisi muutaman päivän, mutta koska seuraaviksi neljäksi päiväksi oli ennustettu myrskyä, kalastusaikaa ei mene-
tettäisi. Viiden päivän kuluttua verkko oli valmis, ja koska tuulennopeus oli alentunut, kapteeni päätti lähteä merelle, vaikka 
virtaukset olivat voimakkaita.

Jälleen kalastamassa: Kello oli 16.05 aluksen lähtiessä satamasta kahdeksan miehistön jäsentä mukanaan. Pohjois-
tuuli oli viilentänyt meren, ja sardelliparvet olivat tiheämpiä. Kaikuluotaimen avulla kapteeni löysi hyvän parven ja antoi 
käskyn laskea verkko.  
He työskentelivät kilpaa muiden alusten kanssa, koska ensimmäisenä palaava alus saisi anjoviksista parhaan hinnan. Klo 
18.00 laskettiin vesille apuvene, ja troolari kierteli parvea verkon kanssa. Parvi oli suuri ja kapteeni oli tyytyväinen, että 
hänellä oli suurempi verkko, johon parvi mahtuisi. Hän ei kuitenkaan erottanut parven syvyyttä.

Saaliin nosto: Kello 18.15 verkon vetokone käynnistettiin nostamaan verkkoa, jota miehistö asetteli aluksen vasemmalle 
laidalle. Apuvene hinasi alusta poispäin verkosta vasemmalta puolelta. Vuorovesivirtaus kävi pohjoisesta.

Verkko takertuu potkuriin: Useiden minuuttien kuluttua verkko sotkeutui aluksen potkuriin, mutta sitä ei huomattu 
heti, koska voimakas vuorovesi vaikutti aluksen liikkeisiin. Lopulta verkko pysäytti potkurin, ja kone sammui. Aluksen etuosa 
kääntyi vasemmalle, ja vuorovesi työnsi alusta sivusuuntaan. Kapteeni määräsi pienen veneen muuttamaan aluksen suun-
taa, mutta se ei onnistunut.

Liian suuri kuorma: Saalis verkossa oli liian suuri, ja yhtäkkiä nostopuomi petti sen painon alla. Alus kallistui oikealle, 
jolloin aluksen vasempaan laitaan nostettu verkko liukui oikealle ja kallistuma kasvoi. Vuorovesivirtauksen voima horjutti 
aluksen vakavuutta, ja alus kaatui kumoon.

Ei pelastusliivejä: Kapteenilla ja miehistöllä ei ollut aikaa pukea pelastusliivejä ylleen, ja he päätyivät mereen ilman 
mitään kelluntavälineitä. Pieni vene kuitenkin irrotti hinausköytensä ja pelasti vedestä seitsemän miehistön jäsentä.

Kapteeni menehtyi: Kahdeksas mies, kapteeni, oli kateissa, eikä häntä koskaan löydetty.
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VAARAT
Verkkojen suurentaminen suurempien saaliiden ja tulojen toivossa kasvattaa myös riskejä.

Kukaan ei käyttänyt kelluntavarusteita.

Voimakas vuorovesi.

SUOJAKEINOT
Riskinarviointi ennen muutostöitä ja niiden jälkeen

Kelluntavarusteet koko miehistöllä

Säännölliset hätätilanneharjoitukset

Nopea pelastuspalvelu

OPETUKSET
 � Varmista, että alus vastaa olosuhteiden vaatimuksia.

 � Alus voi kaatua voimakkaissa virtauksissa todella helposti.

 � Kun aluksen kone menettää tehonsa, alus on merivirtojen armoilla.

 � Mieti aina tarkoin kaikkien pyydyksiin tehtävien muutosten vaikutuksia. Älä ylitä aluksen kapasiteettia.

 � Tee kalastusoperaation riskinarviointi, kartoita vaarat, ja mieti, miten vaaroihin voi varautua.

 � Kaikkien olisi pitänyt käyttää kelluntavarusteita.

 � Hätätilanneharjoituksia on pidettävä säännöllisesti.
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5. UNIVAJE | KARILLEAJO

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

MYÖS KALASTAJAT TARVITSEVAT LEPOA

Väsymys voi tappaa. Vaikka kukaan ei kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti, väsymyksen aiheuttama 
onnettomuus tai ohjaushyttiin nukahtaminen voi tulla todella kalliiksi ja johtaa tärkeän kalastusajan 
menettämiseen. Muutaman tunnin unet saattavat olla hyvä sijoitus.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Ongelma: 10-metrisen katkaraputroolarin kapteeni oli todistajana oikeustapauksessa, ja hänen piti olla oikeussalissa 
päiväsaikaan. Katkarapujen pyyntikausi oli kuitenkin alkanut, ja häntä tarvittiin merellä, koska tarjolla oli hyviä, tuottavia 
saaliita. Kapteenin työnantaja oli aluksen omistaja, ja aluksella oli kapteenin lisäksi kolme miehistön jäsentä. Kaksi miehis-
tön jäsenistä oli ulkomaalaisia ja kolmas oli kapteenin vävy.

Aikapaine: Jotta ei tuottaisi kenellekään pettymystä, kapteeni päätti olla läsnä oikeussalissa päivällä ja lähteä kalas-
tamaan yöllä. Hän ehti nukkua noin kaksi tuntia vuorokaudessa. Aluksen omistajat eivät tehneet mitään helpottaakseen 
kapteenin työtaakkaa, vaikka olivat tietoisia tilanteesta.

Väistämätön tapahtui: Neljän päivän kuluttua kapteeni nukahti ohjaushyttiin, kun alus oli palaamassa satamaan yön 
yli kestäneeltä matkalta. Koko miehistö oli suojakannella käsittelemässä katkarapuja, autopilotti oli päällä ja alus kulki 
täyttä vauhtia satamaa kohti pitkin väylää, jota käyttivät myös suurnopeusalukset, kun se törmäsi hyvin merkittyyn kiveen 
noin puolen mailin päässä satamasta.

Ei henkilövahinkoja, mutta suuret taloudelliset menetykset: Kukaan ei loukkaantunut, ja alus juuttui paikalleen 
kivelle. Alus oli vakavasti vahingoittunut, ja korjauksen vuoksi se olisi pois käytöstä viikkojen ajan.

VAARAT
Liiallinen työmäärä aiheutti väsymyksen.

Kalastuskausi ja aluksen omistaja aiheuttivat kapteenille liikaa kuormitusta.

Aluksella ei ollut vahtihälytysjärjestelmää.

SUOJAKEINOT
Ennen kalastusmatkalle lähtemistä on tarkistettava levon riittävyys.

Koko miehistön on käytettävä kelluntavarusteita.

OPETUKSET
 � Väsymystä ei pidä jättää huomiotta. Väsymys kumuloituu, ja kaikki aluksella ovat vaarassa.

 � Vahtihälytysjärjestelmä olisi saattanut ehkäistä onnettomuuden, mutta se ei korvaa riittävää lepoa.

 � Aluksen omistajat olivat tietoisia kapteenin paineista, mutta silti he antoivat hänen jatkaa kalastusta eivätkä helpotta-
neet hänen työtaakkaansa mitenkään. Alukselle olisi voitu palkata apukapteeni.

 � Levon puute tuli kalliiksi aluksen korjauksen ja menetetyn kalastusajan vuoksi. Se olisi voinut helposti maksaa 
ihmishenkiä.
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6. KÖYTEEN SOTKEUTUMINEN | JALKAVAMMA

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

VARO KÖYSIÄ!

Mertojen laskeminen on vaarallista työtä.
Varo kannen poikki kulkevia köysiä!

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Jalka jäi kiinni köyteen: Kaksi miehistön jäsentä oli juuri alkanut laskea mertoja, kun toisen jalka jäi kiinni köyden 
silmukkaan. Kun köysi veti miestä aluksen laitaa kohti, hän huusi, ja ohjaushytissä kapteeni asetti nopeasti aluksen peruu-
tusvaihteelle, jotta köydeltä saatiin pois painoa. Näin toinen miehistön jäsen pystyi tarttumaan mieheen, joka oli vähällä 
pudota laidan yli. Toinen mies sai köyden irrotettua toisen jalasta, kun kapteeni esti mertaköyden pingottumisen alusta 
ohjaamalla.

Mies loukkaantui, mutta saatiin turvaan: Mies ruhjoi jalkansa pahasti, ja hänet oli vietävä helikopterilla lääkäriin. 
Kumpikaan kannella olleista miehistä ei käyttänyt kelluntavarusteita onnettomuuden tapahtuessa.

VAARAT
Köyden ja miehistön välillä ei ollut suojarakenteita.

Kukaan ei käyttänyt kelluntavarusteita.

SUOJAKEINOT
Kapteenin on pidettävä näköyhteys kannelle ja kaikkiin sen tapahtumiin.

Kannella on tehtävä riskinarviointi suojalaitetarpeiden kartoittamiseksi (köyden ja miehistön väliltä puuttui suojarakenne).

Koko miehistön on käytettävä kelluntavarusteita työskennellessään kannella.

OPETUKSET
 � Pyydyksien laskeminen ja köysien käsittely edellyttävät erityistä varovaisuutta.

 � Kapteenin ja työtoverin nopeat reaktiot pelastivat merimiehen hengen.

 � Suunnittele toiminta aluksella niin, että miehistön jäsenet eivät joudu vaaraan.

 � Luo toimintasuunnitelma erilaisia hätätilanteita varten.

 � Kelluntavarusteita on käytettävä työskenneltäessä kannella.
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7. KUN KONE PETTÄÄ | ALUKSEN TÄYTTYMINEN VEDELLÄ JA KAATUMINEN, 
MERIMIEHEN KUOLEMA

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

TAPAHTUMAKETJU VAI VIRHEIDEN KETJU?

Huonoissa olosuhteissa vesillä ei ole varaa tehdä virhearvioita. Konerikko voi johtaa siihen, että alus 
täyttyy vedellä ja kaatuu. Tilanne on hengenvaarallinen.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Kalastusaluksen palatessa kalastusmatkalta huonoissa meriolosuhteissa aluksen kone meni epäkuntoon ja menetti 
tehonsa.

Alus kaatui: Koska kone ei toiminut, alus ajelehti kylki edellä aaltoja vasten voimakkaasti keinuen, ja sen sisään tuli 
paljon vettä, jota ei voitu pumpata pois. Kun veden määrä kasvoi, alus menetti vakavuutensa ja kaatui.

Miehistön jäseniä hukkui: Neljästä miehestä vain YKSI onnistui uimaan rantaan, ja kolme muuta hukkuivat. Kukaan ei 
käyttänyt pelastusliivejä. Kaksi kolmesta aluksen pelastusrenkaasta oli kiinnitetty paikoilleen, eivätkä ne päässeet kellu-
maan vapaasti.

VAARAT
Ei koneen huoltosuunnitelmaa.

Ei ankkurointivälineitä.

Kukaan ei käyttänyt kelluntavarusteita.

Ajoankkurin käyttö keulan kääntämiseksi tuuleen ei ollut mahdollista.

SUOJAKEINOT
Koneen huoltosuunnitelma ja sen noudattaminen.

Pelastuslautta ja hengenpelastusvälineet aluksella.

Miehistöllä kelluntavarusteet kaikissa tilanteissa.

OPETUKSET
Konevika johti vakavampaan tilanteeseen, joka aiheutti kolme kuolemantapausta. Ensimmäinen virhe oli koneen huollon 
laiminlyönti, joka johti moottorin pettämiseen. Muista seuraavat ohjeet:

 � Huolla aluksen kone ja muut laitteet säännöllisesti.

 � Kaikkien on käytettävä kelluntavarusteita.

 � Aluksessa on oltava ajoankkuri tai muuntyyppinen ankkuri käyttövalmiina.

 � Varmista, että tyhjennysportit pidetään vapaina ja että kaikki vesitiiviit ovet ja luukut ovat kiinni.

 � Varusta alus hätäpumpulla ja opettele käyttämään sitä.

 � Varusta alus pelastuslautalla ja hengenpelastusvälineillä.
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8. HEILUVAN TROOLIPUSSIN ISKU | PÄÄVAMMA

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

PIDÄ HEILUVAT KUORMAT AISOISSA

Riippuvat kuormat voivat aiheuttaa vakavan onnettomuuden jopa hyvällä säällä, jos niitä ei ole kiinnitetty 
kunnolla paikoilleen.

IV-1. Heiluva troolipussi (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Euroopan unioni)

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
14-metrinen perätroolari, jolla oli kolmihenkinen miehistö, oli pyytämässä hummereita 20 mailin päässä rannikosta. Tyyni 
sää: Kesäkuisena iltapäivänä meren ollessa erittäin tyyni miehistö nosti troolin viimeistä kertaa kyseisenä päivänä. Kap-
teeni oli ohjaushytissä, mistä käsin hän hoiti kannen yläpuolella olevaa troolirumpua, ja kaksi miehistön jäsentä käsitteli 
troolia kannella. Koska saalis oli selvästi pieni (noin 150 kg), trooli vain kelattiin troolirumpuun ja troolipussi riippui kannen 
yläpuolella troolirummusta. Kun pussi riippui rummun ja aluksen kannen välissä, yksi miehistön jäsenistä meni avaamaan 
troolinperän solmua tyhjentääkseen saaliin kannelle.

Yllättävä tapahtuma: Meri oli peilityyni, eikä alus juurikaan keinunut, mutta ohi ajavan troolarin nostama aalto aiheutti 
odottamattoman äkillisen liikkeen, ja kaloja täynnä ollut troolipussi heilahti miestä päin kaataen hänet selälleen. Hän löi 
päänsä pahasti reelinkiin ja menetti tajuntansa. Hänellä todettiin myöhemmin kallovamma.
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VAARAT
Ohi ajaneen troolarin aiheuttama odottamaton 
aalto.

SUOJAKEINOT
Varoita kannella työskenteleviä ohi ajavista aluksista, ja kiinnitä 
kuormat, jotka voivat liikkua aluksen liikkuessa.

Käytä henkilönsuojaimia ja kelluntavarusteita.

OPETUKSET
 � Ennen liikkeelle lähtöä kiinnitä kuormat, jotka voivat liikkua aluksen liikkeiden vaikutuksesta.

 � Käytä kiinnitysvälineitä, jotka estävät troolipussin heilumisen.

 � Käytä menetelmiä tai välineitä, jolla troolin perän voi avata etäältä.

 � Laske vaikeissa sääolosuhteissa troolipussi kannelle ennen avaamista.

 � Käytä aina työskennellessäsi troolarin kannella suojakypärää, joka suojaa päätäsi, jos kaadut tai jos jokin esine iskeytyy 
sinua päin.

 � Hyvällä säällä ruorimiehen on varoitettava miehistöä ohi ajavan aluksen aiheuttamasta äkillisestä liikkeestä.
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9. TROOLIRUMPUUN KISKOUTUMINEN | KÄSIVAMMA

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

HÄTÄPYSÄYTTIMET JA PAIKALLISOHJAIMET

Jos troolirummun käyttäjä ei näe selvästi rummun lähellä työskenteleviä, paikallinen ohjain tai 
hätäpysäytin on asennettava paikkaan, jossa nämä työntekijät ylettyvät siihen helposti.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
14-metrinen suojakannella varustettu perätroolari, jossa oli viisihenkinen miehistö, oli kalastanut kahden päivän ajan, kun 
juuri ennen auringonnousua klo 6 tapahtui onnettomuus.

Nuori ja kokematon miehistön jäsen: Kapteeni ohjasi troolirumpua sillalta ja nosti troolia ylös. Neljä miehistön 
jäsentä ohjasi troolia rumpuun kalastuskannella, kaksi troolirummun kummallakin puolella. Nuori työntekijä, jolla oli 
troolarityöstä vain kahden kuukauden kokemus, oli vasemmalla puolella toisen miehistön jäsenen kanssa. Tätä ei pidetty 
erityisen vaikeana tai vaarallisena tehtävänä, joten nuoren työntekijän kokemuksen puutetta ei otettu huomioon.

Käsi juuttui verkkoon: Troolin ala- ja yläköysi olivat tulossa rummulle, kun nuoren miehistön jäsenen käsi juuttui verk-
koon, joka oli erittäin tiukalla. Verkko alkoi vetää häntä rumpua kohti.

