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1 Johdanto
Esipuhe
Tämän sukellustyön turvallisuusohjeen tarkoituksena on antaa lainsäädäntöön sekä
rakentamisessa ja sukeltamisessa hyvinä
pidettyihin työtapoihin perustuvat ohjeet
rakennustyöhön kuuluvissa sukellustöissä. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti niille
rakennustyöhön kuuluvan sukellustyön
ammattilaisille, jotka toimivat työntekijöinä, urakoitsijoina, rakennuttajina tai suunnittelijoina vesirakennushankkeissa. Ohjetta voidaan käyttää muussakin toiminnassa
kuten koulutuksessa ja opetuksessa.
Rakennustyöhön kuuluvaa sukellustyötä
koskevaa lainsäädäntöä on muutettu viimeksi vuonna 2020. Rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus
(205/2009) ja rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annettu valtioneuvoston asetus
(1088/2011) käsittelevät sukellustyön turvallisuusasioita. Lisäksi ammattisukeltajan
ammattitutkinnon ja sen osatutkintojen
perusteet on uusittu vuonna 2017.
Rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1088/2011)
voimaantulon yhteydessä keskusteltiin
asetusta täydentävän alakohtaisen turvallisuusohjeen tarpeesta. Työturvallisuuskeskus aloitti tähän tarkoitukseen soveltuvan
ohjeen valmistelun loppuvuodesta 2012.
Opas on päivitetty viimeisimmän lainsäädännön muutoksen jälkeen päivitystä vaatineilta osiltaan.

Useimmiten sukellustyömaa on yhteinen
rakennustyömaa, joten tässä ohjeessa
rakennustyöhön kuuluvaa sukellustyötä ja
sen turvallisuussuunnittelua on käsitelty
ottaen huomioon käytännön toteuttajien
tarpeet yhtenäisesti riippumatta siitä, toimivatko nämä työntekijöinä, itsenäisinä
työnsuorittajina, urakoitsijoina tai koko
hankkeen päätoteuttajina. Ohjeessa on
otettu huomioon myös vesirakennushankkeiden suunnittelijat sekä rakennuttajat ja
näiden turvallisuuskoordinaattorit.
Ohjeen valmistelua on ohjannut Työturvallisuuskeskuksen rakennusalojen työalatoimikunta. Valmistelussa on kuultu
asiantuntijoina Antti Posiota (Sosiaali- ja
terveysministeriön työsuojeluosasto),
Jukka Hietavirtaa (Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue),
Pekka Arppea (Terramare Oy),
Juha Seppälää (YIT Rakennus Oy), Jyrki
Kallio-Koskea (PVO-Vesivoima Oy),Timo
Jamaa (Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys), Kalle Lehtiötä
(Merivoimien materiaalilaitos), Vesa
Siivosta (Pelastusopisto), Jarno Seppästä
ja Kalle Virtasta (Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä) sekä Sukellusalan
valtakunnallista tutkintotoimikuntaa.
Ohjeen kirjoitustyöstä on vastannut Mikko
Nieminen ja Timo Pinomäki. Kuva- ja muun
materiaalin hankinnasta kiitämme Jyrki
Kallio-Koskea (PVO-Vesivoima Oy),
Jouko Hyrkästä (Sukellusvuoksi Oy),
Jani Jokelaista (Suomen Sukeltajapalvelu Oy), Pekka Arppea (Terramare Oy),

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE

5

Jarmo Seppälää (Tampereen kaupunki),
Pasi Aaltosta (Suomen Perussukellus Oy),
Juha Seppälää (YIT Rakennus Oy), Jarno
Seppästä (Luksia), Rauli Lähteenmäkeä
(Arwell Oy), Juha Laaksoa (MiNiSub Oy),
Turun yliopistollista keskussairaalaa ja
Merivoimien esikuntaa.
Ohjeen päivittämisestä on vastannut Timo
Pinomäki (GRK Infra Oy). Päivityksessä on
huomioitu mm. lainsäädännön muutoksista
aiheutuneet muutostarpeet. Ohjeen päivityksen valokuvat on otettu Uponor Infra
Marine Services Oy:n työmaalta.

Ohjeen käyttötarkoitus
Tätä ohjetta käytetään 1.6.2009 voimaan
tulleen rakennustyön turvallisuudesta
annetun valtioneuvoston asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa sukellustöissä ja
niiden turvallisuussuunnittelussa. Ase-
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tuksen 1 §:ssä soveltamisala määritellään
seuraavasti:
”Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja
päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja
korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon
sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä
rakentamista koskevaan suunnitteluun.
Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä
koskevan rakennushankkeen valmisteluun
ja suunnitteluun.”
Käytännössä edellisellä tarkoitetaan kaikkea rakennustyöhön ja sen suunnitteluun
kuuluvaa sukellustyötä sekä käynnissä olevalla rakennustyömaalla muista syistä tehtävää sukellustyötä viranomaistoimintaa
lukuun ottamatta.
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2 Määritelmät ja yksiköt
Määritelmät
Sukellustyötä ovat sukeltaminen ja sukeltajan vedessä tekemä rakennustyö sekä
niihin välittömästi kuuluvat avustus- ja
valmistelutyöt.
Rakennuttaja on rakennushankkeeseen
ryhtynyt tai sitä ohjaava ja valvova organisaatio tai henkilö.

koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaiset osasuunnitelmat ja tiedot sekä riskinarvioinnin perusteella tehdyt sukellustyötä koskevat turvallisuustoimenpiteet ja ohjeet.
Sukeltaja on vedessä suunnittelu-, tarkastus- ja rakennustyötä tekevä ja sukelluslaitteita käyttävä henkilö.

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori
on rakennuttajan nimeämä henkilö, jonka
tehtävänä on hoitaa ja valvoa rakennuttajalle kuuluvia turvallisuustehtäviä ja toimia
yhteistyössä päätoteuttajan vastuuhenkilön ja työnjohdon kanssa.

Sukellusavustaja on sukeltajan kanssa
työskentelevä henkilö, jonka tehtäviä ovat
sukelluksen ja siihen kuuluvan dekompression aikainen yhteydenpito sekä sukeltamisen ja työskentelyn avustaminen pinnalta käsin. Tilastokeskuksen toimiala- ja
ammattiluokituksessa sukellusavustajasta
käytetään nimitystä merkinantaja.

Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä
pääurakoitsija tai työmaalla pääasiallista
määräysvaltaa käyttävä työnantaja.

Sukellusryhmä on sukeltajista ja sukellusavustajista koostuva työryhmä, joka tekee
sukellustyötä.

Itsenäinen työnsuorittaja tekee muun sopimuksen kuin työsopimuksen perusteella
urakkaa, aliurakkaa tai muuta työsuoritusta, ja hänen palveluksessaan ei ole työntekijöitä ko. työmaalla.

Dekompressio on sukelluksissa oloajasta ja
suurimmasta sukellussyvyydestä määräytyvä asteittainen paineenvähennys, jonka
tarkoituksena on estää sukeltajantauti tai
muut paineenvaihtelun aiheuttamat sairaudet tai vammat. Useimmiten sukelluksen
edellyttämä dekompressio määritetään
valmiiden taulukoiden avulla. Joissain
tapauksissa dekompressio tehdään osittain painekammiossa. Tällöin käytetään
myös nimitystä pintadekompressio.

Yhteinen rakennustyömaa on työpaikka,
jossa samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampia työnantajia tai itsenäisiä
työnsuorittajia.
Rakennuttajan turvallisuusasiakirja sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista,
olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaaratekijät ja toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot.
Sukellustyön turvallisuussuunnitelma sisältää rakennustyöhön kuuluvaa sukellustyötä

Sukellusalusta on kiinteä alusta, alus tai
muu kelluva laite, jolta käsin sukeltaja ja
häntä avustavat muut sukellusryhmän jäsenet toimivat.
Sukelluskello on laite, joka on rakennettu
sukeltajien työskentelykohteelle laskemis-
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ta ja sieltä nostamista varten. Useimmiten
sukelluskello on pintaan yhteydessä oleva
alta avoin tai kokonaan suljettu astia, jolla
on oma nostolaitteistonsa.

•

Sukelluslaitteet ovat henkilönsuojaimia ja
niihin liittyviä laitteita, jotka mahdollistavat
veden alla olemisen ja siellä työskentelyn.
Omavaraiset sukelluslaitteet on puettu
sukeltajan päälle, ja sukeltaja kuljettaa niitä
mukanaan. Omavaraiset sukelluslaitteet
mahdollistavat sukeltamisen ilman pintayhteyttä. Omavaraisissa sukelluslaitteissa on ainakin:
• hengityslaite, jossa on varastoituna
sukeltajan käyttämä hengityskaasu ja
joka annostelee sitä sukeltajan tarpeen
mukaan.
• sukellusmaski, joka mahdollistaa veden
alla näkemisen ja suojaa kasvoja tai osaa
niistä vedeltä. Maski voi olla erillinen tai
liitetty hengityslaitteeseen.
• sukelluspuku, joka suojaa sukeltajaa
kylmältä tai kastumiselta tai molemmilta. Sukelluspukua, joka pitää sukeltajan
pääosin kuivana, kutsutaan kuivapuvuksi. Sukelluspukua, johon vesi pääsee tarkoituksella, kutsutaan märkäpuvuksi.
Pinnalta johdettua hengityskaasua käyttävät sukelluslaitteet ovat osittain pinnan
yläpuolella ja osittain puettuna sukeltajan
päälle. Pinnalla olevat laitteet ja sukeltaja
ovat aina yhteydessä toisiinsa. Pinnalta johdettua hengityskaasua käyttävissä
sukelluslaitteissa on ainakin:
• hengityskaasulähde, johon on varastoitu sukeltajan käyttämä hengityskaasu
tai joka tuottaa sukeltajan käyttämän
hengityskaasun. Jatkuvatoimiseksi hengityskaasulähteeksi kutsutaan laitetta
tai järjestelmää, joka tuottaa pääosan
käytetystä hengityskaasusta sukelluksen
aikana. Jatkuvatoimisia hengityskaasulähteitä ovat esim. kompressori tai komp-
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•

•

•

ressorista ja muusta kaasunvalmistuslaitteistosta koostuva järjestelmä.
hengityskaasuletku, jota pitkin hengityskaasu johdetaan pinnalta olevasta
hengityskaasulähteestä sukelluskypärään tai -maskiin. Useimmiten hengityskaasuletkun yhteydessä kulkee sukeltajan puhelin- ja valaisinlaitteiden kaapelit. Tällöin käytetään myös nimitystä
”napanuora”.
sukelluskypärä tai sukellusmaski, joka
annostelee hengityskaasuletkusta ja/tai
sukeltajan mukana olevasta varakaasusäiliöstä tulevan kaasun sekä suojaa
kasvoja tai koko päätä vedeltä. Sukelluskypärä suojaa päätä myös mahdollisilta
kolhuilta.
sukelluspuku, joka on erillinen märkätai kuivapuku, tai kuivapuku, joka liitetään kypärään.
sukeltajan valjaat, joihin hengityskaasuletku sekä tarvittaessa sukeltajan mukana oleva varakaasusäiliö ja lisäpainot
kiinnitetään.