Kapteeni ei havainnut vaaratilannetta: Meluisasta ympäristöstä johtuen kapteeni ei kuullut huutoja eikä nähnyt 
kunnolla kannelle, joten hän ei pysäyttänyt rumpua välittömästi. Sen vuoksi nuoren merimiehen käsi murtui.

VAARAT
Huono näkyvyys ohjauspaikalta.

Meluisa ympäristö.

SUOJAKEINOT
Asenna paikallinen hätäpysäytin.

Järjestä asianmukaista koulutusta ja varoita vaaroista.

Valvo ja auta kokematonta miehistöä työssä.

Ota käyttöön merkinantojärjestelmä, jonka avulla ohjaushytin ja kannen 
miehistö voi viestiä keskenään.
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OPETUKSET

Alus:
 � Jos troolirumpua ohjataan ohjaushytistä, sieltä on oltava hyvä näkyvyys pyydyksiä käsittelevään miehistöön.

 � Ohjaushytin ja kannen työntekijöiden on voitava viestiä keskenään selvästi.

 � Jos näkyvyys ohjaushytistä ei ole hyvä, toiset ohjaimet on sijoitettava troolirummun lähelle paikkaan, josta niiden 
käyttäjä näkee rummun ja kannen hyvin.

Miehistö:
 � Miehistö ei saa käsitellä verkkoja liian lähellä troolirumpua. Jos se on tarpeen, anna tehtävä kokeneelle miehistön 

jäsenelle.

 � Hätäpysäytin on sijoitettava paikkaan, johon verkkoja käsittelevät henkilöt ylettyvät helposti.

 � Rumpujen kapasiteetin on oltava riittävä niihin kelattaville verkoille.

 � Melu- ja valaistusasiat on huomioitava aluksen suunnitteluvaiheessa.

 � Opeta miehistö ymmärtämään, että turvallisuusnäkökohdat on otettava yhtä vakavasti kaikissa kalanpyydysten 
käsittelytehtävissä.



S
IV

U
 1

0
9

M
O

D
U

U
LI

 IV
 •

 T
O

SI
TA

PA
U

KS
IA

10. MUISTA POLTTOAINE | KARILLEAJO

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

VARMISTA ENNEN LÄHTÖÄ, ETTÄ ALUKSESSA ON RIITTÄVÄSTI POLTTOAINETTA

Tarkista, että aluksen polttoaine riittää edessä olevalle matkalle ja että mukana on myös ylimääräistä 
polttoainetta siltä varalta, että matkaa on yllättäen pitkitettävä.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Kaksi ammattisukeltajaa oli merellä yhdeksänmetrisellä aluksella pyytämässä kotiloita. Ilma johdettiin sukeltajille pinnalta 
letkuyhteyden avulla. Työ oli raskasta mutta tuottoisaa, ja edellisenä päivänä satamassa he olivat purkaneet aluksesta 
300 kg kotiloita. Seuraavana päivänä he lähtivät satamasta ennen aamuseitsemää kohti kalastusaluetta, joka sijaitsi noin 
kolmen tunnin matkan päässä.

Tankissa oli polttoainetta yhdeksi päiväksi, ja kannella oli myös varatankki, joka ei ollut yhteydessä moottoriin. He ankkuroi-
vat veneen ja valmistautuivat sukeltamiseen.

Vain yksi mies sukelsi kerrallaan, ja toinen pumppasi ilmaa pinnalta. Sinä päivänä oli odotettavissa kovaa tuulta, mutta 
muutaman tunnin työn jälkeen miehet päättivät kuitenkin siirtyä kivikkoisemmalle paikalle lähelle niemekettä.

Polttoaineen kulutus lisääntyi: Matka uuteen kohteeseen kesti kolme tuntia. Miehet sukelsivat vuorotellen. Klo 17.35 
oli pilvistä ja tuulista. Aluksessa oleva mies antoi ilmaletkulla sukeltajalle merkin tulla ylös. Samaan aikaan kone pysäh-
tyi, koska polttoaine oli loppunut, ja tyhjästä tankista pääsi ilmaa polttoaineletkuun. Mies täytti tankin varapolttoaineella, 
mutta kone ei käynnistynyt, koska polttoaineletkussa oli ilmaa.

Ankkuri pettää: Sukeltaja palasi pintaan ja kiipesi takaisin alukseen, joka ajelehti nyt kohti rantakivikkoa. Miehet yrittivät 
lyhentää ankkurin kettinkiä, mutta vuorovesi alkoi virrata voimakkaasti eikä ankkuri pitänyt, ja alus ajautui karille. He 
onnistuivat lähettämään MAYDAY-kutsun VHF-radiolla, hyppäsivät mereen ja uivat rantaan. Molemmat miehet selvisivät 
vahingoittumattomina.

VAARAT
Matkasuunnitelman muuttaminen ottamatta huomioon polttoaineen määrää.

SUOJAKEINOT
Asenna polttoainetason mittari.

OPETUKSET
 � Tarkista polttoaineen määrä, ja varmista polttoaineen jatkuva syöttö. Hätäpuheluita tulee usein aluksilta, joiden poltto-

aine on loppunut tai likaantunut.

 � Tarkista ja puhdista polttoainesuodattimet säännöllisesti.
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11. KUROTUS LIIAN KAUAS PYYDYSTÄ TYHJENNETTÄESSÄ | PUTOAMINEN YLI LAIDAN

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

PIDÄ JALAT KANNELLA!

Parraslaidat ja reelingit suojaavat laidan yli putoamiselta vain, jos kaikki tehtävät voidaan suorittaa 
molemmat jalat kannella.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Pikakalastusta: 13-metrinen troolari/pohjahara-alus, jossa oli kolmihenkinen miehistö, pyydysti kampasimpukoita 
Saint-Brieucin lahdella Ranskassa. Alueen kalastuksenhoitosääntöjen mukaan simpukanpyynti oli sallittu joka päivä vain 
45 minuutin ajan. Tämä johti siihen, että pyydykset piti laskea, nostaa ja tyhjentää erittäin nopeaan tahtiin.

Pyydys aluksen kaiteella: Joulukuussa aamupäivän päättyessä alus veti kahta pohjaharaa, joissa oli metallikehikkoon 
kiinnitetyt merenpohjaa pyyhkivät hampaat ja säkki kampasimpukoiden keräämistä varten. Kun pyydys oli nostettu pin-
taan, se vietiin aluksen sivulle ja kiinnitettiin alukseen siten, että sen hampaat olivat parraslaidan päällä ja simpukkasäkki 
laidan ulkopuolella.

Kurotus liian kauas: Kun saalista tyhjennettiin, yksi miehistön jäsenistä kiipesi pyydyksen päälle kiinnittämään säkin poh-
jaan nostoköyden, jolla voitaisiin nostaa säkki ylös ja tyhjentää saalis kannelle. Miehellä ei kuitenkaan ollut turvakiinnitystä, 
eikä kummallakaan jalalla ollut tukevaa jalansijaa. Tuona aamuna alus odottamatta heilahti, jolloin mies putosi yli laidan.

Onni onnettomuudessa – ei henkilövahinkoja: Pyydysten käsittelyn aikana kone oli sammutettu ja miehistön jäsen 
käytti kelluntavarusteita. Näin hänen työtoverinsa onnistuivat nostamaan hänet alukseen nopeasti, eikä onnettomuudella 
ollut dramaattisia seurauksia.

VAARAT
Säkkien tyhjennystapa ei ollut turvallinen.

SUOJAKEINOT
Käytä asianmukaisia keinoja, kun säkkejä nostetaan ja tyhjennetään.

Käytä kelluntavarusteita.

OPETUKSET
 � Käytä pohjasta tyhjennettäviä pyydyksiä, jos alus ja nostolaitteisto mahdollistavat sen.

 � Jos voidaan käyttää vain päältä tyhjennettäviä pyydyksiä, nostoköysi on johdettava säkin pohjasta pyydyksen päälle 
kohtaan, johon on helppo päästä ja johon köysi voidaan turvallisesti kiinnittää.

 � Käytä aina asianmukaisia kelluntavarusteita. Laadi alukselle pelastussuunnitelma mies yli laidan -tilanteita varten.

 � Kovia aikapaineita aiheuttavia ja liian nopeaa toimintaa vaativia kalastuksenhoitosääntöjä pitäisi välttää.
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12. VAKAVUUS TARKISTAMATTA | ALUKSEN KAATUMINEN, USEITA KUOLONUHREJA

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

ONKO ALUS MUUTOSTEN JÄLKEEN VAKAVA?

Jos kannelle lisätään painavia laitteita, kuten nosturi, isompi vinssi tai troolirumpu, aluksen vakavuus 
vähenee. Samoin kalanpyydysten kuljettaminen kannella erityisesti korkeissa pinoissa vähentää aluksen 
kykyä pysyä pystyssä. Ota aina huomioon aluksen vakavuus, äläkä kerää ylimääräistä painolastia kannen 
yläpuolelle.

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Pieni alus pyytää merroilla: Noin 8-metrinen lasikuitualus, jossa oli kolmen hengen miehistö ja joka soveltui sekä mer-
takalastukseen että troolaukseen, kalasti merroilla Irlannin etelärannikolla. Sää oli melko hyvä ja merenkäynti heikko tai 
kohtalainen. Noin kello 15 vedettyään alukseen kolme selkäsiimaa mertoineen, alus oli matkalla laskemaan merrat uusille 
vesille.

Alus kallistuu: Aluksen vasemmalle laidalle oli pinottu mertoja ja oikealle laidalle noin yhdeksän laatikkoa rapuja. Yksi 
miehistön jäsenistä huusi varoituksen: ”Alus kallistuu”, jolloin kapteeni sammutti koneen ja tuli ulos ohjaushytistä. Alus 
kallistui vasemmalle, ja miehistö heitti muutamia mertoja aluksen laidan yli oikealle puolelle, jotta alus oikenisi. He olivat 
heittäneet vasta noin neljä mertaa, kun sama miehistön jäsen huusi: ”Poistukaa alukselta, alus kaatuu”. Hän nappasi 
pelastusliivit ohjaushytistä itselleen ja kapteenille. Kolmannella miehistön jäsenellä oli jo kelluntavarusteet päällään.

Alus kaatuu: Kelluntavarusteita käyttänyt miehistön jäsen piti kiinni aluksen oikealla laidalla olleesta nostolaitteesta, kun 
alus kaatui vasemmalle ja pystyi kiipeämään rungon päälle kastumatta. Hän muisti nähneensä kapteenin ja toisen mie-
histön jäsenen ohjaushytin läheisyydessä aluksen kaatuessa, ja molemmilla oli ollut pelastusliivi käsivarrellaan. Miehistön 
jäsen nousi pinnalle, ja toinen merimies auttoi hänet ylösalaisin kääntyneen rungon päälle, mutta kapteenia ei näkynyt 
missään.

Neljä tuntia rungon päällä: Miehet istuivat rungon päällä noin neljä tuntia aluksen upotessa vähitellen perä edellä. 
Noin kello 19 he eivät enää voineet jäädä rungon päälle, ja heidän oli mentävä veteen. Molemmat käyttivät kelluntava-
rusteita. He sitoivat köyden välilleen ja käyttivät apunaan myös verkkojen kellukkeita. Aluksen pelastuslautta ei noussut 
pintaan tänä aikana.

Etsinnät ja pelastusoperaatio: Klo 17.54 paikallinen pelastusalusasema ilmoitti meripelastuskeskukselle, että alus 
ei ollut palannut satamaan aikataulun mukaisesti. Keskus lähetti helikopterin alusta etsimään, ja pikasanoma (PAN-PAN) 
lähetettiin klo 18.08. Pikasanoma päivitettiin MAYDAY-kutsuksi kello 18.41, ja varsinainen etsintä- ja pelastusoperaatio 
aloitettiin alueella, jolla alus oli viimeksi nähty.

Kalastusalus pelasti haaksirikkoutuneet: Klo 21.34 kalastusalus näki kaksi miehistön jäsentä vedessä ja nosti 
heidät alukseen. Miehet siirrettiin pelastusalukseen ja lopulta ambulanssilla sairaalaan. Toinen heistä, jonka tila oli vakava 
vedestä nostettaessa, ei selviytynyt.

Etsintöjä läpi yön: Kapteenin etsintä kesti koko yön, mutta häntä ei löydetty. Aluksen hylky paikannettiin pintaan nous-
seiden öljyläikän ja osien perusteella.

Sukeltaja sai surmansa: Erittäin kokenut paikallinen sukeltaja sai surmansa kaksi päivää myöhemmin sukellusonnetto-
muudessa kapteenia etsiessään.

Alus nostettiin: Aluksen hylky nostettiin onnettomuuden tutkintaa varten.
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VAARAT
Alukseen ilman viranomaisten hyväksyntää tehdyt muutokset, jotka vaikuttivat sen vakavuuteen.

Liiallinen mertojen määrä.

EPIRB-lähettimessä ja pelastuslautassa ei hydrostaattista laukaisumekanismia.

Pilssihälytin kytketty pois päältä.

SUOJAKEINOT
Arvioi aluksen vakavuus, jos siihen tehdään muutoksia.

Varmista, että pelastusvarusteet ovat helposti saatavilla.

Käytä kelluntavarusteita.

Varmista, että pilssihälytin toimii.

OPETUKSET
Tutkinnassa tehtiin seuraavat päätelmät:

Kaatumisen syy oli monen tekijän summa:

 � Ylikuorma: 

 y Aluksella oli painava vinssi, verkkoja, troolausvälineitä ja suuri määrä mertoja sekä saalista.

 y Aluksella oli erittäin huono vakavuusprofiili onnettomuuden tapahtuessa.

 y Miehistö ei havainnut veden kerääntymistä konehuoneeseen, koska pilssihälytin oli sammutettu.

 y Alukseen oli tehty muutoksia Irlannin käytännesääntöjen noudattamistarkastuksen jälkeen. Näitä muutoksia ei 
kuitenkaan ilmoitettu tarkastusviranomaisille ja siten aiheutui vaarallinen vakavuustila.

 � Nopean kaatumisen vuoksi ei ollut aikaa lähettää radioviestiä, vapauttaa pelastuslauttaa tai käyttää EPIRB-lähetintä.

 � Jos EPIRB ja pelastuslautta olisi laukaistu, useampi henkiä olisi ehkä säästynyt.

 � Kaikilla miehistön jäsenillä pitäisi olla varusteet työskennellessään kannella.
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13. SÄHKÖJÄRJESTELMÄ | TULIPALO KONEHUONEESSA

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

ONKO ALUKSEN PALOTURVALLISUUS RIITTÄVÄ?

Ovatko aluksen sähkölaitteet ja -johdot hyvässä kunnossa? Onko aluksella savu- ja palohälyttimet? Onko 
tulipaloja varten ohjeet, ja onko miehistö koulutettu toimimaan oikein tositilanteessa?

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Lähes 12-metrinen puinen merta-alus siirsi pyydyksiä uudelle alueelle. Nostettuaan ja lastattuaan jo 370 mertaa alus 
valmistautui viimeiseen nostoon, kun konehuoneessa havaittiin tulipalo.

Ei hälytysjärjestelmää: Aluksella ei ollut palo- tai savuhälyttimiä, ja tulipalo havaittiin vasta, kun savu tunkeutui kone-
huoneesta muihin tiloihin. Kapteeni avasi ohjaushytissä konehuoneen kansiluukun, ja hytti täyttyi välittömästi paksulla, 
pistävällä savulla. 

Miehistötilojen luukku jätetty auki: Kapteeni sulki välittömästi konehuoneen luukun, ja kaksi miehistön jäsentä 
evakuoi miehistötilat ohjaushytin kautta, mutta he jättivät luukun auki niin, että ohjaushyttiin tuli lisää savua. Sen vuoksi 
kapteeni ei kyennyt käyttämään VHF-radiota eikä käyttämään hätäraketteja.

Poistuminen alukselta: Kapteeni ei ollut varma tulipalon laajuudesta, mutta katsoi sen olevan hallitsemattomissa. Hän 
oli erittäin huolissaan kaasupulloista, jotka oli varastoitu kannelle konehuoneen yläpuolelle, mutta hän ei pystynyt siirtä-
mään niitä ohjaushytin ympärille pinottujen mertojen vuoksi. Pelastuslautta oli ohjaushytin yläpuolella, ja miehistön oli 
kiivettävä mertojen päälle nostaakseen sen alas. Koska meri oli erittäin tyyni, he onnistuivat siinä putoamatta. Pelastuslii-
vit oli varastoitu miehistötiloihin, eikä niihin päästy käsiksi savun vuoksi.

Yhteydenotto rannikkovartiostoon: Kapteeni yritti uudelleen päästä ohjaushyttiin käyttämään radiota, mutta se oli 
mahdotonta savun vuoksi. Hän pystyi kuitenkin käyttämään matkapuhelintaan ja ilmoittamaan sen avulla rannikkovartios-
tolle, että hän ja kaksi miehistön jäsentä olivat siirtymässä pelastuslauttaan.

Kalastusalus pelasti miehistön: Rannikkovartiosto antoi hälytyksen alueen aluksille, ja lähellä ajanut kalastusalus 
onnistui nopeasti poimimaan palavalla aluksella olleet kolme miestä. Merta-alus hinattiin satamaan, missä paikallinen 
palokunta sammutti aluksen tulipalon.
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VAARAT
Huonosti huollettu sähköjärjestelmä.

Ei palo- eikä savuhälyttimiä.

Luukut jätetty auki.

Pelastuslauttaan johtavalla kulkureitillä esteitä.

Sprinklerijärjestelmä ei ollut käytössä.

Miehistö ei tiennyt palontorjuntavälineiden sijaintia.

SUOJAKEINOT
Varmista, että miehistö tietää, mitä hätätilanteissa tehdään, ja järjestä hätätilanneharjoituksia.

Laadi alukselle asianmukainen huoltosuunnitelma.

Käytä kelluntavarusteita.

OPETUKSET
 � Tutkinta osoitti, että tulipalon aiheutti todennäköisesti viallinen sähkölaite ja että ylikuormitus aiheutti konehuoneen ja 

miehistötilan välisessä puisessa väliseinässä olevien johtojen syttymisen tuleen.

 � Aluksen sähköjärjestelmän katsottiin olleen huonossa kunnossa.

 � Jos konehuoneessa ja miehistötiloissa olisi ollut palo-/savuhälytysjärjestelmä, tulipalo olisi todennäköisesti havaittu 
aiemmin ja se olisi ehkä ehditty sammuttaa.

 � Koska miehistötilojen luukku oli jätetty auki, savu pääsi täyttämään ohjaushytin, mikä esti radion käytön.

 � Matkapuhelimen käyttöön pelastuspalvelun hälyttämisessä ei voi luottaa, koska merellä ei usein ole signaalia.

 � Konehuoneeseen oli asennettu sprinklerijärjestelmä, mutta kapteeni ja miehistö eivät tienneet sen toimintaperiaatetta.

 � Sprinklerin vedensyöttöön käytettiin kannen pesupumppua, joka voitiin säätää joko sprinkleri- tai kansiasentoon. Sääti-
men kahvaa kuitenkin säilytettiin miehistötilassa, ja säädin oli onnettomuushetkellä kansiasennossa.

 � Ympäri alusta pinotut merrat estivät pääsyn sprinklerisäätimen ja kaasupullojen luo ja vaikeuttivat huomattavasti 
pelastuslautan vesillelaskua.

 � Aluksella oli niin paljon mertoja ja ne oli pinottu niin korkeisiin pinoihin, että aluksen vakavuus vaarantui huomattavasti.

 � Pelastusliivejä on säilytettävä paikassa, josta ne on helppo ottaa käyttöön hätätilanteessa.

 � Kelluntavarusteita on käytettävä kannella työskenneltäessä.

 � Kapteeni ja miehistö eivät tunteneet alusta ja sitä koskevia sääntöjä ja ohjeita. Heidän olisi pitänyt keskustella keske-
nään mahdollisista hätätilanteista ja varmistaa, että he tiesivät tarkalleen, mitä varusteita ja laitteita oli käytettävissä 
ja missä ne sijaitsivat.

 � Olisi tarvittu harjoituksia, joissa varmistetaan, että kaikki toimii ja että jokainen tietää, mitä on tehtävä.

 � Aluksella olisi pitänyt tehdä riskinarviointi.
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14. KALASTATKO YKSIN? – OLE VAROVAINEN!

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA

KUN KETÄÄN EI OLE AUTTAMASSA, KAIKKI ON SINUSTA KIINNI! 
VARAUDU RISKEIHIN JA TOIMI OIKEIN

Yksin työskentelyä ei voida koskaan pitää turvallisena, mutta jos sitä ei voi välttää, varaudu ja varusta 
aluksesi mahdollisimman turvalliseksi.
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14.1. LOUKUSSA VINSSIN ALLA | RUUMIINVAMMAT

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Kymmenmetrinen puualus troolasi katkarapuja, kun erittäin kokenut kapteeni, joka työskenteli aluksella yksin, jäi kiinni 
vinssiin.

Aluksen osien ja laitteiden sijainti: Aluksen ohjaushytti sijaitsi keulassa, ja vinssi ja troolirumpu olivat sen takaosan 
yläpuolella. Ohjaimet olivat vinssin etupuolella. Vinssin käyttövoimana toimi pieni erillinen dieselmoottori.

Toinen nosto: Ensimmäisen noston saaliin lajittelu oli vielä kesken, kun kapteeni aloitti vinssillä uuden noston ja palasi 
vinssin taakse jatkaakseen saaliin pakkaamista.

Siirtyessään aluksella kapteeni kompastui kalalaatikkoon ja kaatui nostoköyden päälle. Hänen öljykangastakkinsa hiha jäi 
kiinni köyden sakkeliin, ja hän kiskoutui vinssiin. Hiha jäi vinssiin kiinni hihansuusta kaulukseen saakka, ja mies jäi puris-
tuksiin vinssin alle. Vinssin pieni moottori kuitenkin pysähtyi kuormituksen johdosta, mutta kapteeni jumittui vinssin alle 
kovissa tuskissa.

Kapteeni oli loukussa yhdeksän tuntia. Alkoi hämärtyä, ja hän tajusi, että alus saattaisi ajautua karille. Apua ei ollut 
tulossa, joten hän yritti vielä kerran päästä irti ja onnistui lopulta repäisemään öljykangastakkinsa, jolloin hän sai ensin 
vapaaksi päänsä ja sitten muut ruumiinosat. Hänellä oli olkapää-, kasvo- ja kylkiluuvammoja, mutta hän onnistui pääse-
mään ohjaushyttiin ja kutsumaan apua.

Pelastusalus saapui lääkäri mukaan, ja kapteeni pääsi pian sairaalaan. Hän toipui myöhemmin täysin.
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14.2. KAPTEENI KATEISSA

ONNETTOMUUDEN KUVAUS
Kapteeni työskenteli yksin 6-metrisellä merta-aluksella Skotlannin itärannikolla. Hänellä oli 17 vuoden kokemus tämän-
tyyppisestä kalastuksesta. Alus oli lähtenyt satamasta klo 7.30 tavanomaiselle päivän kalastusmatkalle. Kapteeni oli 
puhunut vaimolleen VHF-radiolla klo 9.30, minkä jälkeen alukseen ei oltu yhteydessä.

Vaimo huolestui: Kun kalastaja ei ollut palannut myöhään iltapäivällä, hänen vaimonsa tiedusteli toiselta kalastajalta, 
oliko tällä tietoa hänen miehestään. Yritettyään saada yhteyden alukseen VHF-radiolla ja matkapuhelimella, hän hälytti 
rannikkovartioston.

Valo havaittiin: Kalastaja ilmoitti, että hän oli nähnyt valon idässä, ja aikoi tutkia paikan, ja myös pelastusalus suuntasi 
matkansa sinne. Paikalta löytyi kadonnut kalastusalus, mutta aluksella ei ollut ketään.

Merrat ankkurina: Yksi merta oli jäänyt kiinni aluksen vasemmanpuoleiseen partaaseen ohjaushytin etupuolelle, ja mer-
ran köysi johti veteen. Kalastaja veti köyden avulla vedessä olleet 17 mertaa alukseensa. Kapteenin ruumis ei kuitenkaan 
ollut kiinni köydessä.

Etsintä jatkui: Alus vietiin takaisin satamaan. Kapteenin etsintä jatkui klo 23.00 saakka, ja sitä jatkettiin seuraavana 
päivänä kunnes se lopetettiin klo 16.00.

Kapteenin ruumista ei löydetty. Hän ei yleensä käyttänyt pelastusliivejä tai minkäänlaisia kelluntavarusteita.

OPETUKSET
 � Molemmissa tapauksissa korostuu yksin työskentelyn suurin riski: ketään ei ole auttamassa, eikä kukaan tiedä, että 

tarvitset apua. Olet omillasi!

 � Vinssin alle jumittunut kapteeni oli erittäin onnekas jäädessään henkiin – muuten hän ei olisi kertomassa tapauksesta.

 � Kapteeni käynnisti uuden noston vinssillä samalla kun jatkoi saaliin lajittelua säästääkseen aikaa, mutta näin hän 
joutuikin paikkaan, josta hän ei yltänyt ohjaimiin nopeasti.

 � Kannella oli laatikoita sikin sokin, ja niiden vuoksi hän menetti tasapainonsa.

 � Emme tiedä, mitä toisessa onnettomuudessa tapahtui, mutta epäillään, että kapteeni putosi tai merta töytäisi hänet 
laidan yli nosto-operaation yhteydessä.

KALASTA AINA JONKUN TOISEN KANSSA. JOS KUITENKIN KALASTAT YKSIN, 
VARMISTA TURVALLISUUS KAIKIN MAHDOLLISIN VAROTOIMIN.
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1. JOHDANTO

RISKINARVIOINTI

Miksi se on tarpeen? Jotta työolosuhteet olisivat turvalliset, on tärkeää miettiä mahdollisia vaaratilanteita 
ja yrittää estää ne tai suojautua niitä vastaan. Tämä tunnetaan riskinarviointina ja sitä 
suoritetaan jatkuvasti epämuodollisesti tehden arviointeja, ”punniten töitä”. EU:n puite-
direktiivi vaatii muodollisen riskinarvioinnin kirjallisena, ja maat ovat ottaneet käyttöön 
lainsäädäntöä riskinarviointien suorittamiseksi kaikilla työpaikoilla kalastus mukaan 
lukien.

Kuka on vastuussa 
riskinarvioinnista?

Tilanteessa, jossa työntekijät on palkattu, työnantajan velvollisuus on varmistaa 
turvallinen työpaikka ja suorittaa riskinarviointi tarkistaakseen ja varmistaakseen, että 
työpaikka on turvallinen.

Kuka on vastuussa 
riskinarvioinnista 
kalastusaluksellasi?

Kalastettaessa työpaikkana toimii alus ja aluksen päällikkö on usein työnantaja. 
Päällikkö ei ehkä ole aluksen omistaja, jolloin omistajan velvollisuus on varmistaa, 
että riskinarviointi suoritetaan. Päällikkö, joka on vastuussa aluksen toiminnasta, on 
sopivin henkilö suorittamaan riskinarvioinnin, mutta aluksen johtajalla, omistajalla, on 
kokonaisvastuu.

Onko osuuskalastaja 
palkattu henkilö?

Monissa paikoissa kalastajat työskentelevät aluksella saaden osuuden aluksen 
ansioista. EU:n jäsenvaltioiden kansalliset säädökset saattavat määrittää heidät ter-
veys- ja turvallisuusnäkökohtien kannalta työntekijöiksi. Riippumatta heidän kansallisen 
lainsäädännön mukaisesta luokittelustaan, on hyvä käytäntö pitää heitä työntekijöinä 
terveys- ja turvallisuustarkoituksessa. Siksi kaikkien sellaisten henkilöiden tai organisaa-
tioiden, joilla on määräysvalta aluksessa, antamien ennaltaehkäisy- ja suojatoimenpi-
teiden on koskettava heitä. Kyseisen henkilön tai organisaation on varmistettava, että 
riskinarviointi suoritetaan.

Yksin työskentelevä 
kalastaja (itsenäinen 
ammatinharjoittaja)

Jos omistat aluksen ja työskentelet sillä yksin, sinun on suoritettava riskinarviointi. Jos 
kuitenkin käytät alusta toisen henkilön puolesta, joka omistaa aluksen, tämä henkilö on 
vastuussa työpaikastasi, ja hänen on suoritettava riskinarviointi.

Jos alus on sinun ja vain sinä työskentelet sillä, riskinarviointi on pakollinen oman turval-
lisuutesi ja kenen tahansa, joka huoltaa sitä tai vain kävelee sen läpi toiseen alukseen, 
turvallisuuden vuoksi. Jos työskentelet yksin, on tärkeää, että mietit turvajärjestelyjä 
(katso moduuli I, kappale 18).
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2. PERUSKÄSITTEET

RISKINARVIOINNIN PERUSTEET

Riskinarviointi voi olla monimutkaista tai melko yksinkertaista tilanteen mukaan. Kalastus on vaarallista, 
koska työpaikka on merellä, mutta riskinarviointi voi olla yksinkertainen ja ymmärrettävä. Yksinkertaisessa 
riskinarvioinnissa käytetään seuraavanlaisia termejä.

VAARA

MIKÄ TAHANSA MIKÄ VOI VAHINGOITTAA

Melkein mitä tahansa voidaan pitää vaarana, mutta järkevästi ajatellen voidaan eritellä todelliset 
vaarat ja jättää pois äärimmäisyydet.

Vaara voi olla:
 � Este, johon henkilöt voivat kompastua;

 � Kannen liukas alue;

 � Kaiteen puuttuminen;

 � Auki jätetyt luukut;

 � Vinssin käyttäjä ei näe miehistön jäseniä käsittelemässä pyydyksiä;

 � Yli laidan putoamisen mahdollisuus;

 � Saaliin käsittely;

 � Huono valaistus konehuoneessa;

 � Nukahtaminen alusta ohjatessa;

 � Korkeat melutasot;

 � Kokematon miehistön jäsen;

 � Suuren pyydysmäärän kuljettaminen kannella.

RISKI

VAARAN TODENNÄKÖISYYDEN JA SEN VAKAVUUDEN YHDISTELMÄ
Jokin, jolla on erittäin vakavat seuraukset, jotka johtavat pysyvään vammaan tai kuolemaan. Vaikka tapahtuma on epätodennä-
köinen, se on vakavampi riski kuin jokin, joka on todennäköinen, muttei aiheuta niin suurta vahinkoa. Vakavat riskit on otettava 
huomioon.
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SEURAUS

KUINKA VAARA VOI VAHINGOITTAA JA KUKA VOI VAHINGOITTUA?
Seuraukset voivat vaihdella. Liukastuminen/kompastuminen/putoaminen saattaa johtaa muutamiin mustelmiin tai jopa 
kuolemaan.

On mietittävä, mikä on kohtuudella mahdollista; kompastuminen vinssin lähellä voi johtaa henkilön kaatumiseen vinssiin.

Pienellä kalastusaluksella on vaarassa voi olla koko miehistö tai vain yksi henkilö, joka työskentelee 
tietyssä paikassa, kuten koneenkäyttäjä.

Kannella vaaniva vaara voi kuitenkin vaarantaa kenet tahansa, joka ylittää kannen, mukaan lukien 
toisen aluksen miehistön jäsenet.

VAROTOIMENPIDE

MITÄ VOIDAAN TEHDÄ RISKIN PIENENTÄMISEKSI?
Mitkä suojatoimet on toteutettu? Näitä voivat olla:

 � Kaiteet:

 � Suojukset;

 � Suojaimet;

 � Ohjeet;

 � Koulutus;

 � Erilaiset työmenetelmät;

 � Parannettu laitteisto;

 � Ammattimainen vakavuustarkistus;

 � Jne.