UPS-laite on vaihtovirran saannin varmistava laite, joka kytkeytyy toimintaan, mikäli virta katkeaa tai jännite ja/tai taajuus
muuttuu normaalista.
Johdonsuojalaite katkaisee virransyötön
ylikuormitus- ja/tai oikosulkutilanteessa.
Johdonsuojalaite voi olla perinteinen kertakäyttöinen sulake tai uudelleen viritettävä automaattisulake.
Vikavirtasuoja katkaisee virransyötön vikatilanteissa, joissa sähkölaitteesta voi saada
vaarallisen sähköiskun.
Ketjutuspistorasiaa käytetään sähkövirran
johtamiseen 400 V työmaakeskuksesta toiseen silloin, kun virta on 32 A tai enemmän.
Ketjutuspistorasiassa ei ole johdonsuojalaitetta eikä vikavirtasuojaa.
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Suojaerotuksen avulla virtapiirit eristetään
toisistaan galvaanisesti siten, että jommassakummassa virtapiirissä tapahtuvan
oikosulun vuoksi ei voi saada sähköiskua
toisesta virtapiiristä.
Sukellustyönjohtaja on sukellusryhmän jäsen, jonka tehtävänä on työmaalla
tapahtuva sukellustyön suunnittelu ja
johtaminen sekä sukellusturvallisuuden
varmistaminen.
Turvasukeltaja on pinnalla valmiudessa
oleva sukeltaja, jonka tehtävänä on tarvittaessa sukeltaa auttamaan tai pelastamaan
vaikeuksiin tai onnettomuuteen joutunutta
sukeltajaa.
Dekompressiotaulukko on taulukon muotoon laadittu dekompressio-ohje, josta
käytetään myös nimitystä sukellustaulukko,
nousutaulukko tai etappinousutaulukko.
Dekompressiopysähdys on dekompression
osa, joka määräytyy dekompressiotaulukon
tai dekompression suunnitteluun käytetyn
tietokoneohjelman mukaisesti. Dekompressiopysähdyksen ajan sukeltajan on oltava tietyssä syvyydessä tietyn ajan. Usein
dekompressiopysähdys tehdään myös
silloin, kun dekompressio ei sitä varsinaisesti edellytä. Tällöin käytetään nimitystä
turvapysähdys.
Alttiinaoloaika on dekompression määrittämiseksi tarvittava aika, joka alkaa
sukeltajan lähtiessä pinnalta ja loppuu
sukeltajan aloittaessa nousun suurimmasta
sukellussyvyydestä.
Painekammio on siirrettävä tai kiinteästi
paikoillaan oleva erikoisvarusteltu paineastia, joka tehty sukellusonnettomuuspotilaan hoitoon kuljettamista tai varsinaista
hoitoa sekä joissain tapauksissa pintadekompressiota varten.

Pintaintervalli on pintadekompression osa,
jossa sukeltajaan vaikuttava paine vähenee
ja kasvaa uudestaan niin, ettei sukeltajalle
todennäköisesti aiheudu paineenvaihteluiden aiheuttamia vammoja tai sairauksia
sukelluksesta painekammioon siirtymisen
seurauksena.
Syvyyshumala on alkoholin aiheuttaman
humalan kaltainen tila, jonka aiheuttaa
sukeltajan vereen imeytyneen typen osapaineen nousu yli tietyn rajan (yleensä noin
3 200 mbar). Ilmiöstä käytetään myös nimitystä typpihumala tai typpinarkoosi.
Turvaköysi on omavaraisilla sukelluslaitteilla sukeltavan sukeltajan vyötäisille tai
valjaisiin kytketty riittävän luja köysi tai
kaapeli tai näiden yhdistelmä, jota voidaan
käyttää sukeltajan ja sukellusavustajan
väliseen yhteydenpitoon tai hätätapauksessa sukeltajan pintaan vetämiseen.
Keuhkorepeämässä sukeltajan keuhkoissa oleva hengityskaasu laajenee paineen
vähentyessä niin, että keuhkot vaurioituvat.
Sukeltajantaudissa sukeltajan vereen
imeytynyt typpi (tai muu kaasu kuin happi)
alkaa paineen liian nopeasti vähentyessä
muodostaa verenkiertoa vaarallisesti tukkivia kuplia.
Happimyrkytyksessä sukeltajan vereen
imeytyneen hapen osapaine on vaarallisen
korkea.
Perehdyttämisen avulla henkilö opetetaan
tuntemaan sukellustyömaa, sen erityispiirteet ja käytännöt sekä muut sukellustyömaalla työskentelevät.
Työnopastuksen avulla henkilö opetetaan
tuntemaan paremmin nykyistä tai tulevaa työtään sekä niihin kuuluvia yksittäisiä työtehtäviä. Työnopastusta annetaan
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myös kaluston sekä koneiden ja laitteiden
käyttöön.
Hapenantolaite on ensiapuväline, jolla voidaan antaa 100 % happea elvytettävälle tai
itse hengittävälle potilaalle.

mbar (1 bar = 1 000 mbar = 100 000
Pa = 100 000 N/m2). Paine ilmoitetaan
absoluuttisena paineena, jonka mukaisesti
paine merenpinnan tasolla normaali-ilmanpaineessa on 1,01325 bar.

PPE on painelu-puhalluselvytys.

CNS on yksikkö, jota käytetään sukeltajan
veren hapen osapaineen lyhytaikaisten vaikutusten laskennassa.

Rekompressio on tarvittavan paineenlisäyksen jälkeen uudelleen aloitettu
dekompressio, joka tehdään paineenvaihteluiden aiheuttamia vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi.

OTU ja UPTD ovat yksiköitä, joita käytetään
sukeltajan veren hapen osapaineen pitkäaikaisten vaikutusten laskennassa.

Yksiköt
Tässä ohjeessa fysikaalisten suureiden
ilmoittamiseen käytetään SI-järjestelmään
perustuvia yksiköitä painetta lukuun ottamatta, jonka yksikköinä käytetään bar tai
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Nitrox on hapesta ja typestä muodostuva
kaasuseos, jossa hapen osuus on suurempi
(> 21 %) ja typen osuus pienempi (< 78 %)
kuin ilmassa. Tällaisesta kaasuseoksesta
käyte myös nimitystä happirikastettu ilma.

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE

3 Turvallisuussuunnittelun perusteet
Lainsäädäntö
Rakennustyöhön kuuluvaa sukellustyötä
koskevia tärkeimpiä lakeja ja asetuksia ovat:
• Työturvallisuuslaki (738/2002)
• Valtioneuvoston asetus rakennustyön
turvallisuudesta (205/2009)
• Valtioneuvoston asetus rakennustyötä
tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta (1088/2011)
• Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
(1407/1993)
• Valtioneuvoston asetus työvälineiden
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
(403/2008)
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa
aiheuttavissa töissä (1485/2001).
Aluesuunnittelussa voit käyttää apuna Työturvallisuuskeskuksen Rakennustyömaan
aluesuunnitteluopasta.
Työturvallisuuslaki on yleislaki, joka määrää kaikkien töiden turvallisuudesta, myös
sukellustöiden. Yllä olevasta lainsäädäntölistasta kolme ensimmäistä ovat rakennustyön
ja siihen kuuluvan sukellustyön käytännön
toimintojen ja turvallisuuden kannalta keskeisimpiä. Rakennustyön turvallisuudesta
annettu valtioneuvoston asetus määrää
turvallisuudesta kaikessa rakentamisessa
ja lisäksi erikseen turvallisuudesta maa- ja
vesirakennustöissä. Rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa käsitellään pääasiassa rakennuttajan
ja päätoteuttajan toimintaa ja velvollisuuksia,
mutta em. asetuksessa on myös paljon yksityiskohtaisia vaatimuksia työvälineistä ja

niiden tarkastamisesta, kulkuteistä, putoamissuojauksista, henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä jne., jotka liittyvät myös
sukellustöihin. Näitä vaatimuksia on siis noudatettava myös sukellustöissä. Toiminnan
erityisvaatimusten vuoksi rakennustyöhön
kuuluvan sukellustyön pätevyysvaatimuksista
ja turvallisuussuunnittelusta määrää lisäksi
rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annettu
valtioneuvoston asetus.
Sukellustyön turvallisuussuunnittelua koskevat vaatimukset perustuvat työturvallisuuslain 2. lukuun ja erityisesti sen 10 §:ään sekä
rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun
valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:ään.
Edellisen lisäksi rakennustyön turvallisuudesta annetusta valtioneuvoston asetuksesta on otettava huomioon 7. luku sekä tarvittaessa muutakin silloin, kun sukellusryhmä
on päätoteuttajan asemassa. Lisäksi turvallisuussuunnittelussa on huomioitava aina
tilaajan erityisohjeet ja muut vaatimukset.
Työturvallisuuslain 10 §:n mukaan ensimmäiseksi tunnistetaan ja selvitetään työn
haitta- ja vaaratekijät ja poistetaan ne
mahdollisuuksien mukaan. Mikäli haitta- ja
vaaratekijöitä ei voida poistaa, on niiden
merkitys turvallisuudelle ja terveydelle
arvioitava sekä tehtävä arvioinnin perusteella tarvittavat turvallisuustoimenpiteet.
Rakennustyöhön kuuluvissa sukellustöissä
rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta
annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n
mukaan on arviointi tehtävä siten, että sen
perusteella tehdään kirjallinen turvallisuus-
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suunnitelma, josta ilmenevä tarvittavat
toimenpiteet ja muut tiedot seuraavista
asioista:
1. työn ja työolosuhteiden
erityisvaatimukset
2. työntekijöiden pätevyys- ja
ammattitaitovaatimukset
3. sukellusryhmän turvallinen kokoonpano
4. käytettävät sukelluslaitteet ja muut
työvälineet
5. pelastautuminen, yhteydenpito, ensiapu ja muu toiminta
onnettomuustilanteissa
6. muut työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.
Arviointiin ja turvallisuussuunnitelmaan
on lisäksi sisällytettävä rakennuttajan turvallisuusasiakirjasta, säännöistä ja menettelyohjeesta sekä päätoteuttajan turvallisuussuunnitelmista ja -ohjeista ilmenevät
sukellustöiden turvallisuuteen vaikuttavat
asiat.