JATKOTOIMENPITEET

JÄLJELLE JÄÄVIEN RISKIEN PIENENTÄMINEN
Mietittyäsi vaaroja ja varotoimenpiteitä (suojatoimet), jotka on toteutettu vaaran pienentämiseksi tai siltä suojautumiseksi, sinun 
on mietittävä, onko riski vielä olemassa ja aiheuttaako se jatkotoimenpiteitä.

RISKINARVIOINTI - TAVOITE

Riskinarvioinnin tavoite on varmistaa, että työpaikka on turvallinen kaikille henkilöille.
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3. RISKINARVIOINNIN VIISI VAIHETTA

VAIHE 1  � Kävele ympäriinsä ja tee luettelo vaaroista aluksellasi.

 � Tarkista tämän oppaan kaikissa moduuleissa esitetyt riskit.

 � Ota miehistön jäsenet mukaan vaarojen tunnistamiseen.

Jokaisen turvallisuus on huomioitava Mitä vaaroja aluksella on?

VAIHE 2  � Huomioi kaikki todennäköiset tapahtumat.

 � Onko aluksella nuoria ja kokemattomia miehistön jäseniä.

Onko joku tietämätön mahdollisesta 
vaarasta?

Tunnista seuraukset, kuka saattaa 
vahingoittua ja kuinka?

VAIHE 3  � Vältä riskejä; Arvioi kaikki riskit, joita ei voida välttää.

 � Ota käyttöön hyvät käytänteet ja noudata yleisesti hyväksyttyjä standardeja. (esim. kansallista 
lainsäädäntöä)

Ovatko toteutetut suojatoimet riittäviä ja 
järkeviä?

Arvioi riski – ovatko olemassa olevat 
varotoimenpiteet riittäviä?

VAIHE 4  � Kirjoita riskinarviointi ja kerro siitä kaikille miehistön jäsenille.

 � Käytä yksinkertaista lomaketta ja noudata tässä oppaassa esitettyä rakennetta.

Ota huomioon vakavat riskit, älä 
mitättömiä

Kirjaa löydöksesi!

VAIHE 5  � Tarkista riskinarviointisi vähintään vuosittain.

 � Tarkista se kiireellisesti, jos: alukseen tehdään muutoksia, uusi kalastusmenetelmä otetaan käyttöön 
tai miehistö vaihtuu.

 � Kirjoita erillinen riskinarviointi erityistapauksia varten (esim. nuoret henkilöt, henkilöt joilla on toiminta-
kyvyn rajoitteita, raskaana olevat naiset).

Mitä nopeammin tarkistat riskinarviointisi, 
sitä parempi!

Tarkista riskinarviointisi, ja tee 
tarvittaessa muutokset
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4. TURVALLISUUSKÄYTÄNTEET ALUKSELLA

TURVALLISUUSKÄYTÄNTEET
Johdonmukaisten turvallisuuskäytänteiden luominen ei ole lakisääteinen vaatimus EU:n lainsäädännössä, mutta se on 
tärkeä ennaltaehkäisevä turvallisuustoimenpide.

Jäljempänä annetaan esimerkki käytänteistä. On tärkeää täyttää tällainen asiakirja, joka osoittaa aluksen sitoutuneisuu-
den turvallisuuteen ja jossa nimetään käytänteiden ylläpidosta ja tuesta vastaavan henkilön.

TURVALLISUUSKÄYTÄNTEET – ESIMERKKI
Seloste terveys- ja turvallisuuskäytänteistä

Tämä on seloste aluksen terveys- ja turvallisuuskäytänteistä:

Yleiset käytänteemme ovat:
 � varmistaa työstä johtuvien terveys- ja turvallisuusriskien riittävä hallinta;

 � kuulla työntekijöitä ja miehistöä heitä koskevissa terveys- ja turvallisuusasioissa;

 � tarjota ja ylläpitää turvallinen ympäristö ja laitteet;

 � varmistaa aineiden turvallinen käsittely ja käyttö;

 � tarjota tietoa, ohjeita ja valvontaa työntekijöille ja miehistölle;

 � varmistaa, että kaikki työntekijät ovat päteviä tekemään työnsä ja antaa heille riittävä koulutus;

 � estää onnettomuudet ja työhön liittyvät terveysongelmat;

 � ylläpitää turvallisia ja terveellisiä työskentelyolosuhteita; sekä

 � tarkistaa ja korjata nämä käytänteet tarpeen mukaan säännöllisin väliajoin.

Allekirjoitus:

Päiväys:
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5. RISKINARVIOINNIN KIRJOITTAMINEN

SUOSITUKSET LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI
Vaarojen tunnistaminen: Yleensä on parasta ottaa miehistö mukaan kävelylle aluksen ympäri, jotta voidaan keskus-
tella aluksen vaarallisista alueista.

Riskiyhteys: Jokaisella vaaralla on vähintään yksi riski, mutta todennäköisesti useita. Riski on tapa, jolla vaara voi vahin-
goittaa miehistöä ja alusta.

Varotoimenpiteet: Riskinarvioinnissa on kyse riskien pienentämisestä, ja varotoimenpiteiden toteuttaminen on sen 
keskeinen osa.

Varotoimenpiteitä olisi käsiteltävä seuraavassa järjestyksessä:
Suojukset: Nämä voivat olla fyysisiä tai epäsuoria. Esimerkiksi koneen suojus on fyysinen suojus ja turva-alue, jossa 
miehistö voi seistä pyydystä nostettaessa, on epäsuora suojus.

Koulutus ja menettelyt: Tämäntyyppisillä toimilla varmistetaan, että kaikki työskentelevät turvallisesti ja että jokaisella 
on riittävä koulutus. Tarkistuslistoja voidaan pitää tämäntyyppisenä varotoimenpiteenä.

Henkilösuojaimet: Vaatetus, jota käytetään henkilön suojaamiseksi vahingolta ja jonka mahdollistaa laitteiden käytön 
turvallisesti. Esimerkiksi käsineet jotka pitävät kädet lämpimiä ja toimintakykyisinä ja suojalasit, joiden avulla käyttäjä voi 
katsoa suorittamaansa tehtävää.

Opastusmerkit: Opastusmerkkejä on muitakin kuin sanallisia. Kansialueen maalaaminen kirkkaan väriseksi ilmaisee, 
ettei siinä pidä seistä, ja kirkkaan, selkeästi merkityn, pään korkeudella sijaitsevan esteen väistäminen on helpompaa kuin 
tumman.

Sivunumero: Käytä tätä kirjaa apuna suositeltavien varotoimenpiteiden valinnassa ja viittaa keltaisessa sarakkeessa 
annettuun sivunumeroon.

Huomautus: Huomaa, etteivät tämä ja muut tässä oppaassa esitetyt lomakkeet määrää lopullista tapaa, jolla sinun on suori-
tettava riskinarviointi. Lomakkeet saattavat kuitenkin auttaa sinua huomaamaan riskit ja arvioimaan seuraukset. Suosittelemme, 
että otat lomakkeet käyttöön ja täytät ne erityistarpeidesi mukaisesti.
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6. RISKINARVIOINTIOPAS

ALKUHUOMAUTUKSET:
Tässä kappaleessa esitetään tarkistuslistaesimerkki ja opastusta aluksen riskinarviointiin. Esimerkkeinä on kuusitoista 
aluetta, tehtävää tai toimintoa (katso seuraavat taulukot). Käytä tarkistuslistaa ja opastusta apuna riskinarvioinnin suorit-
tamisessa aluksellasi.

Mieti jokaista ”mahdollista vaaraa” ja jos se ei sovellu, merkitse ruutu X:llä.

Kun riskinarviointi on suoritettu, merkitse ruutu √-merkillä.

Tyhjä ruutu merkitsee, että arviointi on tehtävä.

Ota huomioon, että arvioit oman aluksesi tilannetta, ja sopivat varotoimenpiteet saattavat olla erilaisia kuin tässä 
oppaassa luetellut.

ALUE TEHTÄVÄ TOIMINTO

Alus Ohjaushytti Troolikalastus

Miehistö Majoitus/keittiö Mertakalastus 

Hätätilannemenettelyt Konehuonetila Verkko-/siima-/jigikalastus 

Alukseen nousu ja aluksesta 
poistuminen Saaliin käsittely Pohjaharaus ja puomitroolaus 
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1.1. JOHDANTO

KELLUNTAVARUSTEET
Kelluntavarusteet ovat vaatteita tai varusteita, jotka oikein käytettynä vedessä antavat käyttäjälle tietyn kelluntatason, 
joka lisää selviytymisen todennäköisyyttä. Erittäin yleisesti ajatellaan, että pelastusliivit ja kelluntavarusteet ovat sama 
asia. On kuitenkin syytä korostaa, että pelastusliivi on suunniteltu kääntämään tajuton henkilö kasvot ylöspäin veteen 
jouduttaessa.

NOSTE
Noste mitataan newtoneissa (N) ja se määrittää kelluntavarusteen kyvyn pitää henkilö pinnalla. 10 newtonia vastaa suun-
nilleen 1 kilogramman kelluvuutta.

Noste saadaan aikaan yleensä seuraavilla:

1. Luontainen noste, joka saavutetaan käyttämällä kelluvia materiaaleja, kuten umpisoluvaahtoa, pukineen vuoressa. 
Nosteen määrä riippuu vaahdon määrästä, ja hyvän nosteen saavuttamiseksi sitä on oltava runsaasti, mikä tekee 
pukineesta kömpelön. Luonnostaan kelluvat kappaleet tuottavat todennäköisesti vain 50–80 N nosteen, mutta ne ovat 
ehdottoman luotettavia.

2. Täyttämällä aikaansaatava noste, joka saadaan aikaan täyttämällä kammio kaasulla. Yleensä käytetään pientä 
hiilidioksidikaasusylinteriä (CO2). Täyttö voidaan aktivoida käsin vetämällä nauhasta tai automaattisesti, kun laite 
uppoaa veteen. Täyttö voidaan suorittaa myös puhaltamalla suukappaleeseen. Täytettävillä laitteilla voidaan saavut-
taa hyvä nostetaso, mutta ne on tarkistettava ja huollettava säännöllisesti luotettavuuden varmistamiseksi.

Kelluntavarusteisiin, joiden on oltava CE-merkittyjä, on sovellettu neljää eurooppalaista standardia (EN393–399). Kansain-
välinen standardisoimisjärjestö (ISO) on hiljattain korvannut nuo standardit standardilla ISO 12402. Alla oleva kuva esittää 
symbolimerkit ja nosteluokkien yhteenvedon.

VI-1. Kelluntavarusteiden kelluntaluokitukset (RNLI)

Taitaville uimareille lähellä 
rantaa tai avun ollessa lähellä. 
Minimaalinen massa, mutta 
rajoitettu käyttökelpoisuus aal-
lokossa. Ei voida olettaa pitävän 
käyttäjää turvassa pidemmän 
aikaa. Riittämätön noste niiden 
suojaamiseksi, jotka eivät 
kykene auttamaan itseään. 
Vaatii käyttäjän aktiivista 
osallistumista eikä todennäköi-
sesti käännä henkilöä kasvot 
ylöspäin vedessä.

Suositellaan suojaisille ja 
tyynille vesille.  
Ei ehkä anna riittävästi 
nostetta sellaisen henki-
lön suojaamiseksi, joka ei 
pysty auttamaan itseään, 
eikä ehkä käännä tajutonta 
henkilöä selälleen varsin-
kaan, jos hänellä on raskaat 
vaatteet.

Yleiseen käyttöön rannikon 
lähellä ja kovissa sääolosuh-
teissa. Kääntää tajuttoman 
henkilön hengitysteiden 
kannalta turvalliseen asen-
toon, eikä vaadi käyttäjältä 
toimia tämän asennon 
säilyttämiseksi.

Pääasiallisesti avomerikäyt-
töön sekä henkilöille, jotka 
kantavat merkittävää painoa 
ja tarvitsevat siten lisänos-
tetta. Myös niille, jotka käyt-
tävät vaatteita, joiden sisälle 
jäävä ilma saattaa vaikuttaa 
haitallisesti pelastusliivin 
itseoikaisukykyyn. Tarkoitettu 
varmistamaan, että käyttäjä 
kelluu suu ja nenä riittävän 
korkealla veden pinnasta.

50 100 150 275

PELASTUSLIIVITKELLUNTAPUKINEET
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1.2. MITÄ ON SAATAVILLA?

Saatavilla on monia tuotteita, joita voidaan pitää kelluntavarusteina. Kaikilla niillä on etunsa ja haittansa, jotka on otettava huo-
mioon valittaessa parhaiten omiin vaatimuksiin sopiva kelluntavaruste.

1.2.1. LIIVIT TAI KEHONLÄMMITTIMET

Kalastajat suhtautuvat niihin suopeasti, koska ne ovat helppokäyttöisiä, mukavia ja näyttävät normaaleilta vaatteilta. Niissä 
on kelluttava vaahtovuori, joka tarjoaa 50–70 N:n nosteen, mikä riittää pitämään henkilön pinnalla, mutta ei pidä tajuttoman 
kasvoja ylöspäin. Niissä on yleensä vetoketju ja hyvänkokoiset käyttökelpoiset taskut ja ne ovat kohtuullisen hintaisia. Monet 
pitävät niitä ihanteellisina ohjaushytissä käytettäviksi, mutta kannella työskentelevät miehistön jäsenet saattavat pitää niitä liian 
kuumina lämpimissä sääolosuhteissa.

1.2.2. TYÖLIIVIT

Työliivit on tarkoitettu käytettäviksi paikoissa, joissa henkilöiden on mahdollista työskennellessään pudota veteen. Yleensä käyte-
tään nosteen aikaansaamiseksi jäykkää vaahtoa rinnan etupuolella, ja noste voi olla jopa 100 N. Liivit voivat olla edullisia, mutta 
ovat todennäköisesti liian kömpelöitä ja rajoittavia käytettäviksi jatkuvasti kalastusaluksella työskenneltäessä.

1.2.3. KELLUTTAVAT LÄMPÖPUVUT

Näiden pukujen lämpösuoja on suuri etu verrattuna useisiin tuotteisiin, ja ne antavat valtavasti enemmän selviytymisaikaa ja 
suojaa kylmäshokkia vastaan, kun henkilö yllättäen joutuu kylmään veteen. Puvut on valmistettu kovaa kulutusta kestävästä, 
vedenpitävästä kankaasta ja umpisoluvaahtovuoresta ja tuottavat 50–80 N:n nosteen. Velcro-tarrat sulkevat puvun hihansuista 
ja lahkeista kylmän veden sisääntulon estämiseksi. Puvuissa on termisesti vuorattu huppu ja huppuun, olkapäihin ja hihansuihin 
on yleensä kiinnitetty heijastinnauhat.

Vedessä puvut tukevat hyvin, ja käyttäjä kelluu vaakasuorassa. Uiminen on helppoa ja pystysuoran asennon omaksuminen 
vedessä on myös helppoa siten, ettei vettä mene yleensä suuhun edes aallokossa. Jos käyttäjä kuitenkin menettää tajuntansa, 
hän kelluu vaakasuorassa joko kasvot alaspäin tai kasvot ylöspäin. Siksi suositellaan, että tällaisia pukuja käytetään täytettä-
vien pelastusliivien kanssa, jotta käyttäjä kääntyy kasvot ylöspäin, ja koska pelastusliivin on ylitettävä puvun noste, suositellaan 
suurta 275 N:n pelastusliiviä.

Kalastajat käyttävät näitä pukuja paljon kylmissä olosuhteissa, joissa ne ovat ihanteelliset. Lämpimässä säässä ne kuitenkin 
ovat yksinkertaisesti liian kuumia käytettäviksi työskennellessä.

1.2.4. TÄYTETTÄVÄT PELASTUSLIIVIT

Mitä sinun on tiedettävä?
Näitä tuotteita useimmat kalastajat suosivat, koska niitä voidaan käyttää minkä tahansa vaatetuksen päällä, ne ovat kevyitä, 
eivätkä rajoita. Monia asioita on kuitenkin huomioitava valittaessa tuotetta omiin tarkoituksiin.

Noste: 150 N (ISO12402-3:2006) on yleensä hyväksytty riittäväksi keskivertoaikuiselle avomerellä. 275 N (ISO12402-2:2006) 
tarvitaan käytettäessä raskasta suojavaatetusta tai kannetaan työkaluja. Näin suuri noste on tarpeen takaamaan, että tajuton 
henkilö, joka käyttää kelluvaa lämpöpukua, kääntyy kasvot ylöspäin vedessä.

Yksi- tai kaksikammioinen: Useimmat täytettävät pelastusliivit ovat joko kaksikammioisia, kaksisylinterisiä, SOLAS-vaa-
timukset täyttävillä mekanismeilla varustettuja tai yksikammioisia, yksisylinterisiä, mekanismilla varustettuja. Jos pelastusliivi 
on ainoa henkilön käytettävissä oleva pelastusliivi aluksella, säädökset saattavat vaatia, että se on kaksikammioinen ja vastaa 
SOLAS-vaatimuksia. (Tämä ei ehkä päde alle 12-metrisillä aluksilla.) Jos täytettävän pelastusliivin lisäksi on aluksen jättämiseen 
tarkoitettu pelastusliivi, esim. kelluntavarusteena käytettävä liivi, silloin yksikammioinen pelastusliivi on hyväksyttävä.

Kaksikammioiset pelastusliivit ovat melko kalliita ja useimmat kalastajat pitävä kustannustehokkaimpana hankkia edullinen 
luonnostaan kelluva, SOLAS-hyväksytty pelastusliivi aluksen jättämistarkoitukseen sekä yksikammioinen täytettävä pelastusliivi 
käytettäväksi kelluntapukineena.
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Automaattinen tai käsikäyttöinen: Useimmat kalastajat haluavat pelastusliivin täyttyvän automaattisesti, mikäli he joutu-
vat veteen. Automaattisissa pelastusliiveissä on aina keino käsikäyttöä varten sekä suukappale, jolla pelastusliivi voidaan täyt-
tää puhaltamalla. On kuitenkin mahdollista määrittää ”manuaalinen” pelastusliivi, joka on aktivoitava käsikäyttöisesti vetämällä 
narusta.

Käsikäyttöinen aktivointi estää kostuneesta automaattimekanismista johtuvan tahattoman käyttöönoton tai automaattisen 
pelastusliivin täyttymisen käyttäjän yrittäessä päästä pois uppoavasta aluksesta. Käsikäyttöinen aktivointi ei tietenkään toimi, 
jos olet tajuton!

Liukoiset tai hydrostaattiset mekanismit: Useimmat automaattiset pelastusliivit aktivoituvat, kun liukoinen tabletti (suola) 
liukenee kosketuksessa veteen, jolloin jousikuormitteinen painin puhkaisee kaasusylinterin täyttäen pelastusliivin. Tämäntyyppi-
nen mekanismi voi laueta vahingossa, jos se on jatkuvasti kosteissa olosuhteissa ilman, että sitä ripustetaan kuivumaan.

Kosteus ei vaikuta lainkaan hydrostaattisiin mekanismeihin, jotka aktivoituvat paine-erosta joutuessaan veteen. Liukoisia meka-
nismeja käytetään todennäköisesti useimmissa saatavilla olevissa tuotteissa, ja kalastajat voivat helposti tarkistaa ja huoltaa 
ne. Hydrostaattiset mekanismit ovat melko vaativia rakenteeltaan ja valmistajan on huollettava ne.

Päälliset: Kiinnitetään painonapeilla, velcro-tarralla tai vetoketjuilla. Päällisten on oltava lujatekoisia suojatakseen, mutta myös 
joustavia, jotta pelastusliivi on mukava käyttää. Kalastustarkoituksessa on huomioitava päällisten puhtaana pito.

Vyöt: Ellei pelastusliivin vyö ole tiukasti kiinnitetty käyttäjään, liivi kelluu käyttäjän hartioiden yläpuolella vedessä. Soljen on 
oltava helppokäyttöinen ja tehokas, jotta vyö ei löysty.

Haarahihnat: Monet valmistajat varustavat pelastusliivit haarahihnoilla, jotteivät ne kellu olkapäiden yläpuolella, jolloin ne 
eivät pidä käyttäjän suuta poissa vedestä. Näitä suositellaan erityisesti käytettäväksi lyhyissä pelastusliiveissä, jolloin vyö on 
vyötärön yläpuolella ja liukuu helpommin ylöspäin.

Sylinteri ja mekanismi: Täytettävissä pelastusliiveissä on mahdollista, että kaasusylinterin liitos löystyy, eikä pelastusliivi 
täyty tai se täyttyy vain osittain. Mekanismin tiukkuus on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Tämän ongelman ratkaisemiseksi 
jotkut valmistajat kiristävät sylinterin tarvittavaan kireyteen, jotkut käyttävät bajonettikiinnitteisiä sylintereitä ja jotkut liittävät 
päällykseen muovisen ikkunan, josta sylinterin ja mekanismin voi nähdä.

Kalastuksen fyysinen aktiivisuus asettaa pelastusliiveille suuret vaatimukset. Kalastajien on oltava tietoisia, että kaasusylinterit 
voivat höltyä ja heidän on tarkastettava pelastusliivinsä säännöllisesti.

Huolto: Valmistajat suosittelevat heidän suorittamaansa huolellista tarkastusta ja huoltoa vuoden välein. Ei kuitenkaan ole 
mitään syytä, miksi kalastaja ei voisi huoltaa kelluntavarusteena käytettävää täytettävää pelastusliiviä valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Jos se täyttyy tahattomasti, se on voitava pakata uudelleen. Ostaessasi pelastusliiviä, osta vähintään yksi varasarja. 
Nämä sarjat sisältävät vaihtokaasusylinterin, uuden liukoisen tabletin ja kaiken muun, mitä tarvitaan pelastusliivin tekemiseksi 
käyttökelpoiseksi täyttymisen jälkeen. Hydrostaattiset pelastusliivit on lähetettävä valmistajalle huoltoon.
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1.2.5. PELASTUSLIIVIT

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Mukavuus: Voitko käyttää varustetta mukavasti työskennellessäsi? Sovita pelastusliiviä ja katso, miltä se tuntuu. Hiertäminen 
kaulan ympärillä on usein ongelma ja kauluksellisen T-paidan käyttö auttaa. Toinen mahdollinen ongelma on sylinterin ja meka-
nismin painautuminen rintaasi kumartuessasi tai kurottaessasi työskentelyn aikana.

Vyön solki: Huomioi, kuinka helppoa vyön soljen kiinnittäminen on. Useissa pelastusliiveissä on silmukka-silmukassa-tyyppinen 
solki, mutta ne voivat olla melko vaikeita kiinnittää kylmin käsin ja niissä vyö on säädettävä tiukalle kiinnityksen jälkeen. Napsau-
tustyyppiset vyön soljet ovat helpompia ja nopeampia, eikä vyötä tarvitse säätää. Tarkista, kuinka hyvä pito soljella ja säätimellä 
on vyössä, sillä vyön höltyminen on yleinen ongelma.

Tarttumakohdat: Etsi litteäprofiilista pelastusliiviä, joka sopii tiiviisti, eikä ulotu kovin pitkälle vyön alapuolelle. Yleisin tarttu-
makohta on käsikäyttöisen täytön aktivointinappula, joka yleensä sijaitsee alaosassa. Automaattitäytön yhteydessä on todennä-
köisesti perusteltua työntää käsikäyttöisen täytön aktivointinappula päällisten sisään joko avaamalla velcro-tarrat tai vetoketjun 
alareunasta. Silloin on tietenkin avattava päälliset nappulan käyttämiseksi, jos automaattinen täyttö ei toimi, mutta tämä on 
erittäin epätodennäköistä.

Kiinnikkeet: Päälliset pysyvät paikallaan velcro-tarralla, vetoketjuilla tai painonapeilla. Velcro-tarra on erittäin tehokas, mutta 
likaantuessaan hienosta hiekasta, jäänteistä jne., se ei enää pidä yhtä tehokkaasti ja päälliset saattavat avautua. Vetoketjut ja 
painonapit ovat mahdollisesti parempia tilanteissa, joissa pelastusliivi likaantuu merkittävästi.

Puhdistaminen: Helposti puhdistettavat päälliset ovat tarpeen useimmissa kalastusoperaatioissa.

Kestävyys: Kevyet pelastusliivit, joissa on ohuet päälliset eivät kestä jatkuvaa käyttöä, koska päälliset repeytyvät ja kammio 
vaurioituu helposti. Kovassa työssä käytettävissä pelastusliiveissä on vähintään alaosan oltava vahvistettu. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää lyhyitä pelastusliivejä, jotka pysyvät poissa pyydysten tieltä.

Valo ja pilli: SOLAS-hyväksytyt pelastusliivit varustetaan valolla ja pillillä. Kelluntapukineen ei ole pakko täyttää SOLAS-vaati-
muksia, mutta valo ja pilli ovat suositeltavia.

1.2.6. SUOJAVAATTEET

Sisäänrakennetut pelastusliivit
Erityinen yläosa, joka sisältää jatkelaskoksen tai takkityyppinen yläosa, joka kiinnitetään painonapeilla, voi avautua antaen tilaa 
täyttyneelle pelastusliiville. Yhdessä tuotteessa, josta kalastajat ovat koekäytössä pitäneet, suojahousujen kannattimet on kor-
vattu täytettävällä pelastusliivillä.

Pelastusliivi on leveä, litteä kappale ja istuu käyttäjän olkapäillä mukavasti. Housujen rintalappuun kiinnitetyillä hihnoilla voi 
säätää istuvuutta ja housut toimivat tehokkaana haarahihnana pelastusliiville vedessä. Pelastusliivi ja housut voidaan ostaa 
erikseen, joten jos housut vahingoittuvat, pelastusliivi voidaan siirtää uuteen pariin.
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1.3. YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA

Mikään tuote ei ole täysin haitaton ja ongelmaton. Kaikki varusteet todennäköisesti hankaavat kaulan ympäriltä, joten kauluk-
sellista T-paitaa pitäisi käyttää kaulan suojaamiseksi. Kalastajia hukkuu myös lämpimällä säällä ja itse asiassa useimmiten 
tyynissä olosuhteissa.

Kelluntavarusteiden käyttö vaatii vaivannäköä, mutta päättäväisyydellä siitä tulee luonteva osa toimintaa. Valitse varusteet 
huolellisesti saatavilla olevista tuotteista löytääksesi kalastusoperaatioihisi sopivat ja sovita niitä mahdollisuuksien mukaan 
suojavaatteiden kanssa ennen ostamista.

Täytettävät pelastusliivit eivät ole ”osta ja unohda” -tuote. Ne on ripustettava kuivumaan käytön jälkeen ja tarkistettava säännöl-
lisesti vahinkojen tai kaasusylinterin höltymisen varalta.

Ostaessasi täytettäviä pelastusliivejä osta myös varasarja, jotta voit uudelleenpakata liivit, jos ne täyttyvät tahattomasti 
nappulan tarttuessa kiinni tai kosteuden tunkeutuessa mekanismiin. (Kosteus ei vaikuta hydrostaattisiin pelastusliiveihin, mutta 
valmistajan on uudelleenpakattava ne, jos nappula tarttuu kiinni.)

On muistettava, että kalastusaluksella työskenneltäessä päivittäin käytettävä tuote ei kestä ikuisesti. Tarkista aina pelastusliivi 
kulumisen varalta ennen käyttöä ja varmista, että hyväksytty henkilö huoltaa sen vuosittain.
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2.1. JOHDANTO

VAKAVUUS
Vakavuus on aluksen kyky palata pystyasentoon vedessä.

Vakavuutta heikentävien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää oikeiden päätösten tekemiseksi ja asianmukaisiin toimiin 
ryhtymiseksi liikennöitäessä alusta merellä.

PAINOPISTE (G)
Piste, jossa aluksen koko painon voidaan sanoa vaikuttavan pystysuoraan alas ja mitä alempana tämä piste on, sitä 
vakaampi alus on.

VI-2. Painopiste

Painopiste muuttuu aluksen lastin mukaan ja painava lasti ylhäällä kannella aiheuttaa korkeamman painopisteen ja heikomman 
vakauden. Kannen alla sijaitseva lasti parantaa vakautta. Painopiste siirtyy kohti lisättyä painoa, poispäin poistetusta painosta ja 
yhdensuuntaisesti siirrettyyn painoon.

VI-3. Painopiste muuttuu
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VAPAA NESTEPINTA -ILMIÖ
Ilmiö syntyy, kun nesteet siirtyvät aluksen liikkuessa aiheuttaen painopisteen siirtymän ja vaikuttaen merkittävästi 
vakavuuteen.

Jos tankki tai säiliö on täynnä, sisältö ei liiku aluksen liikkuessa ja aluksen painopiste ei muutu. Osittain täydessä tankissa tai 
säiliössä sisältö liikkuu aluksen liikkuessa ja aluksen painopiste siirtyy vähentäen vakavuutta. Polttoainetankeissa on väliseiniä 
vapaa nestepinta -ilmiön vähentämiseksi.

 

VI-4. Täysi tankki: painopiste pysyy paikoillaan 
aluksen keinuessa (mukautettu Transport Canada, 
03/2003)

VI-5. Osittain täysi tankki: painopiste siirtyy sivulle 
kun alus keinuu (mukautettu Transport Canada, 
03/2003).

Vapaa nestepinta -ilmiö esiintyy, jos kalalasti on suuri, joko kannella tai kalaruumassa, ja se lähtee liikkumaan. On erittäin tärkeää 
säilyttää kaloja laatikoissa tai kalasäilössä on oltava väliseinät, jotteivät kalat liikehdi edestakaisin ja horjuta venettä.

 

VI-6. Kalalasti soljuu aiheuttaen vapaa nestepinta 
-ilmiön (mukautettu Transport Canada, 03/2003).

VI-7. Vesi kannella virtaa aiheuttaen vapaa 
nestepinta -ilmiön (mukautettu Transport Canada, 
03/2003)

VARALAITA
Vedenpinnan ja aluksen työskentelykannen välinen pystysuora etäisyys.

VI-8. Esimerkki varalaidasta ja syväyksestä (perustuu FAO:n asiakirjaan 517)

SYVÄYS

VARALAITA
KANSI



S
IV

U
 1

4
4

M
O

D
U

U
LI

 V
I •

 L
IS

ÄT
IE

D
O

T 
- 

2 
• 

VA
KA

VU
U

S

2.2. VAKAVUUTEEN LIITTYVÄT VAARAT

2.2.1. ALUKSEN MUUTTAMINEN TAI UUSIEN LAITTEIDEN ASENTAMINEN

Aluksen muokkaaminen painavien kohteiden asentamiseksi nostaa aluksen painopistettä ja vähentää aluksen vakavuutta.

Jos haluat asentaa uuden nosturitelineen, suojakannen, troolirummun tai nosturin, sinun on ensin kysyttävä neuvoa laivanraken-
nusinsinööriltä tai muulta ammattilaiselta. Vain he pystyvät arvioimaan tällaisen kannen yläpuolelle sijoitetun kohteen vaikutuk-
sen aluksen varalaitaan, ja neuvomaan, onko tehtävä mukautuksia tai suoritettava uudet vakauslaskelmat.

Muista myös, että varastojen ja laitteiden vähitellen tapahtuva kertyminen lisää aluksesi painoa, joten suorita säännöllinen 
siivous ja tarkista huolellisesti, missä painavia esineitä säilytetään.

Pidä paino niin matalalla kuin mahdollista.

2.2.2. YLIKUORMAUS

Kalastusalukset ylikuormataan yleensä sijoittamalla liikaa saalista ruumaan tai kalaa kannelle. Molemmat tilanteet vähentävät 
vakavuutta ja lisäävät aluksen mahdollisuutta kaatua.

Selvitä, kuinka paljon saalista voit kuljettaa turvallisesti ja jätä paljon turvamarginaalia huonoa säätä ja alhaisia polttoainetasoja 
varten, jotta pääset kotiin turvallisesti. Jos sinulla on vakavuuskirja, katso lastausolosuhteet, jotka on laskettu tietyille polttoaine-, 
varasto- ja saalismäärille.