Muut ohjeet
Turvallisuussuunnitelmaa varten tehtävää
haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamista,
selvittämistä ja arviointia voidaan helpot
taa noudattamalla työsuojeluviranomaisten
antamia yleisiä ohjeita.

Ohjeiden mukaisesti aloitetaan työhön
liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamisella ja luetteloinnilla sekä poistetaan
ne mahdollisuuksien mukaan. Tämän jälkeen arvioidaan jäljelle jäävien haitta- ja
vaaratekijöiden mahdollisesti aiheuttamien
tapahtumien todennäköisyys seuraavasti:
• epätodennäköinen
• mahdollinen
• todennäköinen.
Todennäköisyyden jälkeen arvioidaan haitta- ja vaaratekijöiden aiheuttamien tapahtumien seuraukset seuraavasti:
• vähäinen
• haitallinen
• vakava.
Riski on haitta- tai vaaratekijän aiheuttaman tapahtuman todennäköisyyden ja seurauksen yhteisvaikutus, joka voi olla:
• merkityksetön
• siedettävä
• kohtalainen
• merkittävä
• sietämätön.
Riskien luokittelu tehdään alla olevan taulukon perusteella.

Riskiluokat
SEURAUKSET
TODENNÄKÖISYYS

Vähäiset

Haitalliset

Vakavat

Epätodennäköinen

1 Merkityksetön riski

2 Vähäinen riski

3 Kohtalainen riski

Mahdollinen

2 Vähäinen riski

3 Kohtalainen riski

4 Merkittävä riski

Todennäköinen

3 Kohtalainen riski

4 Merkittävä riski

5 Sietämätön riski
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Riskien luokittelun jälkeen päätetään riskien hyväksyttävyydestä. Ohjeiden mukaan
toimittaessa merkittävää tai sietämätöntä
riskiä ei pidä hyväksyä. Eli työtä ei saa aloittaa ennen, kuin tarvittavat toimenpiteet
riskin pienentämiseksi vähintään kohtalaiselle tasolle on tehty. Myös kohtalaisen
riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä
suunnitelmallisiin toimenpiteisiin välittömästi töiden aloittamisen jälkeen. Yleisesti
vaikuttavat turvallisuustoimenpiteet on
tehtävä ennen yksilöllisiä riskiluokasta
riippumatta.
Riski voi aiheutua sukellusryhmän omasta toiminnasta, jolloin kysymyksessä ovat
sisäiset riskit, joita voivat aiheuttaa:
• puutteellinen töiden suunnittelu ja
johtaminen
• poikkeaminen suunnitelmista ja ohjeista
• riittämätön ammattitaito
• muut puutteet sukellusryhmän toimintaedellytyksissä, kuten alimiehitys, jne.
• sopimattomat tai puutteelliset tai vialliset sukelluslaitteet ja työvälineet.

• muut työskentelyolosuhteet, kuten
melu, liikenne työalueella, jne.
• sukeltajan kanssa työskentelevät
koneet, kuten nosturi, betonipumppu,
poralautta, jne.
• sukellustyömaalla tai sen läheisyydessä
tehtävät muut työt, kuten räjäytystyöt,
jne.
• muu toiminta, joka voi vaikuttaa sukellus- ja työskentelyolosuhteisiin, kuten
säännöstelyjuoksutukset, jne.
Riskien luokittelua helpottaa haitta- ja
vaaratekijöiden, todennäköisyyksien,
seurauksien, riskiluokkien ja mahdollisten
riskin pienentämiseksi tehtävien toimenpiteiden järjestelmällinen taulukointi. Näin
tehtävää riskien arviointia kutsutaan riskianalyysiksi. Riskien arvioinnin laajuudesta tai käytetystä menetelmästä riippumatta
tärkeintä on, että arvioinnin perusteella
tehdään selkeät ja yksiselitteiset toimintaohjeet. Työturvallisuuskeskuksen internetsivuilta löytyy esimerkki sukellustyön
riskien arvioinnista riskianalyysin avulla.

Ulkoiset riskit aiheutuvat muusta kuin
sukellusryhmän omasta toiminnasta. Ulkoisia riskejä voivat aiheuttaa:
• sääolosuhteet
• sukellusolosuhteet, kuten syvyys,
virtaus, näkyvyys, jne.

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE
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4 Työntekijät
Sukeltajan pätevyys- ja
ammattitaitovaatimukset

Sukellusavustajan pätevyys- ja
ammattitaitovaatimukset

Rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti sukeltajan pätevyys rakennustyöhön kuuluvaan sukellustyöhön osoitetaan
ammattitutkintotodistuksella tai muulla
työturvallisuusviranomaisen myöntämällä
tai hyväksymällä todistuksella.

Sukellusavustajalla on oltava työn vaatima
ammattitaito ja lainsäädännön mahdollisesti vaatima pätevyys. Sukellusavustajan pätevyysvaatimukset on määriteltävä
turvallisuussuunnitelmassa.

Sukeltajalla, joka tekee vedessä varsinaista rakennustyötä, kuten louhinta-, purku-,
hitsaus-, muotti-, raudoitus-, betonointi- ja
elementtien asennustyötä, on oltava työsukeltajan pätevyys. Tarkastus- tai tutkimussukellustöitä tekevällä sukeltajalla on oltava vähintään soveltuva tutkimussukeltajan
pätevyys, joka määräytyy sukellussyvyyden,
työtehtävän, käytettävien sukelluslaitteiden ja työmenetelmien mukaan.

Muut vaatimukset
Sukeltajien ja sukellusavustajien on terveydentilaltaan ja kokemukseltaan sekä
muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan
sovelluttava tehtävään sukellustyöhön.
Samassa sukellusryhmässä työskentelevien sukeltajien ja sukellusavustajien on
kyettävä käyttämään samaa kieltä sukeltamisen ja dekompression aikaisessa
yhteydenpidossa.

Lisäksi sukeltajalla on oltava vedessä
tekemänsä työn vaatima ammattitaito
ja lainsäädännön mahdollisesti vaatima
pätevyys, kuten räjäytys- ja louhintatöissä
vaadittu pätevyys. Ja lisäksi muut työmaan
tai työn edellyttämät pätevyydet. Sukeltajan pätevyysvaatimukset on määriteltävä
turvallisuussuunnitelmassa.
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5 Työympäristö
Yleiset järjestelyt
Sukellusalusta, sukellustyössä käytettävät
tai sitä avustavat koneet ja laitteet on sijoitettava työn kannalta tarkoituksenmukaisiin ja turvallisiin paikkoihin. Sukellusalustan paikka on valittava siten, että sukeltaja
voi mahdollisimman turvallisesti, helposti
ja nopeasti palata työkohteelta laitevian,
onnettomuuden tai muun odottamattoman tapahtuman vuoksi. Sukellusalustan
paikkaa valittaessa on otettava huomioon
lisäksi sukellustyössä käytettävien tai sitä
avustavien koneiden ja laitteiden toiminta
sekä niiden vaara-alueet. Henkilöstö- ja
varastotilat on sijoitettava työn ja työmaaliikenteen kannalta tarkoituksenmu-

kaisiin ja turvallisiin paikkoihin. Tiedot
työmaa-alueen käytöstä on sisällytettävä
sukellustyön turvallisuussuunnitelmaan ja
tarvittavilta osiltaan päätoteuttajan turvallisuussuunnitelmaan ja työlajikohtaisiin
turvallisuussuunnitelmiin.
Mahdollinen vesiliikenne ja muu liikenne sekä niiden vaikutukset työmaahan ja
sukeltamiseen sekä tarvittavat varotoimenpiteet on selvitettävä ennen töiden
aloittamista.
Tarvittavat tiedot ja toimenpiteet, kuten
sukellusalustan merkitseminen, liikenteenohjaus ja siihen kuuluva yhteydenpito, on
määriteltävä turvallisuussuunnitelmassa.

Vedestä nousua varten sukellusalustalle tulee olla turvalliset, työtehtävään ja -paikkaan
soveltuvat nousutiet.

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE
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Sukellusalusta
Sukellustyö on tehtävä työhön soveltuvalta riittävän tukevalta ja tilavalta alustalta
tai alukselta, jonka pysyminen työkohteella on varmistettu myös olosuhteiden
muuttuessa.
Voimakkaassa aallokossa ja virrassa on
kiinnitettävä erityistä huomiota sukellustyössä käytettävän aluksen tai muun
kelluvan alustan riittävään kiinnitykseen
ja ankkurointiin. Sukellettaessa alukselta
on otettava huomioon, mitä Liikenne- ja
viestintävirasto Traficom määrää vedenalaisessa työssä käytettävistä aluksista ja
niiden miehityksestä.
Jäältä sukellettaessa on selvitettävä jään
kantavuus ja paikoillaan pysyminen sekä
otettava huomioon luonnonolosuhteiden
kuten virtauksen vaikutukset, sukeltamisen ja muun toiminnan jäätä heikentävä
vaikutus.
Sukellusalustalla on oltava riittävästi tilaa
sukelluslaitteille ja muille työvälineille sekä
varsinaiselle työskentelylle. Sukelluslaitteiden pukemis- ja riisumispaikka on valittava
ja varustettava siten, että puettava tai riisuttava sukeltaja ei kaatuessaan voi joutua veteen. Sukellusalusta on tarvittaessa
varustettava asianmukaisilla kaiteilla siten,
että ne eivät haittaa tai vaaranna sukeltamista ja siihen liittyviä työtehtäviä. Sukellusalustalla ja veteenmenopaikalla olevien
kulkuaukkojen on oltava riittävän avaria
varusteisiinsa puetulle sukeltajalle.
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Veteen menopaikalla on oltava tikkaat tai
portaat, joiden on oltava rakenteeltaan sellaisia, että sukeltaja voi helposti ja turvallisesti laskeutua sukellusalustalta veteen ja
nousta takaisin sukellusalustalle. Tikkaiden
ja portaiden askelmavälin on oltava 20–30
cm. Portaissa on oltava kaide ainakin toisella puolella ja tarvittaessa molemmilla.
Tikkaiden tai portaiden on ulotuttava riittävän syvälle vedenpinnan alapuolelle. Tikkaiden tai portaiden paikka on oltava helposti
siirrettävissä sukellustyön aikana. Mikäli
sukellusalustan ja vedenpinnan välinen korkeusero on enemmän kuin 3 m, on käytettävä portaita, joissa on kaiteet molemmilla
puolilla ja tarvittavat lepotasot. Vaihto-ehtoisesti sukeltaja voidaan laskea ja nostaa
nostokorin, sukelluskellon tai muun henkilönostinmääräykset täyttävän tähän tarkoitukseen soveltuvan laitteen avulla. Näitä
laitteita käytettäessä on veteen menopaikka lisäksi varustettava asianmukaisilla
tikkailla tai portailla ja niihin yhteydessä
olevalla enintään 1 m:n korkeudella vedenpinnasta olevalla lautalla tai muulla tasolla,
jolle sukeltaja voidaan hätätapauksessa
nostaa vedestä ja riisua varusteistaan.