Kannelle on lastattava mahdollisimman vähän ja lasti on kiinnitettävä huolellisesti liukumisen estämiseksi. Kun merrat tai verkot 
on vietävä uusille alueille, on aina olemassa houkutus tehdä korkeita pyydyspinoja, jotta niitä voitaisiin kuljettaa mahdollisimman 
paljon.
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2.2.3. VEDEN SISÄÄNTULO

Kovassa merenkäynnissä aalto voi tuoda tonneittain vettä kannelle ja aiheuttaa vapaa nestepinta -ilmiön. Sen vuoksi on erittäin 
tärkeää poistaa vettä kannelta mahdollisimman nopeasti. Tyhjennysportit (nieluaukot) ovat elintärkeitä veden poistamiseksi ja 
kaatumisriskin pienentämiseksi.

Vettä voi päästä alukseen myös moottoritilan venttiilien ja putkien tai luukkujen, ovien ja tuuletusaukkojen kautta.

Muutamia toimenpiteitä tämän vaaran välttämiseksi:
 � Vältä tilanteita, joissa tyrskyt tai myötäaallokko voivat aiheuttaa veden tulvimisen kannelle.

 � Pidä tyhjennysportit auki ja vapaana esteistä.

 � Pidä pilssivesi ja sulanut jää mahdollisimman vähäisenä.

 � Testaa pilssihälyttimet ja pumput ennen jokaista matkaa.

 � Pidä luukut ja ovet suljettuina ja vapaina johdoista, vaijereista ja esteistä.

VI-9. Aallokkotyypit

2.2.4. TROOLAUS JA POHJAHARAUS

Troolaus ja pohjaharaus edellyttävät painavien pyydysten nostamista. On oltava erittäin varovainen, koska jännite varpeissa 
troolauksen ja harauksen aikana saattaa vähentää merkittävästi varalaitaa ja korottaa painopistettä.

VI-10. Kuorma varpeissa vaikuttaa vakauteen

Sivumyötäinen aallokkoMyötäaallokkoSivuaallokko

Vakavuus harattaessa tai troolattaessa
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2.2.5. SAALIIN TAI PYYDYKSEN NOSTAMINEN

Kalanpyydyksen tai saaliin nostaminen alukseen voi vähentää vakavuutta merkittävästi. On ymmärrettävä, että kun saalis on 
nosturilla nostettaessa nostettu pois vedestä, sen täysi paino vaikuttaa nosturin yläpään rullasta käsin. Siten paino on korkealla 
ja siirtyy myös aluksen sivulle aiheuttaen aluksen kallistumisen.

Ennen kuin nostat, mieti aluksesi tilaa, merenkäyntiä ja nostomäärää.

VI-11. Nosturilla nostaminen

VI-12. Peräkehikosta nostaminen

VI-13. Sivulta nostaminen

Suuri kuormitusvipu

Saalis

Kuvittele koko 
saalislasti rullan 
korkeudella

Painopisteen 
merkittävä 

kohoaminen

Vakavuus saalista nostettaessa

Odottamaton kuormitusvipu

Alus tuntee kuorman 
täällä ylhäällä

Saaliin nostaminen perästä

Kuormitusvipu

Alus tuntee kuorman täällä ylhäällä

Nostaminen laidalta
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2.3. NELJÄ VAIHETTA ALUKSEN VAKAVUUDEN ARVIOIMISEKSI

VAIHE 1
Ota huomioon kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa vakavuuden heikkenemiseen:

 � vesitiiviys;

 � vapaa nestepinta;

 � varalaita;

 � kuormitus;

 � kalastustoimet;

 � muut.

VAIHE 2
Kerää kaikki saatavilla olevat alusta koskevat tekniset tiedot:

 � johdotussuunnitelma;

 � yleinen sijoittelupiirustus;

 � vakavuuskirja,

 � muutostöitä koskevat kirjaukset;

 � aluksen rekisteröintitiedot;

 � kalaruuman, polttoainesäiliöiden, vesisäiliöiden tilavuudet;

 � painolasti.

Jos vakavuuskirja ei ole käytettävissä, sinun on kysyttävä neuvoa laivanrakennusinsinööriltä, joka voi käyttää kaikkea saa-
tavilla olevaa tietoa laskeakseen aluksen vakavuuden. Jos käytettävissä olevat tiedot eivät riitä, laivanrakennusinsinööri 
voi suorittaa ”kallistustestin” arvioidakseen aluksen vakauden.

VAIHE 3
Luetteloi tärkeät asiat, jotka koskevat alustasi:

 � Vesitiiviys: Mitkä aluksesi alueet ovat kriittisiä ja saattavat päästää veden sisään? esim. ovat, luukut, venttiilit, kat-
toikkunat, rungon aukot jne.  
Mitä toimenpiteitä voit toteuttaa estääksesi veden sisääntulon?

 � Vapaa nestepinta: Missä aluksellasi vapaa nestepinta voisi olla ongelma – esim. kannelle jäänyt vesi, irtolasti kaloja 
kannella, vettä pilssissä, polttoainesäiliöt?

 � Varalaita: Mitkä tekijät voivat pienentää aluksen varalaitaa, ja onko teknisissä tiedoissa rajoituksia? Mieti esim. vara-
laitaa perässä, keskilaivassa ja keulassa ja huomioi vähimmäistaso.

 � Kuormitus: Onko missään käytettävissä olevissa vakavuustiedoissa annettu kuormitusrajoja? Onko pyydysvaras-
tojen sijainti määritelty? Aluksen kuorma, pyydykset, polttoaine, varastot ja saalis eivät saa vaarantaa varalaidan 
vähimmäistasoa.

 � Kalastustoimet: Mieti, mitkä kalastustoimet vaikuttavat merkittävästi aluksen vakavuuteen ja luetteloi kaikki haital-
lisia vaikutuksia rajoittavat toimenpiteet.
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VAIHE 4
Luo tarkistuslista alukseesi liittyvistä tärkeistä tekijöistä muistutukseksi toimista ja tarkastuksista, jotka on suoritettava 
aluksen vakauden varmistamiseksi.

Lisää seuraavaan sarakkeeseen tärkeät seikat, jotka päätit vaiheissa 2 ja 3. Lisää toimintoihin jokaisessa kohdassa 
noudatettavat ohjeet. Määrää, mitkä työt ja tarkistukset on suoritettava säännöllisesti. Käytä tarkistuslistaa (taulukko alla) 
muistutuksena jokaiselle aluksen vakavuuden varmistamiseksi suoritettavista toimista.

AVAINTEKIJÄT
MENETTELYT

Ennen lähtöä Siirtyminen Kalastus

Vesitiiviys

Vapaa nestepinta

Varalaita

Kuormitus

Kalastustoimet

Esimerkkejä huomioitavista tilanteista:

a. Lähtö satamasta täysien polttoainesäiliöiden ja varastojen kera, mutta ilman kalaa;

b. Kalastusalueella oleminen täyden saaliin kera;

c. Kotiintulo täyden/pienen saaliin ja vähäisten polttoainemäärien ja varastojen kera;

d. Muut varsinaiset toimintaolosuhteet (esim. kalastustoimet).

Lähdemaininnat:
Osa vakavuutta käsittelevän luvun sisällöstä perustuu Maritime New Zealandin ja Fishing Industry Safety and Health -alustan 
julkaisemiin tietoihin.
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3 • Ensiapu

3.1. UHRIN TUTKIMINEN

3.2. AVUN KUTSUMINEN – MAYDAY-KUTSU

3.3. ENSIAPUPAKKAUS

3.3.1. PERUSENSIAPUPAKKAUS

3.3.2. C-LUOKAN ENSIAPUPAKKAUS

3.4. ONNETTOMUUSLOMAKE

TIEDÄ, MITÄ 
PITÄÄ TEHDÄ
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3.1. UHRIN TUTKIMINEN

1. Pidä huoli omasta turvallisuudestasi.

2. Puhu uhrille ennen kuin kosketat häntä.

3. Tarkista vaste:

 y Onko uhri valpas?

 y Kuuleeko hän äänesi?
 y Reagoiko uhri kipuun?

 y Eikö hän reagoi?

Tarkista tajunnan taso puristamalla hänen olkapäitään tiukasti ja huutamalla todetaksesi reagoiko hän. Jos hän ei reagoi ääneen 
eikä kosketukseen, nipistä korvanlehteä tai kämmenselkää nähdäksesi reagoiko hän kipuun.

Tajunnan menetys tapahtuu, kun aivojen normaali toiminta häiriintyy.

Se voi olla hengenvaarallinen tila, jossa tarvitaan välittömästi lääkärin apua.
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3.2. AVUN KUTSUMINEN – MAYDAY-KUTSU

1. Tarkista, että radio on kytketty päälle ja korkea tehoasetus on valittu.

2. Valitse sopiva kanava (MF DSC, VHF DSC, VHF kanava 16 tai INMARSAT)

3. Paina lähetyspainiketta ja sano hitaasti ja selkeästi:

 y Mayday (toista 3 kertaa)

 y Tämä on (toista aluksesi nimi 3 kertaa)

 y Kutsutunnukseni / MMSI on...
 y Mayday (aluksen nimi tunnus)

 y Sijaintini on (anna leveys- ja pituuspiirit tai todellinen suuntima ja etäisyys tunnetusta pisteestä)

 y Tarvitsen (kuvaa avun tyyppi, esim. ”lääkärin apua”)

 y Minulla on (?) henkilöä aluksella

 y Loppu (tämä tarkoittaa, että ole hyvä ja vastaa)

4. Vapauta lähetyspainike ja odota vastausta

5. Jos et kuule mitään, TOISTA KUTSU

Jos kutsu onnistui, se ohjataan lääkärille lääkinnällisen neuvonnan radiokeskuksessa. Olosuhteista ja lääkärin neuvoista riippuen 
rannikkovartiosto saattaa auttaa evakuoinnin järjestämisessä.

Terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi 
annetun EU:n lainsäädännön mukaisesti (koskee kaikenkokoisia kalastusaluksia):

 � aluksissa on oltava asianmukainen lääkintäpakkaus,

 � miehistölle on annettava lääkintää ja ensiapua koskeva peruskoulutus,

 � lääkinnällistä neuvontaa on oltava käytettävissä radion kautta,

 � aluksella on oltava ensiapuopas.

Kun onnettomuus tapahtuu ja joku on sairas tai loukkaantunut, on tärkeää, että joku tietää kuinka toimitaan oikein, kunnes 
ammattiapu saapuu.

Kaikkien miehistön jäsenten olisi osallistuttava perusensiapukurssille, jotta he osaavat tarvittaessa auttaa tovereitaan.
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3.3. ENSIAPUPAKKAUS

3.3.1. PERUSENSIAPUPAKKAUS

SISÄLTÖ
1. Kuusi lajiteltua sidettä

2. Puhdistuspyyhkeitä (pelastajan käsiä varten)

3. Haavapyyhkeitä

4. Silmälappuja

5. Vesipohjainen side

6. Kaksi siderullaa

7. Teippi

8. Kirurgiset sakset

9. Atulat

10. Hakaneulat

11. Kynsiharja

12. Etiketeillä varustetut suljettavat pussit sairaalaan evakuointia varten

13. Kuusi puuvillakankaista kolmiosidettä

14. Kahdeksan paria nitriilikäsineitä

15. Folio-/selviytymispeitteet

16. Elvytyskasvosuojus

17. Sideharsotuppoja
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3.3.2. C-LUOKAN ENSIAPUPAKKAUS (4)

(4) Viittaus luokkaan C liittyy kolmeen luokkaan, joihin alukset voidaan jakaa nykyisten vaatimusten mukaisesti. Tämä luokitus vaikuttaa aluksella mukana 
pidettävien lääkintätarvikkeiden luetteloon.

VÄLINEET
1. Elvytyspalje

2. Itsekiinnittyvä elastinen side

3. Sideharsotaite

4. Kertakäyttöiset polyetyleenikäsineet

5. Laastari

6. Paineside

7. Sinkkioksidiside tai -teippi

LÄÄKKEET
1. Sydänlääkkeet

 y Antianginaalinen valmiste

2. Ruoansulatuselimistö

 y Oksentelua ja pahoinvointia ehkäisevä

 y Ripulisairauksia ehkäisevä lääke

3. Kipu- ja spasmilääkkeet

 y Kipulääke

4. Hermosto

 y Merisairauslääke

5. Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

 y Antiseptinen liuos

 y Palovammavalmiste

6. Vasta-aineet

ONNETTOMUUDEN KIRJAAMINEN
Onnettomuuden kirjaaminen on tärkeää pelastuspalvelulle. Sen pitäisi olla uhrin mukana, mieluiten minigrip-pussissa joka 
pitää sen kuivana. Kopio saatetaan myös vaatia aluksen asiakirjoja varten.

Seuraavalla sivulla on onnettomuuslomake kopioitavaksi ja pidettäväksi ensiapulaukun mukana.
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3.4. ONNETTOMUUSLOMAKE

Milloin henkilö söi viimeksi?

Kuiva

Normaali

Nihkeä
Kosteus

Punertava

Normaali

Kalpea
Väri

Erittäin kuuma

Kuuma

Normaali

Viileä

Erittäin viileä
Lämpötila

Iho

HeikkoVoimakasHidasNopeaNormaali
Pulssi

Äänekäs

Pinnallinen

Syvä

Hidas

Nopea

Ahdistunut

Normaali
Hengitys

Ei reagoi?

Reagoi kipuun?

Onko henkilö valpas?

Tietää nimensä/paikan?

Tajunnan taso

EiKylläSelkäydinvamma?

Oikea nilkka/jalkaterä

Oikea polvi

Oikea lanne/reisi/pakara

Oikea käsi/ranne

Oikea kyynärpää/kyynärvarsi

Oikea olkapää

Yläselkä

Vasen nilkka/jalkaterä

Vasen polvi

Vasen lanne/reisi/pakara

Vasen käsi/ranne

Vasen kyynärpää/kyynärvarsi

Vasen olkapää

Niska
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Vammautunut ruumiinosa ja kivun taso

Lyhyt kuvaus vammasta

Tapahtumapaikka? (esim. kansi, keittiö, konehuone jne.)

Aika (UTC/GMT/paikallinen)Tapahtumapäivämäärä

2. Tietoja tapahtumasta

Jos Kyllä, antakaa tarkat tiedot

Ei

Aikaisemmat sairaudet?

Jos Kyllä, antakaa tarkat tiedot

Ei

Käyttääkö lääkitystä?

Jos Kyllä, antakaa tarkat tiedot

Ei

Allergiat?

Koti- ja/tai matkapuhelinnumero

Kotiosoite

Tehtävänimike 
aluksella

VuosiKuukausiPäivä
Syntymäaika

Mies NainenSukupuoli

Nimi

1. Tiedot loukkaantuneesta henkilöstä
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Moduuli VI • Lisätietoja

4 • Työvälineet

4.1. JOHDANTO

4.2. KÄSIMERKIT NOSTO-OPERAATIOISSA

4.3. TUTKIMUS, TARKASTUS JA KIRJAAMINEN

4.4. TARKASTUSLOMAKKEET

4.4.1. TROOLARI

4.4.2. MERTA-ALUS

4.4.3. VERKKO-/SIIMA-/JIGIKALASTUSALUS

4.4.4. POHJAHARA-ALUS TAI PUOMITROOLARI

4.4.5. KURENUOTTA

TARKASTA 
SÄÄNNÖLLISESTI

Milloin henkilö söi viimeksi?

Kuiva

Normaali

Nihkeä
Kosteus

Punertava

Normaali

Kalpea
Väri

Erittäin kuuma

Kuuma

Normaali

Viileä

Erittäin viileä
Lämpötila

Iho

HeikkoVoimakasHidasNopeaNormaali
Pulssi

Äänekäs

Pinnallinen

Syvä

Hidas

Nopea

Ahdistunut

Normaali
Hengitys

Ei reagoi?

Reagoi kipuun?

Onko henkilö valpas?

Tietää nimensä/paikan?

Tajunnan taso

EiKylläSelkäydinvamma?

Oikea nilkka/jalkaterä

Oikea polvi

Oikea lanne/reisi/pakara

Oikea käsi/ranne

Oikea kyynärpää/kyynärvarsi

Oikea olkapää

Yläselkä

Vasen nilkka/jalkaterä

Vasen polvi

Vasen lanne/reisi/pakara

Vasen käsi/ranne

Vasen kyynärpää/kyynärvarsi

Vasen olkapää

Niska
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Vammautunut ruumiinosa ja kivun taso

Lyhyt kuvaus vammasta

Tapahtumapaikka? (esim. kansi, keittiö, konehuone jne.)

Aika (UTC/GMT/paikallinen)Tapahtumapäivämäärä

2. Tietoja tapahtumasta

Jos Kyllä, antakaa tarkat tiedot

Ei

Aikaisemmat sairaudet?

Jos Kyllä, antakaa tarkat tiedot

Ei

Käyttääkö lääkitystä?

Jos Kyllä, antakaa tarkat tiedot

Ei

Allergiat?

Koti- ja/tai matkapuhelinnumero

Kotiosoite

Tehtävänimike 
aluksella

VuosiKuukausiPäivä
Syntymäaika

Mies NainenSukupuoli

Nimi

1. Tiedot loukkaantuneesta henkilöstä
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4.1. JOHDANTO

TYÖVÄLINEET
Tarkoittaa kaikkia aluksella työskentelyn aikana käytettäviä välineitä, kuten:

 � käsityökalut, sekä käsi- että sähkökäyttöiset;

 � tikkaat, sekä kiinteät että kannettavat;

 � kuljettimet;

 � nostimet;

 � jääkoneet;

 � keittiön ja ohjaushytin laitteet;

 � vinssit;

 � vetokoneet;

 � troolirummut;

 � väkipyörät, nosturit ja niihin liittyvät hihnapyörät, ripustusrullat ja nosturitelineet;

 � maalla käytettävät laitteet, kuten trukit ja itseliikkuvat työvälineet, joita käytetään rantautumistoimissa.

Jokaisen aluksen toiminnasta vastaavan henkilön on varmistettava, että työvälineet:

 � ovat käyttöön sopivia ja tarkoitukseen ja olosuhteisiin soveltuvia;

 � pidetään turvallisessa käyttökunnossa, jottei ihmisten terveys ja turvallisuus olisi vaarassa;

 � tarkastetaan ja varmistetaan, että ne ovat jatkossakin kunnossa.

Pätevän henkilön on suoritettava tarkastus ja sen tulokset on kirjattava.

Nostolaitteisiin, kuten vinsseihin ja vetokoneisiin, on sovellettava erityisiä suojatoimia ja tarkastuksia. Nostolaitteiden on:

 � oltava sopivia, riittävän lujia ja vakaita aiottuun käyttöön. Samoin kuorman ja kaiken siihen kiinnitetyn (esim. kalalaati-
kot, nostokoukut) on oltava sopivia;

 � oltava sijoitettu tai asennettu siten, että esim. putoavan kuorman aiheuttaman riski on mahdollisimman pieni;

 � oltava näkyvästi merkittyjä asianmukaisilla tiedoilla, jotka on huomioitava niiden turvallista käyttöä varten,  
esim. turvalliset työkuormat. Lisätarvikkeiden, kuten silmukat, kiinnittimet jne., on oltava samoin merkitty.

Käyttäjien on huolehdittava siitä, että:

 � pätevät henkilöt suunnittelevat, valvovat ja suorittavat nosto-operaatiot turvallisesti;

 � asianmukainen riskinarviointi on suoritettu ennen toiminnan aloittamista;

 � ihmisten nostamiseen tarkoitetut nostovälineet on merkitty asianmukaisesti ja ovat turvallisia kyseiseen tarkoitukseen, 
esim. kaikki tarpeelliset varotoimet on suoritettu riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi;

 � kaikki vialliset laitteet poistetaan käytöstä välittömästi.

Edellä mainittuja tarkoituksia varten on pätevän henkilön kyettävä osoittamaan nostolaitteiden ja -operaatioiden perus-
teellista tuntemusta. Hän voi olla päällikkö tai miehistön jäsen, mutta on suositeltavaa käyttää ammattihenkilöä.
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4.2. KÄSIMERKIT NOSTO-OPERAATIOISSA

Kaaviot Britannian meri- ja rannikkovalvontaviraston käyttöön luovuttamia kopioita

VI-14. Vakiokäsimerkit nosto-operaatioissa

LIIKU OIKEALLELIIKU VASEMMALLE

Merkit molemmilla käsillä

LIIKU TAAKSELIIKU ETEEN

PYÖRÄYTÄ OIKEALLEPYÖRÄYTÄ VASEMMALLELASKE

HÄTÄPYSÄYTYSSEISNOSTA

Purista yhteen ja ojenna 
sormet viestittääksesi 

”kiristä” tai ”siirrä kuormaa 
hiljalleen”

Lopeta ohjeideni 
seuraaminen

LOPPU
Noudata ohjeitani

ALOITA
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4.3. TUTKIMUS, TARKASTUS JA KIRJAAMINEN

Pätevän henkilön on tarkastettava nostolaitteet, mukaan lukien lisätarvikkeet, ennen ensimmäistä käyttökertaa. Nostolaitteet on 
tarkastettava huolellisesti vikojen varalta säännöllisessä käytössä vähintään vuosittain.

Pätevän henkilön on laadittava tarkastussuunnitelma ja pätevän henkilön on suoritettava tarkastukset sekä merkittävä tiedot 
huoltokirjaan, jonka on oltava käytettävissä tarkastuksessa. Jokaisen nostolaitteiden tarkastuksen jälkeen on lähetettävä raportti 
aluksen omistajalle ja päällikölle, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kaikki nosto-operaatioissa käytettävät välineet on huomioitava, mukaan lukien niiden ankkurointiin, kiinnitykseen ja tukemiseen 
liittyvät kiinnitysvälineet. Lisätarvikkeet, kuten ketjut, silmukat, rengasruuvit jne., on myös tarkastettava. Nostolaitteet (varpit, 
köydet, ketjut, renkaat, sakkelit jne.), jotka normaalisti menevät veteen tai veden alle kalastuksen yhteydessä, voidaan jättää 
huomioimatta. Kuitenkin silloin kun troolin vinssiä tai vetokonetta käytetään nosto-operaatioihin; tällainen käyttö on huomioitava.

Siten, vaikka vinssillä saattaa olla 5 tonnin vetovoima, mutta sitä käytetään saaliin nostamiseen vain 0,5 tonnin kuormalla nosto-
kertaa kohden, se on tarkastettava 0,5 tonnin kuorman perusteella.

Tarkastustiheys riippuu välineen kunnosta ja käytöstä. Välineelle, joka on raskaassa käytössä olosuhteissa, jotka saattavat 
aiheuttaa nopeaa syöpymistä tai kulumista, kolme kuukautta on kohtuullinen aika. Muille välineille ehkä kuusi kuukautta, mutta 
varmasti vähintään vuosittain kaikille välineille.

Seuraavassa kappaleessa esitetään troolareiden, merta-alusten, verkko- siima- ja jigikalastusalusten, pohjahara-alusten, puo-
mitroolareiden sekä kurenuotta-alusten tarkastuslomake. On huomioitava, ettei välineluettelo ole tyhjentävä.
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4.4. TARKASTUSLOMAKKEET

4.4.1. TROOLARI

VÄLINE

KUNTO/TULOS
A: tyydyttävä 

R: tarvitsee korjausta/vaihtoa/säätöä 
C: korjattu 

NA: Ei sovelleta

3 kuukautta 6 kuukautta 9 kuukautta 12 kuukautta

Vinssi, mukaan lukien: istukat, jarrut, kytkimet, 
ohjurit, rullat, säätöventtiili ja hydrauliikka

Hihnapyörät ja ripustusrullat mukaan lukien 
sakkelit

Hinauspiste, hinausketjut/-vaijerit ja 
”pysäytinketjut”

Pussinnostin tai nosturiteline mukaan lukien: 
vinssi, vaijeri, rulla, sakkelikoukku, säätöventtiili 
ja hydrauliikka

Rantautumisvälineet mukaan lukien: nosturi, 
rullat, vaijerit, koukku, sakkelit, laatikkokoukut, 
vinssi, säätöventtiili ja hydrauliikka

Väkipyörä ja nosturi

6 kuukautta 12 kuukautta

Troolirumpu mukaan lukien: ohjaus ja 
hydrauliikka

Kalankäsittelyjärjestelmä, kuljetin, hissi jne.

Kalaruuman tikkaat

Sähköhiomakone

Sähköporakone

Hitsauslaitteet

Kannettava generaattori

Poltto- ja leikkausvälineet

12 kuukautta

Käsityökalut ja sekalaiset

Liitinrenkaat

Irralliset nostolaitteet

Irralliset nostolaitteet, kuten ketjurullat, on tarkastettava ennen käyttöä ja 12 kuukauden kuluttua.
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4.4.2. MERTA-ALUS

VÄLINE

KUNTO/TULOS
A: tyydyttävä 

R: tarvitsee korjausta/vaihtoa/säätöä 
C: korjattu 

NA: Ei sovelleta

3 kuukautta 6 kuukautta 9 kuukautta 12 kuukautta

Vetokone, mukaan lukien: jalusta, 
hihnapyörät, laukaisuterä, ohjain ja 
hydrauliikka

Taavetti, mukaan lukien: jalusta, rulla ja 
sakkeli

Parraskelain, jos käytetään taavetin sijasta

Pussinnostin tai nosturiteline mukaan 
lukien: vinssi, vaijeri, rulla, sakkelikoukku, 
säätöventtiili ja hydrauliikka

Rantautumisvälineet mukaan lukien: 
nosturi, rullat, vaijerit, koukku, sakkelit, 
laatikkokoukut, vinssi, säätöventtiili ja 
hydrauliikka

6 kuukautta 12 kuukautta

Kalaruuman tikkaat

Sähköhiomakone

Sähköporakone

Hitsauslaitteet

Kannettava generaattori

Poltto- ja leikkausvälineet

12 kuukautta

Käsityökalut ja sekalaiset

Irralliset nostolaitteet

Irralliset nostolaitteet, kuten ketjurullat, on tarkastettava ennen käyttöä ja 12 kuukauden kuluttua.
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4.4.3. VERKKO-/SIIMA-/JIGIKALASTUSALUS

VÄLINE

KUNTO/TULOS
A: tyydyttävä 

R: tarvitsee korjausta/vaihtoa/säätöä 
C: korjattu 

NA: Ei sovelleta

3 kuukautta 6 kuukautta 9 kuukautta 12 kuukautta

Verkon vetokone, mukaan lukien: jalusta, 
tartuntatela / kuljetin, ohjain ja hydrauliikka

Verkon ravistin / pinoaja

Siiman vetokone, mukaan lukien: jalusta, 
hihnapyörät, laukaisuterä, ohjain ja 
hydrauliikka

Ohjausaukko tai taavetti, jos käytetään

Rantautumisvälineet mukaan lukien: 
nosturi, rullat, vaijerit, koukku, sakkelit, 
laatikkokoukut, vinssi, säätöventtiili ja 
hydrauliikka

6 kuukautta 12 kuukautta

Käsikäyttöiset vetokoneet

Kalanirrottajat

Kalaruuman tikkaat

Sähköhiomakone

Sähköporakone

Hitsauslaitteet

Kannettava generaattori

Poltto- ja leikkausvälineet

12 kuukautta

Käsityökalut ja sekalaiset

Irralliset nostolaitteet

Irralliset nostolaitteet, kuten ketjurullat, on tarkastettava ennen käyttöä ja 12 kuukauden kuluttua.
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4.4.4. POHJAHARA-ALUS TAI PUOMITROOLARI

VÄLINE

KUNTO/TULOS
A: tyydyttävä 

R: tarvitsee korjausta/vaihtoa/säätöä 
C: korjattu 

NA: Ei sovelleta

3 kuukautta 6 kuukautta 9 kuukautta 12 kuukautta

Vinssi, mukaan lukien: istukat, jarrut, 
kytkimet, ohjurit, rullat, säätöventtiili ja 
hydrauliikka

Hihnapyörät ja ripustusrullat mukaan lukien: 
sakkelit

Nosturit, mukaan lukien: pyörittimet, 
rullat ja vaijerit, nosturin päärullat ja 
turvalaukaisulaitteet

Pussinnostin tai nosturiteline mukaan 
lukien: vinssi, vaijeri, rulla, sakkelikoukku, 
säätöventtiili ja hydrauliikka

Rantautumisvälineet mukaan lukien: 
nosturi, rullat, vaijerit, koukku, sakkelit, 
laatikkokoukut, vinssi, säätöventtiili ja 
hydrauliikka

Puomitrooli-/haraustakilat

Puomin hallintaketjut (lastausta ja korjausta 
varten)

6 kuukautta 12 kuukautta

Kalankäsittelyjärjestelmä, kuljetin, hissi jne.

Kalaruuman tikkaat

Sähköhiomakone

Sähköporakone

Hitsauslaitteet

Kannettava generaattori

Poltto- ja leikkausvälineet

12 kuukautta

Käsityökalut ja sekalaiset

Irralliset nostolaitteet

Irralliset nostolaitteet, kuten ketjurullat, on tarkastettava ennen käyttöä ja 12 kuukauden kuluttua.
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4.4.5. KURENUOTTA

VÄLINE

KUNTO/TULOS
A: tyydyttävä 

R: tarvitsee korjausta/vaihtoa/säätöä 
C: korjattu 

NA: Ei sovelleta

3 kuukautta 6 kuukautta 9 kuukautta 12 kuukautta

Apualus: kunto, moottori, hätävarustus, radio.

Vesillelasku-/nostovälineet: nostovaijerit, 
rullat ja sakkelit, vinssi ja rakenne.

Siiman vetokone, mukaan lukien: jalusta, 
hihnapyörät, laukaisuterä, ohjain ja 
hydrauliikka

Peräpään verkon vetokone: mukaan lukien 
hydraulinen asennus ja ohjaimet

Etupään verkon vetokone: mukaan lukien 
hydraulinen asennus ja ohjaimet

Nuottavinssi: vinssiin liittyvät rullat ja takilat.

Nostotakila ja vinssi: mukaan lukien nosturi 
ja kaikki takilat.

Kalapumppu: mukaan lukien nosturi ja kaikki 
välineet.

Verkonkuljetusrullat: mukaan lukien nosturi 
ja ohjaimet

Purkamisnosturi: mukaan lukien kaikki 
nosturiin liittyvät rullat, ketjut, sakkelit jne.

6 kuukautta 12 kuukautta

Kalaruuman tikkaat

Sähköhiomakone

Sähköporakone

Hitsauslaitteet

Kannettava generaattori

Poltto- ja leikkausvälineet

12 kuukautta

Käsityökalut ja sekalaiset

Liitinrenkaat

Irralliset nostolaitteet, kuten ketjurullat, on tarkastettava ennen käyttöä ja 12 kuukauden kuluttua.
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Moduuli VI • Lisätiedot

5 • Hätätilanneharjoitukset

5.1. JOHDANTO

5.2. KUINKA TOTEUTETAAN TEHOKAS HARJOITUS

5.3. PELASTUSSUUNNITELMA

5.4. HÄTÄTILANTEIDEN TOIMINTOJEN TARKISTUSLISTA

5.4.1. MIES YLI LAIDAN

5.4.2. VETTÄ PÄÄSEE ALUKSEEN

5.4.3. HENKILÖVAHINGOT / KIIREELLISET TAPAUKSET

5.4.4. VAIKEAT SÄÄOLOSUHTEET

5.4.5. TULIPALO

5.4.6. ALUKSEN JÄTTÄMINEN

5.5. HÄTÄTILANNEHARJOITUSTEN PÖYTÄKIRJA

KESKUSTELE 
MAHDOLLISISTA 
TAPAHTUMISTA
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5.1. JOHDANTO

Hätätilanneharjoituksessa päällikkö ja miehistö voivat jäljitellä hätä- tai vaaratilanteen olosuhteita aluksella, jotta heillä 
on mahdollisuus harjoitella reaktioitaan. Vaikkei harjoitus ehkä ennakoi kaikkia mahdollisia tilanteita, se antaa miehistön 
jäsenille käsityksen kuinka hätätilanteessa pitäisi reagoida. Tavoitteena on:

 � käynnistää toimenpiteet nopeasti;

 � hallita tapahtumaa tai estää sen laajeneminen;

 � helpottaa vaaratilanteesta evakuointia, poistumista ja pelastamista;

 � suojata ihmishenkiä (ajallaan tulevalla lääkinnällisellä avulla), ja

 � suojata alusta ja sen laitteistoa.
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5.2. KUINKA TOTEUTETAAN TEHOKAS HARJOITUS

Harjoitus pitäisi suunnitella niin, että jokaisella miehistön jäsenellä on mahdollisuus harjoitella oikeassa hätätilanteessa heille 
kuuluvia rooleja, tutustua aluksella käytettävissä oleviin laitteisiin ja niiden sijaintiin ja parantaa miehistön toimintavarmuutta 
ryhmänä. Tarkoituksena on myös tunnistaa suunnitelman heikkoudet, jotka voidaan sitten korjata.