Kulkuyhteydet
Maalla tai maalle yhteydessä olevan sukellusalustan ja muun työmaa-alueen välillä
on oltava rakennustyön turvallisuudesta
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset kulkutiet. Muussa tapauksessa tai
alukselta sukellettaessa on käytössä oltava
tarkoituksenmukainen yhteysvene, mikäli
sukellusalustana käytettävää alusta ei voi
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Sukelluspukujen ja muiden sukellustarvikkeiden kuivattamista, huoltamista ja säilyttämistä
varten on oltava riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat.

käyttää matkoihin rantautumispaikalle.
Kulkuteiden ja yhteysveneen on sovelluttava myös loukkaantuneen kuljettamiseen.

Henkilöstö- ja varastotilat
Sukellustyömaalla on oltava riittävän tilava,
lämmin ja kuiva tila sukeltajan pukeutumista ja riisuuntumista sekä sukelluspukujen
ja niiden alusvaatteiden kuivattamista, säilyttämistä ja huoltamista varten. Työmaan
henkilöstötilojen on oltava rakennustyömaiden henkilöstötiloista annetun työministeriön päätöksen (977/1994) mukaisia.

Sukelluslaitteet tulisi voida säilyttää niille
varatuissa tarkoituksenmukaisesti sijoitetuissa varastotiloissa. Räjähdysaineiden ja
muiden vaarallisten tai haitallisten aineiden
varastoinnissa ja säilytyksessä on noudatettava niitä koskevaa lainsäädäntöä ja
viranomaisohjeita.

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE
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6 Sukelluslaitteet, työvälineet ja koneet
Sukelluslaitteet
Sukelluslaitteiden on oltava turvallisia ja
tehtävään sukellustyöhön tarkoituksenmukaisia sekä sovelluttava käytettäville hengityskaasuille. Hengityslaitteen, sukellusmaskin, sukelluskypärän, hengityskaasuletkun,
hengityskaasulähteen, sukelluspuvun ja
sukeltajan valjaiden on täytettävä henkilönsuojaimille ja hengityskaasuille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Sukelluslaitteissa olevien painelaitteiden ja -astioiden
on täytettävä lainsäädännössä niille asetetut vaatimukset. Sukelluslaitteiden on oltava
rakenteeltaan ja toiminnaltaan sellaisia, että
sukeltaja saa riittävästi oikeanlaista hengityskaasua myös poikkeustilanteissa. Sukelluslaitteissa tulisi olla kiinteät puhelin- ja
valaisinjärjestelmät. Sukelluslaitteiden
pinnalla olevien osien tulisi sijaita sukellusalustalla tai sen välittömässä läheisyydessä
siten, että valvonta- ja käyttötoimenpiteet
voidaan tehdä sukellusalustalta käsin.
Sukelluslaitteita on käytettävä valmistajien
ja toimittajien ohjeiden mukaisesti.
Käytettävät sukelluslaitteet on määriteltävä turvallisuussuunnitelmassa.
Sukelluslaitteiden on lähtökohtaisesti täytettävä seuraavat toiminnalliset
vaatimukset:
• Hengityskaasuletkusta on tultava sukelluskypärään tai -maskiin riittävä kaasuvirtaus oikealla letkupaineella.
• Jatkuvatoimisen hengityskaasulähteen,
kuten ilmakompressorin, on tuotettava
vähintään 1,3 kertaa sukelluskypärän tai
-maskin vaatima kaasuvirtaus oikealla
letkupaineella.
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• Käytettäessä jatkuvatoimista hengityskaasulähdettä on sen varajärjestelmänä
käytettävä korkeapainesäiliöitä, joissa
on vähintään 2,0 kertaa sukelluksen
turvallisen keskeyttämisen vaatima
kaasumäärä.
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• Käytettäessä hengityskaasulähteenä
korkeapainesäiliöitä on niissä oltava
sukelluksen alkaessa vähintään 1,5 kertaa suunnitellun sukelluksen vaatima
kaasumäärä.
• Hengityslaitteessa on oltava sukelluksen
alkaessa vähintään 1,5 kertaa suunnitellun sukelluksen vaatima kaasumäärä tai
laitteen on annettava hengityskaasua
vähintään 1,5 kertaa suunnitellun sukelluksen pituisen ajan.
Sukelluslaitteista hengitettävän kaasun on
standardin EN 12021 ja muiden vaatimusten
mukaisesti täytettävä seuraavat raja-arvot:
• Hengityskaasun hapen osapaine (ppO2)
ei saa olla enempää kuin 1 400 mbar tai
vähempää kuin 200 mbar.
• Hengityskaasun typen osapaine (ppN2)
ei saa olla enempää kuin 4 800 mbar.
• Hengityskaasun hiilidioksidin osapaine
(ppCO2) ei saa olla enempää kuin 0,500
mbar.
• Hengityskaasun hiilimonoksidin osapaine (ppCO) ei saa olla enempää kuin
0,015 mbar.
• Hengitysilmassa ei saa olla voiteluainejäämiä enempää kuin 5 mg/m3 ilmaa
1 bar:n paineessa.
• 40–200 bar:n paineeseen varastoidussa
hengitysilmassa ei saa olla kosteutta
enempää kuin 50 mg/m3 ilmaa 1 bar:n
paineessa.
• Yli 200 bar:n paineeseen varastoidussa
hengitysilmassa ei saa olla kosteutta
enempää kuin 35 mg/m3 ilmaa 1 bar:n
paineessa.
Sukelluslaitteet on huollettava säännöllisesti lainsäädännön ja viranomaisohjeiden
sekä valmistajien ja toimittajien ohjeiden
mukaisesti. Huollon saa tehdä vain huolellinen henkilö, jolla on huoltotyöhön tarvittavat tiedot ja taidot sekä mahdollisesti
vaadittava koulutus tai virallinen pätevyys.
Tehdyistä huoltotöistä on pidettävä kirjaa.

Sähkökäyttöiset sukelluslaitteet
Sähkövirran saanti sähkökäyttöiselle
hengityskaasulähteelle, sukeltajan puhelin- ja valaisinlaitteille sekä sukellusalustan
valaistukseen on varmistettava tarvittavilla
toimenpiteillä. Sukeltajan puhelinlaitteiden
ja valaisimien tulisi olla akkukäyttöisiä tai
akkuvarmennettuja. Ainoastaan verkkovirralla toimivia puhelinlaitteita ja valaisimia
käytettäessä on näille laitteille oltava erillinen UPS-laite, jonka kapasiteetti riittää
aloitetun sukelluksen turvalliseen keskeyttämiseen, mikäli virransyöttö katkeaa.
Normaalissa käyttötilanteessa sähkökäyttöiset sukelluslaitteet kytketään mahdollisimman lähellä sukellusalustaa olevaan
asianmukaisilla johdonsuojalaitteilla ja
vikavirtasuojilla varustettuun työmaakeskukseen, josta ei oteta virtaa muihin
sukellustyömaalla käytettäviin laitteisiin
sukellusalustan valaistusta lukuun ottamatta. Kiinteän sähkökeskuksen tai muun
virransyöttöpisteen ja sukelluslaitteille
tarkoitetun työmaakeskuksen välillä ei saa
olla johdonsuojalaitteita tai vikavirtasuojia.
Johdettaessa sähkövirtaa sukelluslaitteille
useamman työmaakeskuksen kautta, on
kytkennässä keskuksesta toiseen käytettävä ketjutuspistorasioita, jotta välillä olevien
työmaakeskusten johdonsuojalaitteet ja
vikavirtasuojat eivät voi katkaista sähkönsyöttöä sukelluslaitteille.
Verkkovirtakäyttöisiä sukelluslaitteita
käytettäessä on tiedot työmaan sähköistyksestä sisällytettävä sukellustyön turvallisuussuunnitelmaan tai päätoteuttajan
turvallisuussuunnitelmiin.
Vedessä käytettävien sähkölaitteiden on
täytettävä niille lainsäädännössä asetetut
vaatimukset. Vedessä käytettävään sähkölaitteeseen on syötettävä pienoisjännitettä.
Eli veteen menevässä virransyöttökaape-
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lissa ei nimellisjännite saa olla vaihtovirtaa
käytettäessä yli 50 V ja tasavirtaa käytettäessä yli 120 V. Pinnalla olevan virtalähteen ja vedessä olevan laitteen on oltava
asianmukaisesti koteloitu ja varustettu
sulakkeella tai muulla johdonsuojalaitteella,
mikäli kaapeliin tai laitteeseen tulee oikosulun aiheuttava vika tai vaurio. Otettaessa
virtaa vedessä käytettävään sähkölaitteeseen työmaan sähköverkosta tai vastaavasta muusta sähköverkosta (esim. aluksen), on pinnalla olevan virtalähteen oltava
suojaerotettu.

Sukeltajan työvälineet
Sukeltajan käyttämien työvälineiden on
oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja
turvallisia sekä täytettävä lainsäädännössä
niille asetetut vaatimukset. Työvälineiden
valinnassa on huomioitava käyttöolosuhteiden vaikutukset, kuten noste, sekä sukel-
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tajan varusteiden aiheuttamat rajoitukset,
kuten rajoittunut näkökenttä ja tuntoaisti.
Työvälineitä on käytettävä ja huollettava lainsäädännön ja viranomaisohjeiden
sekä valmistajien ja toimittajien ohjeiden
mukaisesti.
Pinnalta käyttövoimansa saavien työvälineiden ja niihin liittyvien laitteistojen on
oltava toiminnaltaan sellaisia, että sukeltaja ja pinnalla laitteistoa käyttävä tai valvova henkilö voivat toisistaan riippumatta
sammuttaa sukeltajan käyttämän työvälineen tarvittaessa. Sukeltajalle mahdollista
vaaraa aiheuttavien työvälineiden käyttö on
ohjeistettava turvallisuussuunnitelmassa.

Koneet ja niiden kanssa
työskentely
Sukellustyömaalla käytettävien koneiden,
kuten nostureiden ja betonipumppujen, on
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Sukellusavustaja seuraa sukellustyötä
näytöltä.

oltava lainsäädännön vaatimusten mukaisia
sekä sovelluttava sukeltajan kanssa työskentelyyn tai sen avustamiseen. Koneet ja
niiden kanssa käytettävät apuvälineet on
tarkastettava lainsäädännön ja viranomaisohjeiden sekä valmistajien ja toimittajien
ohjeiden mukaisesti.
Sukeltajan työskennellessä pinnalta ohjattavien koneiden kanssa on kaikkien työhön osallistuvien noudatettava ennalta
sovittua työtapaa ja -järjestystä. Lisäksi
on varmistettava, että yhteydenpito ja
siihen käytettävät laitteet toimivat moitteettomasti ja kaikki työhön osallistuvat
osaavat sovitut ohjauskomennot. Pinnalta
ohjattavien koneiden kanssa työskentely
on ohjeistettava sukellustyön turvallisuussuunnitelmassa, mikäli ohjeistus ei
sisälly johonkin muuhun turvallisuus- tai
työsuunnitelmaan, kuten elementtien
asennussuunnitelmaan.

Sukeltaja näyttää videokuvaa työlautan
sukellustyön johtokeskukseen.
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7 Sukeltaminen
Yleiset toimintaperiaatteet
Sukelluksia suunniteltaessa ja valmisteltaessa sekä sukellettaessa noudatetaan tätä
ohjetta ja sen perusteella tehtyä turvallisuussuunnitelmaa sekä muita tarpeellisia
ohjeita. Tässä ohjeessa on määritelty yleiset vaatimukset, suositukset ja toimintamallit, joita sovelletaan työmaakohtaisesti
turvallisuussuunnitelman avulla.

Sukellusryhmä
Sukellusryhmän turvallinen kokoonpano määräytyy työskentelyolosuhteiden,
sukellussyvyyden, työtehtävän, käytettävien sukelluslaitteiden ja työmenetelmien
mukaan. Lähtökohtaisesti sukellusryhmässä on sukeltamisen ja dekompression
ajan oltava vähintään kolme henkeä. Tarvittaessa on toimittava edellistä suuremmalla sukellusryhmällä. Sukellusryhmän
turvallinen kokoonpano on määriteltävä
turvallisuussuunnitelmassa.
Sukellusryhmän jäsenistä yhden on toimittava sukellustyönjohtajana, jonka
tehtävänä on työmaalla tapahtuva sukellustyön suunnittelu ja johtaminen sekä
sukellusturvallisuuden varmistaminen.
Sukellustyönjohtajalla on oltava tehtävän
edellyttämät tiedot ja taidot sekä tarvittava
kokemus. Sukellustyönjohtaja on nimettävä
turvallisuussuunnitelmassa.
Sukellusryhmän kokoonpanoon on kuuluttava turvasukeltaja, mikäli sukeltamiseen tai vedenalaiseen työtehtävään
liittyy kohtalainen riski, jonka aiheuttavaa haitta- tai vaaratekijää ei voida
poistaa. Turvasukeltajan pätevyyslaite-
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ja valmiusvaatimukset on määriteltävä
turvallisuussuunnitelmassa.
Suotuisissa olosuhteissa ja yksinkertaisissa työtehtävissä voidaan erikseen perustellen toimia kahden hengen sukellusryhmällä. Kahden hengen sukellusryhmällä
toimiminen on osoitettava turvalliseksi
riskianalyysillä, joka liitetään turvallisuussuunnitelmaan. Kahden hengen sukellusryhmällä tehtävät sukellukset on ohjeistettava turvallisuussuunnitelmassa.

Dekompressiomenetelmät
Käytettävän dekompressiomenetelmän on
oltava turvalliseksi todettu ja sovelluttava
tehtävään sukellustyöhön ja siinä käytettäviin sukelluslaitteisiin. Dekompressio voidaan tehdä vedessä ja/tai painekammiossa
valmiiden taulukoiden tai tietokoneohjelmien laskelmien perusteella.
Sukellustyönjohtajalla on oltava aiempaa
kokemusta käytettävän dekompressiotaulukon mukaan tehdyistä sukelluksista. Käytettäessä hengityskaasuna ilmaa käytetään
ensisijaisesti Merivoimien nousutaulukkoa
91 tai 97. Käytettäessä hengityskaasuna
nitroxia käytetään ensisijaisesti Merivoimien nousutaulukkoa 97. Käytettäessä muita hengityskaasuja kuin ilmaa tai
nitroxia on noudatettava näille kaasuille
tarkoitettuja taulukoita. Käytettäessä muita hengityskaasuja on turvallisuussuunnitelmassa oltava ohjeet dekompression
käytännön suorittamisesta. Käytettävä
dekompressiotaulukko on määriteltävä
turvallisuussuunnitelmassa.
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Tehtäessä dekompressiota tietokoneohjelman laskelmien avulla on ohjelman
käyttäjän oltava sukellusryhmän sukellustyönjohtaja, jolla on tarvittavat tiedot ja
taidot ohjelman käyttämiseen sekä mahdollisesti vaadittava koulutus tai virallinen
pätevyys. Lisäksi hänellä on oltava aikaisempaa kokemusta sukelluksista, joiden
dekompressio on tehty ko. tietokoneohjelman avulla. Dekompressiosuunnitelmat on
tulostettava ennen sukellusten aloittamista. Tulosteiden on oltava ymmärrettäviä
ja selkeitä. Käytettävä tietokoneohjelma
sekä sen käyttöön ja sukelluksiin liittyvät
raja-arvot ja muut parametrit on määriteltävä turvallisuussuunnitelmassa.
Pintaintervallin sisältävien dekompressiomenetelmien käyttöä on yleisesti vältettävä
ja niiden käyttö on perusteltava erikseen
riskianalyysillä, joka liitetään turvallisuussuunnitelmaan. Käytettäessä pintaintervallin sisältävää dekompressiomenetelmää on
sukellustyönjohtajalla, sukeltajilla ja sukellusavustajilla oltava aiempaa kokemusta
käytettävästä pintadekompressiomenetelmästä ja painekammion käytöstä.
Turvallisuussuunnitelmassa on oltava
ohjeet pintadekompression käytännön suorittamisesta sekä käytettävistä sukelluslaitteista ja painekammiojärjestelmistä.
Dekompression suunnittelussa ja suorittamisessa on noudatettava seuraavia
raja-arvoja:
• Vedessä olevan sukeltajan hengityskaasun hapen osapaine (ppO2) ei saa olla
enempää kuin 1 400 mbar tai vähempää
kuin 200 mbar.
• Painekammiossa olevan sukeltajan
hengityskaasun hapen osapaine (ppO2)
ei saa olla enempää kuin 2 800 mbar tai
vähempää kuin 200 mbar.

Käytettävän dekompressiomenetelmän
mukaisesti on koko sukelluksen ajan otettava huomioon hengityskaasun hapen osapaine ja en muutokset sekä noudatettava
sukelluskohtaisia raja-arvoja (esim. CNS
Merivoimien nousutaulukkoa 97 käytettäessä). Tehtäessä useampia peräkkäisiä
sukelluksia on lisäksi noudatettava sukellusten välisten lepoaikojen ja sukellusten
yhteisvaikutuksen mukaisia raja-arvoja
(esim. OTU Merivoimien nousutaulukkoa 97
käytettäessä).