1. Muuntele harjoituksia valitsemalla erilasia tilanteita aluksella, kuten tulipalo majoitustiloissa tai konehuoneessa, putoaminen 
yli laidan tai loukkaantuneen henkilön evakuointi.

2. Älä aseta ketään loukkaantumisvaaraan harjoituksen aikana.

3. Miehistön jäsenten on tarkistettava ja tiedettävä kuinka välineitä käytetään varmasti.

4. Rohkaise miehistöä työskentelemään ryhmänä tilanteen hoitamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.

5. Miehistön jäsenet saattavat pitää harjoituksia rasittavina. On kuitenkin tärkeää, että he ymmärtävät olevansa riippuvaisia 
toisistaan todellisessa hätätilanteessa.

6. Tee loppuarvio kaikista harjoituksista. Kannusta miehistöä puhumaan siitä, mitä he ovat oppineet ja mitä parannuksia voitai-
siin tehdä jälkeenpäin. Esimerkiksi:

 y Tarvitaanko lisää välineitä?

 y Onko välineille vaihtoehtoista säilytystilaa?

 y Tarvitseeko joku miehistön jäsenistä lisä- tai kertauskoulutusta?
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5.3. PELASTUSSUUNNITELMA

Seuraavat tiedot on huomioitava ja tallennettava osana suunnitelmaa.

a) Lyhyt kuvaus jokaisesta potentiaalisesta hätätilanteesta (esim. mies yli laidan, tulipalo, sotkeentunut pyydys).

b) Tarkistuslista välittömistä toimenpiteistä kussakin hätätilanteessa;

c) Nimeä henkilöt, jotka ovat vastuussa suunnitelman sisältämistä toimista.
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5.4. HÄTÄTILANTEIDEN TOIMINTOJEN TARKISTUSLISTA

Tämä kappale sisältää tarkistuslistan perustoiminnoista todennäköisimpiä hätätilanteita varten aluksella. Tarkistuslistat saatta-
vat auttaa harjoituksen ja jälkiarvioinnin valmistelussa.

5.4.1. MIES YLI LAIDAN

Käytä varokeinoja, joilla voit pienentää laidan yli putoamisen riskiä, mutta ole valmis pelastusoperaatioon. Tiedä, mitä tehdä, ja 
laadi aluksellesi sopiva pelastussuunnitelma.

Laidan yli pudonneen pelastustoimissa on huomioitava ainakin seuraavat:

 � Anna hälytys: huuda ”mies yli laidan”.

 � Tähystä: pidä näköyhteys veteen joutuneeseen henkilöön.

 � Heitä pelastusrengas, joka osoittaa putoamispaikan.

 � Käännä alus tulosuuntaan.

 � Hätämerkki: kutsu radiolla apua.

 � Pelastaminen: valitse keino, jonka avulla pudonnut nostetaan takaisin alukseen.

 � Organisoi: hanki asianmukaiset pelastusvälineet, kuten kori, tikkaat, nostosilmukka tms.

 � Ensiapu/lääkintäapu: hanki asianmukainen ensiapupakkaus ja koulutus hypotermian torjumiseksi.

5.4.2. VETTÄ PÄÄSEE ALUKSEEN

Katettuihin aluksiin saattaa päästä vettä milloin tahansa merellä tai satamassa ollessa. Se voidaan estää, mutta jos sitä ei 
estetä, useimmiten sitä voidaan hallita. Jos ongelma havaitaan ajoissa, voidaan vuotavat putket eristää ja veden tuloa hallita 
pumppaamalla vettä pois.

Veden tulo voi olla myös äkillistä ja myöhäinen havaitseminen ei jätä aikaa syyn käsittelyyn. Tehokas pilssihälytin voi olla ratkai-
sevassa asemassa nopean varoituksen saamiseksi.

Vähentääksesi vaaraa tai vahinkoja, varmista vesitiiviin osastoinnin asianmukaisuus ja tarkista, että kaikki tilat kannen alla huol-
letaan ja pidetään hyvässä kunnossa. Mikäli alukseen tulee vettä:

 � Anna hälytys.

 � Käynnistä pumput, tarkista, että imu toimii tehokkaasti.

 � Ohjaushytin vahdin on lähetettävä radioviesti läheisille aluksille ja rannikkovartiostolle.

 � Käännä alus matalammille vesille tai satamaan. Harkitse rantautumista.

 � Yritä pysäyttää veden virtaaminen sulkemalla venttiilit tai tukkimalla aukko.

 � Jos pumput eivät toimi, poistu ja sulje osasto.

 � Sulje ovet, luukut ja portit estääksesi veden pääsyn alas.

 � Jätä nieluaukot tai tyhjennysportit auki ylimääräisen veden poistumista varten.

 � Pystytä väliseiniä kiinnittämällä lautoja tai kala-altaita osaston poikki.

 � Tarkista onko reikiä, joista vuotaa viereisiin osastoihin.

 � Huomioi veden vallassa olevan osaston vaikutus vakauteen.

 � Tuki veden sisääntulo.

 � Valmistaudu jättämään alus. Pysy aluksella niin kauan kuin se on turvallista.

 � Jätä alus vain päällikön käskystä.

 � Älä käytä kelluntavarusteita tai pelastuspukua aluksen sisällä (suljetuissa tiloissa), koska niiden noste voi vaikeuttaa pakene-
mista yllättävän kaatumisen yhteydessä. Pidä ne kuitenkin helposti saatavilla.
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5.4.3. HENKILÖVAHINGOT / KIIREELLISET TAPAUKSET

Miehistölle on annettava koulutusta ensiapua ja hätä tapauksia (tajuttomuus, haavat, palovammat, hypotermia ja kylmäshokki) 
varten. Toimi onnettomuuden uhrin kanssa seuraavasti:

 � Valvo loukkaantuneen henkilön terveydentilaa.

 � Anna hälytys lähettämällä Mayday-kutsu radiolla, jos tilanne on hengenvaarallinen.

 � Pyydä tarvittaessa lääkärin neuvoja radioitse.

 � Valmistaudu evakuointiin helikopterilla tai toisella aluksella.

 � Tai palaa satamaan.

5.4.4. VAIKEAT SÄÄOLOSUHTEET

Varmista ennen merelle lähtöä, että olet tietoinen sääennusteesta ja meriolosuhteista alueella.

 � Tarkkaile jatkuvasti alueen säätä merellä ollessasi.

 � Ilmoita miehistölle, jos huono sää lähestyy ja/tai ennen kuin aiot ylittää vaarallisen alueen.

 � Sulje ovet, luukut ja portit estääksesi vettä tulemasta alukseen.

 � Pumppaa pilssit tyhjiksi estääksesi vakauden menetyksen.

 � Miehistön on kiinnitettävä kannella olevat irralliset laitteet tai saalis.

 � Tarkista kaikki rungon läpäisevät aukot ja poistoputket vuotojen varalta.

 � Valmistaudu suorittamaan väliaikaisia korjauksia.

 � Älä käytä kelluntavarusteita tai pelastuspukua aluksen sisällä (tai suljetuissa tiloissa), koska niiden noste voi vaikeuttaa pake-
nemista yllättävän kaatumisen yhteydessä. Pidä ne kuitenkin helposti saatavilla.

 � Valmistaudu tarvittaessa ohjaamaan alus suojaisille vesille (turvasatama).

5.4.5. TULIPALO

Tulipalot voivat alkaa keittiöstä tai konehuoneesta. Varusta aluksesi asianmukaisilla palontorjuntakeinoilla noilla alueilla. Var-
mista, että lieden ympärys on puhdas ja pidä sammutuspeitto helposti saatavilla tulipalon tukahduttamiseksi. Konehuone voi-
daan varustaa inerttikaasujärjestelmällä. Tarkista vesisuihkujärjestelmien venttiilit säännöllisesti. Tulipalon syttyessä ole valmis 
suorittamaan seuraavat toimenpiteet:

 � Tulipalon havaitsijan on annettava hälytys.

 � Ilmoita rannikkovartiostolle.

 � Paikanna tulipalon lähde, mikäli mahdollista.

 � Sulje ilmanvaihto. Sulje luukut, ovet, portit, ikkunat ja puhaltimet.

 � Katkaise sähkönsyöttö paloalueelta.

 � Varmista henkilöiden turvallinen poistuminen paloalueelta.

 � Hillitse ja sammuta tulipalo.

 � Ohjaile alusta minimoidaksesi tuulen vaikutuksen tulipaloon.

 � Sijoita alus niin, että savu puhaltuu pois päin aluksesta.

 � Tarkista viereiset tilat estääksesi tulipalon leviämisen.

 � Kun palo on sammutettu, tarkista aluksen vakavuus.

 � Jos palon sammutukseen käytettiin vettä, aloita veden poistaminen.

 � Arvioi jatkotoimenpiteet.

 � Kerää välineet.
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5.4.6. ALUKSEN JÄTTÄMINEN

Aluksen jättämisvalmisteluihin kuuluvat seuraavat toimet, kuten aika ja olosuhteet sallivat:

 � Anna hälytys.

 � Lähetä MAYDAY-kutsu ja raportoi hätätilanteen syy.

 � Ota käyttöön hyväksytty pelastuslautta ja valmistaudu laskemaan se.

 � Pakkaa valmiiksi ”paniikkilaukku” ja ota se mukaasi. Pakkaus voi sisältää seuraavat esineet:

 y soihdut tai visuaaliset hätämerkit

 y EPIRB (hätälähetin)

 y SART (etsintä- ja pelastustutkavastaaja)

 y taskulamput

 y kannettava tai VHF-radio

 y vettä ja pilaantumatonta ruokaa

 y ensiapupakkaus

 y lämpimät vaatteet.

 � Kokoa miehistö ja anna jokaiselle tehtävä tai velvollisuus.

 � Jätä alus kun henki on vaarassa (uppoaminen on lähellä).

 � Sulje vesitiiviit aukot.

 � Laske pelastuslautta. Astu pelastuslauttaan kuivana, mikäli mahdollista.

 � Pidä kiinnitysköysi tiukasti alukseen kiinnitettynä, mutta ole valmis katkaisemaan se, kun kaikki ovat lautassa.

 � Laske ajoankkuri ja täytä lautan pohjarakenne.

 � Aseta tähystäjät.

 � Aktivoi EPIRB.

 � Johda ja arvioi tilannetta jatkuvasti pelastamiseen saakka.
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5.5. HÄTÄTILANNEHARJOITUSTEN PÖYTÄKIRJA

Mies yli laidan Päivämäärä

Veden tulo alukseen Päivämäärä

Ensiapu Päivämäärä

Vaikeat sääolosuhteet Päivämäärä

Tulipalo Päivämäärä

Aluksen jättäminen Päivämäärä
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LIITTEET

LIITE 1: EU:N TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSDIREKTIIVIT

LIITE 2: FAO / ILO /IMO -LAINSÄÄDÄNTÖ
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LIITE 1: EU:N TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSDIREKTIIVIT

 � Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12. päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja tervey-
den parantamisen edistämiseksi työssä (puitedirektiivi) 
EYVL L 183, 29.6.2000, s. 1

 � Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuo-
jaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista (kolmas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
EYVL L 393, 30.12.1989, s. 18

 � Neuvoston direktiivi 90/269/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähim-
mäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoit-
tumisen vaara (neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
EYVL L 156, 21.6.1990, s. 9.

 � Neuvoston direktiivi 91/383/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991, määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien 
työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä 
EYVL L 206, 29.7.1991, s. 19.

 � Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähim-
mäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi 
EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19.

 � Neuvoston direktiivi 92/58/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, työssä käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä 
koskevista vähimmäisvaatimuksista (yhdeksäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
EYVL L 245, 26.8.1992, s. 23.

 � Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, nuorten työntekijöiden suojelusta 
EYVL L 216, 20.8.1994, s. 12.

 � Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta 
työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettu erityisdirektiivi) 
EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

 � Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta 
vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu erityisdirektiivi) – direktiivin 90/679/ETY kodifiointi 
EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21.

 � Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville 
riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
EYVL L 177, 6.7.2002, s. 13.

 � Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville 
riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)  
EYVL L 42, 15.2.2003, s. 38.

 � Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemi-
sesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä 
vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (Kodifioitu toisinto)  
EYVL L 158, 30.4.2004, s. 50.

 � Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta kos-
kevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen 
säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
EYVL L 114, 27.4.2006, s. 38.

 � Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/104/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, työntekijöiden työssään 
käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi – direktiivin 89/655/ETY kodifiointi, sellaisena kuin se on muu-
tettuna direktiiveillä 95/63/EY, 2001/45/EY ja 2007/30/EY) 
EYVL L 260, 3.10.2009, s. 5 Työvälineiden käyttö, 1989
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LIITE 2: FAO / ILO /IMO -LAINSÄÄDÄNTÖ

 � IMO, Yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä (COLREGs), hyväksyttiin 20. loka-
kuuta 1972 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

 � IMO, Kansainvälinen yleissopimus etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä – SAR, hyväksyttiin 27. huhtikuuta 1979 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf

 � FAO, Vastuullista kalastusta koskevat menettelysäännöt, 1995 
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm

 � FAO/ILO/IMO, Ohjeasiakirja kalastusalusten miehistön koulutuksesta ja todistuksista, 2000 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/

 � FAO/ILO/IMO, Vapaaehtoiset suuntaviivat pienten kalastusalusten suunnitteluun, rakentamiseen ja laitteistoon, 2005 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/

 � ILO, Kalastusalan työtä koskeva yleissopimus, 2007 (yleissopimus nro 188) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188

 � ILO, Kalastusalan työtä koskeva suositus, 2007 (suositus nro 199) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199

 � IMO, Kansainvälisten standardien ja suositeltujen käytänteiden säännöskokoelma merionnettomuuden turvallisuustutkintaa 
varten, 13. kesäkuuta 2008 
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf

 � FAO/ILO/IMO, Turvallisuussuositukset alle 12-metrisille katetuille kalastusaluksille ja kattamattomille kalastusaluksille, 2012 
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 1405/volume-1405-I-23489-English.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf
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Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa ehkäisemään pienten kalastusalusten ja niillä työskentelevien onnetto-
muusriskiä ja suojella sekä miehistöä että aluksia. Turvallisuusopas on tarpeen, koska pienten kalastusalusten 
osuus EU:n kalastuskalustosta on noin 80 prosenttia ja kuolemantapausten, loukkaantumisten ja menetet-
tyjen alusten määrä on huomattavan korkea. Opas koostuu moduuleista, joiden aiheina ovat alus, miehistö, 
kalastustoimenpiteet ja riskinarviointi. Lisäksi esitellään tosielämän vaaratilanteita sekä annetaan lisätietoa 
kelluntavarusteista, vakavuudesta, ensiavusta, työvälineistä ja pelastusharjoituksista. Opas on pyritty laatimaan 
helppokäyttöiseksi, ja se sisältää myös sanaston, lyhenneluettelon sekä havainnollistavia kuvia ja tarkistuslistoja.

Tämä julkaisu on saatavilla painettuna ja sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Voit ladata julkaisujamme tai tilata maksutta osoitteessa 
http://ec.europa.eu/social/publications

Jos haluat saada säännöllisiä päivityksiä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastosta, ilmoit-
taudu maksuttoman Euroopan sosiaaliasioiden sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi osoitteessa  
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social
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