Sukellusten suunnittelu ja
valmistelu
Sukeltajan työskentelyolosuhteet on selvitettävä mahdollisuuksien mukaan ennen
töiden aloittamista. Aallokko, jään liikkeet
ja muut sääolosuhteet sekä mahdolliset
virtaukset on otettava huomioon. Sukeltajan työskentelyalueelta sekä tarvittaessa muualtakin, kuten työskentelyalueen
ja veteen menopaikan väliseltä alueelta,
on selvitettävä voimakkaat imut ja muut
vaarat sekä kaapelien, johtojen ja putkistojen paikat. Lisäksi pohjan kallioperän ja
maa-ainesten geotekniset ominaisuudet
sekä luiskien ja kaivantojen vakavuus ja
mahdollinen tuenta on tarvittaessa selvitettävä. Tiedot sukellusolosuhteista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaaroista sekä
tarvittavat turvallisuustoimenpiteet on
määriteltävä turvallisuussuunnitelmassa.
Sukelluksia suunniteltaessa on selvitettävä liikenteen, sukellustyömaalla tai sen
läheisyydessä tehtävien räjäytystöiden
ja muun em. kaltaisen toiminnan vaikutus sukeltajan ja muiden sukellusryhmän
jäsenten työskentelyyn ja turvallisuuteen.
Turvallisuussuunnitelmassa on määriteltävä tarvittavat toimenpiteet ja tiedot, kuten
yleiset työskentelyajat ja ajankohdat, jolloin
saadaan tai ei saada sukeltaa.
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Sukellussyvyyden vaikutukset sukeltajan
toimintakykyyn on otettava huomioon.
Toimintakykyä alentavat tapauskohtaisesti mm. syvyyshumala ja hengityskaasun
viskositeetti. Sukellussyvyyden vaikutuksia voidaan vähentää hengityskaasun
valinnalla. Käytettäessä hengityskaasuna
muuta kuin ilmaa tai nitroxia on sukellukset
ohjeistettava turvallisuussuunnitelmassa.
Sukelluksia suunniteltaessa käytetään
valitun hengityskaasun ja dekompressiomenetelmän mukaisia taulukoita tai tietokoneohjelmia. Sukellukset on suunniteltava
työtehtävien vaatimukset huomioon ottaen
siten, että dekompressioajat jäävät mahdollisimman lyhyiksi ja työvuoron yhteen
laskettu sukellusaika jakaantuu tasaisesti
kaikkien sukeltajien kesken.
Sukelluksia suunniteltaessa on otettava
huomioon mahdollisssa onnettomuustapauksissa potilaan kuljetusaika sukellustyömaalta sairaalaan tai muuhun hoitopaikkaan, jossa on painekammio ja muut
valmiudet sukellusonnettomuuspotilaiden
hoitoon. Aika-arvio avun hälyttämisestä
hoidon aloittamiseen rajoittaa turvalliseksi
katsottua sukelluskohtaista dekompressiota seuraavasti:
• Kuljetusaika painekammioon on oltava
alle 6 tuntia, kun sukelletaan yli 9 m:n
syvyyteen ja vedessä tehtävän dekompression kokonaisaika on 31 minuuttia tai
vähemmän.
• Kuljetusaika painekammioon on oltava alle 2 tuntia, kun sukelletaan yli 9
m:n syvyyteen ja vedessä tehtävän
dekompression kokonaisaika ylittää 31
minuuttia.
• Tehtäessä sukelluksia, joiden dekompressio sisältää pintaintervallin, on
sukellustyömaalla oltava pintadekompressioon soveltuva kaksi- tai useampiosainen painekammio.
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Edellä olevan noudattamisesta huolimatta on turvallisuussuunnitelmassa oltava
ohjeet keskeytyneen dekompression jatkamisesta, mikäli käytettävä sukellustaulukko
tai muu dekompressiomenetelmä antaa
siihen mahdollisuuden.
Sukellettaessa kylmissä olosuhteissa on
otettava huomioon niiden vaikutus sukeltajaan ja sukelluslaitteiden toimintaan.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä hengityslaitteen ja sukelluskypärän tai -maskin
jäätymisriskiin sekä sukelluspuvun rikkoutumiseen liittyvään hypotermiariskiin.
Dekompressiopysähdyksiä vaativia sukelluksia kylmissä olosuhteissa tulisi välttää.
Sukellettaessa myrkyllisiä tai haitallisia
aineita sisältävissä vesissä on varmistettava, että käytettävät sukelluslaitteet
soveltuvat näihin olosuhteisiin. Lisäksi on
huolehdittava pinnalla toimivien sukellusryhmän jäsenten asianmukaisesta
suojautumisesta sekä mahdolliseen myrkytykseen ja äkilliseen sairastumiseen liittyvästä ensiapuvalmiudesta. Myrkyllisissä
tai haitallisia aineita sisältävissä vesissä
sukellettaessa ei saa tehdä dekompressiopysähdyksiä vaativia sukelluksia. Näissä olosuhteissa tehtävät sukellukset on
ohjeistettava turvallisuussuunnitelmassa.
Sukellettaessa omavaraisilla sukelluslaitteilla on käytettävä turvaköyttä, ellei siitä
aiheudu vaaraa. Sukellettaessa omavaraisilla sukelluslaitteilla siten, että sukeltaja ei
ole yhteydessä pinnalla olevaan sukellusavustajaan turvaköyden avulla, on vedessä
oltava samanaikaisesti vähintään kaksi
sukeltajaa, jotka työskentelevät pareittain
tai ryhmänä. Omavaraisilla sukelluslaitteilla
ilman pintayhteyttä sukellettaessa on riskinarviointi tehtävä riskianalyysin avulla ja
sukellukset on ohjeistettava turvallisuussuunnitelmassa. Riskianalyysi on liitettävä
turvallisuussuunnitelmaan.
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Sukellettaessa omavaraisilla sukelluslaitteilla tulisi välttää dekompressiopysähdyksiä vaativia sukelluksia. Omavaraisilla
sukelluslaitteilla tehtävät dekompressiopysähdyksiä vaativat sukellukset on ohjeistettava turvallisuussuunnitelmassa.

Sukelluslaitteiden tarkastaminen
Työmaan alkaessa on pinnalta johdettua
hengityskaasua käyttäville sukelluslaitteille
tehtävä työmaakohtainen tarkastus, jonka
avulla varmistetaan laitteiden kunto sekä
oikeanlainen kokoonpano ja toiminta. Tarkastukseen liittyviin toimintakokeiluihin on
sisällyttävä laitteiden kaikkien varajärjestelmien toiminnan varmistaminen.
Työmaakohtaisen tarkastuksen
tekee sukellustyönjohtaja. Työmaakohtaisen tarkastuksen sisältämät
asiat ja toimenpiteet on määriteltävä
turvallisuussuunnitelmassa.
Sukelluksia valmisteltaessa on sekä pinnalta johdettua hengityskaasua käyttäville
että omavaraisille sukelluslaitteille tehtävä
työvuorokohtainen tarkastus, jonka avulla
varmistetaan laitteiden kunto ja oikeanlainen toiminta. Tarkastukseen liittyviin
toimintakokeiluihin on sisällyttävä varajärjestelmien toiminnan varmistaminen
tarvittavassa laajuudessa. Pinnalta johdettua hengityskaasua käyttävien sukelluslaitteiden työvuorokohtaisen tarkastuksen
tekee sukellustyönjohtaja. Omavaraisten
sukelluslaitteiden työvuorokohtaisen tarkastuksen tekee laitteita käyttävä sukeltaja
yhdessä sukellustyönjohtajan kanssa. Työvuorokohtaisen tarkastuksen sisältämät
asiat ja toimenpiteet on määriteltävä turvallisuussuunnitelmassa. Pinnalta johdettua hengityskaasua käyttäville sukelluslaitteille ei tarvitse tehdä työvuorokohtaista
tarkastusta, jos työmaakohtainen tarkastus on tehty saman työvuoron alussa.

Sukeltaminen ja dekompressio
Sukeltamisen aloittamisesta päättää sukellustyönjohtaja. Sukellus ja siihen liittyvä
dekompressio tehdään turvallisuussuunnitelman, valittujen sukellustaulukoiden ja
muiden ohjeiden mukaisesti. Sukeltamisen
ja dekompression aikana sukellusryhmän
jäsenten on oltava tehtäviensä mukaisilla
paikoilla.
Sukelluslaitteille ennen sukellusta,
sukelluksen aikana ja sukelluksen jälkeen tehtävät turvallisuuteen vaikuttavat käyttötoimenpiteet on määriteltävä
turvallisuussuunnitelmassa.
Sukeltamisen lopettamisesta päättää
sukellustyönjohtaja, sukellusalustana toimivan aluksen päällikkö tai turvallisuussuunnitelmassa määritelty muu henkilö,
joka tehtävänsä tai asemansa vuoksi vaikuttaa sukellusturvallisuuteen. Sukeltaminen on keskeytettävä aina, jos sukeltaja
tai muut sukellusryhmän jäsenet joutuvat
vaaraan.
Ennen sukellusta on varmistettava, että
sukeltaja voi normaalisti ja kykenee sukeltamaan. Sukeltajan vointi on varmistettava myös sukelluksen päättymisen jälkeen
ja mahdollisuuksien mukaan sukelluksen
aikana. Vointi on varmistettava erityisesti
syvien tai muuten vaativien sukellusten
yhteydessä. Mikäli sukeltajan vointi ei ole
tilanteeseen nähden normaali, on syy selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Sukellus on tarvittaessa keskeytettävä sukeltajan voinnin selvittämiseksi.
Tapauskohtaisesti on otettava huomioon
paineenvaihteluiden aiheuttamien vammojen ja sairauksien, kuten keuhkorepeämän
ja sukeltajantaudin, mahdollisuus sekä
hengityskaasun vaaralliset vaikutukset,
kuten happimyrkytys. Sukellusvammojen
ja -sairauksien oireita ja niiden edellyttä-
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miä toimenpiteitä on selostettu liitteessä
Ensiapuohjeita.
Vastuu sukeltajan voinnin tarkkailusta on
ensisijaisesti hänellä itsellään. Sukeltajan on kerrottava muille sukellusryhmän
jäsenille voinnistaan ja sen muutoksista.
Edellisestä huolimatta on sukellusryhmän
muiden jäsenten tarkkailtava sukeltajaa ja
tarvittaessa kysyttävä hänen vointiaan.

Dokumentointi
Sukellustyönjohtaja kirjaa tarvittaessa
sukellusryhmän työvuoron aikana tekemät
sukellukset. Sukeltaja kirjaa omat sukelluksensa henkilökohtaiseen sukelluspäiväkir-
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jaansa, johon on kirjattava ainakin seuraavat tiedot:
• päivämäärä
• työnantajan tiedot
• sukelluspaikka ja sukellusalustana toimivan aluksen nimi
• suurin syvyys
• aloitusaika
• alttiinaoloaika
• nousuaika ja mahdolliset dekompressiopysähdykset
• pintaantuloaika
• käytetty dekompressiomenenetelmä ja
-taulukko
• hengityskaasu
• tiedot käytetyistä sukelluslaitteista
• tiedot työtehtävästä ja käytetyistä
työvälineistä.

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE

8 Muu toiminta
Perehdytys ja työnopastus
Työmaan perehdyttämisestä vastaa aina
työmaan päätoteuttaja. Työmaan päätoteuttaja perehdyttää myös aliurakoitsijoiden työntekijät, myös sukeltajat, jos sukeltaja tai sukellusyritys toimii päätoteuttajan
aliurakoitsijana. Työnopastuksesta vastaa
aina työnantaja. Varsinkin sukellustyössä
on kiinnitettävä erityistä huomiota siirryttäessä työvaiheesta toiseen tai kun työn
luonne, olosuhteen tms. muuttuvat. Kaikki
sukellusryhmän jäsenet sekä yhteisellä
työmaalla tarvittaessa muutkin, joiden toiminta vaikuttaa sukellusturvallisuuteen, on
perehdytettävä ja opastettava yhteisiin toimintatapoihin. Työnopastusta on annettava
työntekijälle uusien koneiden, laitteiden ja
työmenetelmien käyttöönoton yhteydessä
sekä tarvittaessa muutenkin. Perehdyttäminen ja työnopastus tehdään turvallisuussuunnitelmien, työsuunnitelmien ja muiden
kirjallisten tai suullisten ohjeiden avulla.
Perehdyttämisessä ja työnopastuksessa on
huomioitava aina tilaajan erityisohjeet ja
työmaan mahdolliset erityispiirteet.

Henkilönsuojaimet ja
kelluntavälineet
Pinnalla työskentelevien sukellusryhmän
jäsenten on käytettävä suojakypärää, heijastavaa vaatetusta, silmänsuojaimia, ja
turvajalkineita- sekä tarvittaessa muita
henkilönsuojaimia. Työtehtävissä, joissa
veteen putoaminen on mahdollista, on käytettävä pelastusliivejä tai vastaavia kelluntavälineitä (paukkuliivejä).

Ensiapuvalmius ja toiminta
onnettomuustilanteissa
Sukellustyömaalla on oltava tarvittavat
hälytys-, pelastautumis-, sammutus- ja
ensiapuvälineet sekä riittävästi niiden
käyttöön perehtyneitä henkilöitä. Sukellustyömaalla on oltava ulkopuolisen avun
hälyttämistä varten puhelin- tai radiopuhelinlaitteet, joiden tulisi sijaita sukellusalustalla. Sukellustyömaalla ja siellä käytettävissä koneissa on oltava asianmukainen
alkusammutuskalusto. Tavanomaisten
rakennustyömaan ensiapuvälineiden lisäksi
sukellustyömaalla on oltava tyypillisimmissä sukellusonnettomuuksissa annettavassa ensiavussa tarvittavat välineet. Vähimmäisvaatimuksena on, että tavanomaisten
ensiapuvälineiden lisäksi käytettävissä on
hapenantolaite.
Sukellusryhmän jäsenten on hallittava
tavanomaisimmissa rakennustyö- ja sukellusonnettomuuksissa työmaalla annettava
ensiapu. Vähimmäisvaatimuksena on, että
ensiavun perustaitojen lisäksi on hallittava
hapenantolaitteen käyttö.
Tiedot työmaa-alueen pelastautumisreiteistä sekä pelastautumis- ja alkusammutusvälineiden sijainnista on sisällytettävä
sukellustyön turvallisuussuunnitelmaan tai
päätoteuttajan turvallisuussuunnitelmiin.
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Lisäksi sukellustyön turvallisuussuunnitelmassa on aina oltava seuraavat asiat:
• työmaan osoite tai muut sijaintitiedot
• tiedot ulkopuolisen avun hälyttämiseen käytettävistä laitteista ja niiden
sijainnista
• ohjeet ulkopuolisen avun hälyttämisestä
• tiedot työmaalla olevista ensiapuvälineistä ja niiden sijainnista
• lähimmän painekammion sijainti- ja
yhteystiedot sekä arvio kuljetusajasta
• ohjeet tyypillisimmissä sukellusonnettomuuksissa annettavasta ensiavusta
• ohjeet sukellusonnettomuuspotilaan
kuljettamisesta
• tiedot sukellusonnettomuuksiin ensiapukoulutuksen saaneista henkilöistä.
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Työterveyshuolto
Työnantajan on järjestettävä Työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto.
Sukeltajien työterveyshuollossa ja -tarkastuksissa on noudatettava yleisen työterveyslainsäädännön lisäksi terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa
aiheuttavista töistä annetun valtioneuvoston asetuksen ja muita työterveyshuoltoviranomaisten sukellustyöhön liittyviä
ohjeita. Kaikkien sukellustyöhön osallistuvien työterveyshuollossa on kiinnitettävä
huomiota terveystarkastusten säännöllisyyteen ja ensiaputaitojen ylläpitämiseen.
Yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritellään tarkemmin
terveystarkastusten sisältö ja muut työterveyshuollon käytännöt.
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9 Turvallisuussuunnitelma

Riskien arviointi on tehtävä turvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä ennen
töiden aloittamista. Sukellustyön luonteen
vuoksi työskentelyolosuhteita ei aina voida
tietää ennalta tai ne voivat muuttua, minkä
vuoksi riskien arviointia on tehtävä myös
työn aikana. Riskien arviointi ei kuitenkaan
ole itsetarkoitus vaan työväline tarvittavien
toimenpiteiden ja ohjeiden tekemiseen.

tyihin työtapoihin, joten ohjeen mukaisesti
toimittaessa tehdään riskien arviointi ja
turvallisuussuunnitelma jollain seuraavista
vaihtoehdoista:
• Tehdään riskien arviointi ja turvallisuussuunnitelma ilman lisäohjeistusta.
• Tehdään riskien arviointi ja lisäohjeistusta sisältävä turvallisuussuunnitelma.
• Tehdään riskien arviointi riskianalyysin avulla ja lisäohjeistusta sisältävä
turvallisuussuunnitelma.

Tähän ohjeeseen kerätyt vaatimukset,
suositukset ja toimintamallit perustuvat
lainsäädäntöön sekä yleisesti rakentamisessa ja sukeltamisessa turvallisina pidet-

Sukellustyön suunnittelun ja toteutuksen
kannalta viimeinen vaihtoehto on useimmiten työläin ja toteutuu silloin, kun perustellaan poikkeamista ohjeen suosituksista.

Riskien arviointi sukellustyössä

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE
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Turvallisuussuunnitelman
tekeminen ja sisältövaatimukset
Turvallisuussuunnitelman tekemisestä
vastaa työnantaja. Sukellusryhmässä, jossa
toimii useampia työantajia tai itsenäisiä
työnsuorittajia tai molempia, on noudatettava samaa turvallisuussuunnitelmaa,
jonka tekemisestä vastaa työmaan päätoteuttajana toimiva sukellusyritys tai sukellusryhmässä pääasiallista määräysvaltaa
käyttävä työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja yhdessä muiden sukellusryhmän
toimijoiden kanssa.
Sukellustyönjohtajan on osallistuttava turvallisuussuunnitelman tekemiseen.
Rakennuttajan ja päätoteuttajan on toimitettava turvallisuussuunnitelman tekijälle
rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa ja
päätoteuttajan turvallisuussuunnitelmissa
ja -ohjeissa olevat sukellustöiden turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat tiedot.
Rakennuttajan ja päätoteuttajan on osaltaan varmistettava, että turvallisuussuunnitelma tehdään ja sitä noudatetaan.
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Turvallisuussuunnitelma on tehtävä ennen
töiden aloittamista ja käsiteltävä kaikkien sukellusryhmän jäsenten ja muiden
sukellustyöhön osallistuvien henkilöiden
kanssa sekä tarvittaessa myös muiden
sukellustyön turvallisuuteen vaikuttavien
henkilöiden kanssa. Turvallisuussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on
täydennettävä tai muutettava tarvittaessa.
Täydennetty tai muutettu suunnitelma on
toimitettava aina myös rakennuttajalle.
Turvallisuussuunnitelma sisältää sukellustyömaan yleisen turvallisuuden ja sukellusturvallisuuden kannalta oleelliset ohjeet ja
tiedot sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Valtioneuvoston asetuksen rakennustyötä tekevän sukeltajan
pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta
mukaisesti kaikilla sukellusryhmän jäsenillä
on oltava työssä vaadittu ammattitaito ja
pätevyys, joten perusammattitaitoon kuuluvia asioita ei tarvitse erikseen ohjeistaa,
ellei niillä ole erityistä merkitystä turvallisuudelle. Turvallisuussuunnitelman on
sisällettävä tapauskohtaisesti seuraavat
tiedot ja ohjeet:
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Rakennushankkeen ja sukellustyömaan tiedot
Hankkeen ja sukellustyömaan
tiedot

Sisältö

Tehdään

Hanketiedot:

• nimi
• yleiskuvaus

kun sukellusryhmä
on päätoteuttaja

Työmaan osoite:

• katuosoite
• muu sijaintitieto

aina

Rakennuttaja:

• yrityksen tai organisaation nimi
• osoite
• puhelinnumero

aina

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorit:

• nimi
• puhelinnumero

aina

Muu rakennuttajan yhteys- ja
vastuuhekilö:

• nimi
• puhelinnmero

kun tilaaja on rakennuttaja

Työmaan vastaava työnjohtaja:

• nimi
• työnantaja
• puhelinnumero

kun on rakennusluvan vaativa työmaa

Sukellustyön tilaaja:

• yrityksen tai organisaation nimi
• osoite
• puhelinnumero

kun tilaaja ei ole
rakennuttaja

Sukellustyön tilaajan yhteys- ja
vastuuhenkilö:

• nimi
• puhelinnumero

kun tilaaja ei ole
rakennuttaja

Sukellusurakoitsija:

• yrityksen tai oganisaation nimi
• osoite
• puhelinnumero

aina

Sukellustyönjohtaja:

• nimi
• puhelinnmero

aina

Työsuojelupäällikkö:

• nimi
• puhelinnmero

aina

Työsuojeluvaltuutettu:

• nimi
• puhelinnmero

kun on valittu

Aluksen tiedot:

•
•
•
•
•

kun sukelletaan
alukselta

Aluksen päällikkö:

• nimi
• puhelinnmero

kun sukelletaan
alukselta

Työmaan yleiskuvaus:

• työn/töiden yleiskuvaus

kun sukelletaan
alukselta

nimi
tunnus
laivaisännän nimi
laivaisännän osoite
laivaisännän puhelinnumero
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Hankkeen ja sukellustyömaan
tiedot

Sisältö

Tehdään

Yleisaikataulu ja työaikajärjestelyt:

• aloitusajankohta
• arvioitu kesto
• työskentelyajat

tarvittaessa

Luvat ja ilmoitukset:

• luettelo vaaditista luvista:
esim. kulkuluvat, sukelluslupa,
tulityölupa, ympäristölupa…
• viranomaisille tai muille
asianosaisille tehtävät ilmoitukset

jos vaaditaan

Työmaan järjestelypiirros:

•
•
•
•
•
•

mittakaava yleensä 1:200–500
työmaa-alueen käyttö
työmaa-alueen sähköistys
työmaa-alueen valaistus
pelastautumisreitit
pelastautumis-, alkusammutus
ja EA-välineiden sijainti
• ensiaputilan sijainti

kun sukellusryhmä
on päätoteuttaja

Tiedot sähköistyksestä, valaistuksesta, pelastautumisreiteistä
ja -välineistä, alkusammutus- ja
EA-välineistä:

• selostus sukelluslaitteiden sähköistyksestä
• selostus sukellusalustan valaistuksesta
• selostus pelastautumisreiteistä
• sijaintitiedot pelastautumis-,
alkusammutus ja EA-välineistä

kun sukellusryhmä
ei ole päätoteuttaja

Liikenteenohjaussuunnitelma:

• tiedot ja ohjeet
• yhteydenpito

kun liikenne vaikuttaa työskentelyyn

Muut turvallisuussuunnitelmat:
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• luettelo muista työmaakohtaisista turvallisuussuunnitelmista: esim. louhintatyön turvallisuussuunnitelma…
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tarvittaessa

Työskentely
Työskentelyyn liittyvät ohjeet
ja tiedot

Sisältö

Tehdään

Sukellusryhmä:

• sukeltajien vähimmäispääluku
ja vaaditut pätevyydet
• sukellusavustajien
vähimmäispääluku ja
• vaaditut pätevyydet
• mahdollinen turvasukeltajavalmius

aina

Vedenalaiset työtehtävät:

• työvaiheiden yleiskuvaus

aina

Sukellusolosuhteet:

•
•
•
•
•
•
•
•

aallokko
jääolosuhteet
virtaukset
sukellussyvyys
näkyvyys
yleiset pohjaolosuhteet
kaapelit ja putket
kaivannot ja luiskat sekä mahdollinen tuenta
• mahdolliset imut ja muut vaarat

aina

Sukellusalusta:

• yleiskuvaus: esim. lautta, laituri,…
• paikka sukeltajan työkohteeseen nähden
• veteenmenopaikan kuvaus
• merkkausohjeet tarvittaessa:
A-lipulla, valoilla ja päivämerkeillä tai muulla tavoin

aina

Sukelluslaitteet:

• laiteluettelo(t)
• paikka sukellusalustalla

aina

Sukelluslaitteiden työmaakohtainen tarkastus:

• toimenpiteet
• vastuuhenkilö

kun sukelletaan
pinnalta johdettua
hengityskaasua
käyttävillä sukelluslaitteilla

Sukelluslaitteiden työvuorokohtainen tarkastus:

• toimenpiteet
• vastuuhenkilö(t)

aina (poikkeus
kohdassa Sukelluslaitteiden tarkastaminen)
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Työskentelyyn liittyvät ohjeet
ja tiedot

Sisältö

Tehdään

Sukellusten aloittaminen ja lopettaminen:

• sukeltajan turvalliset työskentelyajat
• turvallisuuteen vaikuttavat toimenpiteet ennen sukeltamista
ja niiden vastuuhenkilöt sekä
toimenpiteistä ilmoittaminen:
esim. patoluukkujen toiminnan
estäminen,…
• turvallisuuteen vaikuttavat
toimenpiteet sukeltamisen
jälkeen ja niiden vastuuhenkilöt
sekä toimenpiteistä ilmoittaminen:
esim. patoluukkujen kytkeminen toimintaan,…
• tiedot sukellusryhmän ulkopuolisista henkilöistä, jotka voivat
tai joiden pitää keskeyttää sukeltaminen tarvittaessa

tarvittaessa

Sukelluslaitteiden käyttötoimenpiteet ennen sukellusta:

• toimenpiteet: esimerkiksi
desinfiointi, henkilökohtaiset
säädöt, sukelluslaitteiden käynnistäminen ja pukeminen,…
• vastuuhenkilö(t)

tarvittaessa

Sukelluslaitteiden käyttötoimenpiteet sukelluksen aikana:

• toimenpiteet: esimerkiksi
letkupaineen säätö, kosteudenpoisto, kaasunvaihdot,…
• vastuuhenkilö(t)

tarvittaessa

Sukelluslaitteiden käyttötoimenpiteet sukelluksen jälkeen:

• toimenpiteet: sukelluslaitteiden riisuminen ja sammuttaminen,…
• vastuuhenkilö(t)

tarvitaessa

Dekompressiotaulukko

• dekompressiotaulukon nimi

kun dekompressio
tehdään taulukon
avulla

Dekompressio-ohjeet:

• ohjelman nimi
• tiedot käytetyistä raja-arvoista
ja parametreistä
• tulosteet

kun dekompressio
tehdään tietokoneohjelman laskelmien avulla
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Työskentelyyn liittyvät ohjeet
ja tiedot

Sisältö

Tehdään

Dekompressio-ohjeet:

• ohjeet noususta ja dekompressiopysähdysten tekemisestä

kun hengityskaasuna on muu kuin
ilma tai nitrox

Dekompressio-ohjeet:

• ohjeet noususta ja dekompressiopysähdysten tekemisestä

kun omavaraisilla
sukelluslaitteilla
tehdään dekompressiopysähdyksiä
vaativia sukelluksia

Dekompressio-ohjeet:

• ohjeet noususta ja vedessä
tehtävien dekompressiopysähdysten tekemisestä
• ohjeet varusteiden riisumisesta
ja siirtymisestä painekammioon
• ohjeet painekammion käytöstä
• toiminta dekompression jälkeen

kun dekompressio
sisältää pintaintervallin ja osa
dekompressiosta
tehdään painekammiossa

Ohjeet keskeytyneen dekompression jatkamisesta:

• jatkamisen edellytykset
• ohjeet dekopressioaikojen uudelleen laskemisesta
• toiminta jatketun dekompression jälkeen

kun dekompressiomenetelmä sallii

Sukellusohjeet:

• kaasun koostumuksesta johtuvat rajoitukset, vaikutukset
ja ohjeet: esim. turvallinen
syvyysalue, vaikutus puheeseen
ja lämpötasapainoon,...
• laitekohtaiset rajoitukset ja ohjeet: esim. puhtaus, tiiveys,...

kun hengityskaasuna on muu kuin
ilma tai nitrox

Sukellusohjeet:

• laitekohtaiset rajoitukset ja
ohjeet
• sukeltajan ja muun sukellusryhmän suojautuminen
• myrkytysten ja äkillisten sairastumisten vaatima ensiapuvalmius

kun sukelletaan
myrkyllisissä tai
haitallisia aineita
sisältävissä vesissä
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Työskentelyyn liittyvät ohjeet
ja tiedot

Sisältö

Tehdään

Sukellusohjeet:

• sukeltajien välinen yhteydenpito
• muu yhteydenpito
• paikannusohjeet ja -välineet

kun sukelletaan
omavaraisilla
sukelluslaitteilla
ilman pintayhteyttä

Sukellusohjeet:

• ohjeet työtehtävien ja dekompression yhteen sovittamisesta

kun dekompressio
sisältää pintaintervallin ja osa
dekompressiosta
tehdään painekammiossa

Ohjeet työvälineiden käytöstä:

•
•
•
•
•

yhteydenpito
varotoimenpiteet ja työtapa
käynnistys
pysäytys
toiminta mahdollisissa ongelmatilanteissa

kun käytetään sukeltajalle mahdollista vaaraa aiheuttavia työvälineitä

Ohjeet koneiden kanssa työskentelystä:

• yhteydenpito
• varotoimenpiteet, työtapaja
järjestys
• toiminta mahdollisissa ongelmatilanteissa

kun työskennellään
pinnalta ohjattavien Koneiden
kanssa
(poikkeus Koneet
ja niiden kanssa
työskentely kohdassa)

Muut ohjeet:

• henkilönsuojaimet
• kelluntavälineet
• työkohtaiset muut ohjeet ja
suunnitelmat tai viittaus niihin:
esim. elementtien asennussuunnitelma, porausja panostussuunnitelma,…

tarvittaessa
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Toiminta onnettomuustilanteissa
Työskentelyyn liittyvät ohjeet
ja tiedot

Sisältö

Tehdään

Tiedot ja ohjeet ulkopuolisen
avun hälyttämiseksi:

• käytettävä puhelin- tai radiopuhelinlaite ja sen sijainti
• puhelinnumero tai muu yhteystieto, josta apua hälytetään
• kuka soittaa
• työmaan osoite tai muu sijaintitieto
• onnettomuuden tyyppi: sukellusonnettomuus, tulipalo…
• mitä on tapahtunut
• loukkaantuneiden määrä ja
henkilötiedot, jos mahdollista
• mitä ensiaputoimenpiteitä on
tehty
• tarvitaanko painekammiohoitoa
• mihin numeroon hälytyskeskus
voi soittaa takaisin tai miten
hälytyskeskus voi ottaa
• yhteyttä

aina

Sukellusonnettomuuksiin ensiapukoulutetut henkilöt:

• tiedot

aina

Ensiapuvälineet ja -ohjeet sukellusonnettomuuksiin:

• luettelo, jossa sijaintitiedot

aina

Painekammion tiedot:

• sairaalan tai muun hoitopaikan
nimi
• osoite
• puhelinnumero

aina

Sukellusonnettomuuspotilaan
kuljetus:

• kuljetustapa
• aika-arvio avun hälyttämisestä
painekammiohoidon aloittamiseen
• potilaan valmistelu ja saattaminen

aina

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE

37

Liitteet
Riskianalyysi

Sisältö

Tehdään

Riskianalyysitaulukko kahden
hengen sukellusryhmällä toimimisesta:

• haittaja vaaratekijöiden luettelointi
• todennäköisyyksien arviointi
• seurauksien arviointi
• riskiluokkien määritys
• riskien pienentämiseksi tehtävät toimenpiteet
• todennäköisyyksien arviointi
toimenpiteiden jälkeen
• seurauksien arviointi toimenpiteiden jälkeen
• riskiluokkien määritys toimenpiteiden jälkeen

kun sukelletaan
kahden hengen
sukellusryhmällä

Riskianalyysitaulukko pintaintervallin sisältävän dekompressiomenetelmän käytöstä:

• haittaja vaaratekijöiden luettelointi
• todennäköisyyksien arviointi
• seurauksien arviointi
• riskiluokkien määritys
• riskien pienentämiseksi tehtävät toimenpiteet
• todennäköisyyksien arviointi
toimenpiteiden jälkeen
• seurauksien arviointi toimenpiteiden jälkeen
• riskiluokkien määritys toimenpiteiden jälkeen

kun dekompressio
sisältää pintaintervallin ja osa
dekompressiosta
tehdään painekammiossa

Riskianalyysitaulukko omavaraisilla sukelluslaitteilla ilman
pintayhteyttä tehtävistä sukelluksista:

• haittaja vaaratekijöiden luettelointi
• todennäköisyyksien arviointi
• seurauksien arviointi
• riskiluokkien määritys
• riskien pienentämiseksi tehtävät toimenpiteet
• todennäköisyyksien arviointi
toimenpiteiden jälkeen
• seurauksien arviointi toimenpiteiden jälkeen
• riskiluokkien määritys toimenpiteiden jälkeen

kun sukelletaan
omavaraisilla
sukelluslaitteilla
ilman pintayhteyttä

Työturvallisuuskeskuksen Internet-sivuilta löytyy esimerkki sukellustyön
turvallisuussuunnitelmasta.
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10 Liitteet
Säädöksiä ja ohjeita
Lakeja:

• Työturvallisuuslaki (738/2002)
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• Työtapaturma- ja ammattitautilaki
(459/2015)
• Painelaitelaki (1144/2016)
• Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)
• Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta
ja turvallisesta käytöstä (1686/2009)
• Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009)
• Panostajalaki (423/2016)
• Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)
• Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015)
• Laki ammatillisesta koulutuksesta
(531/2017)

Asetuksia sekä valtioneuvoston ja
ministeriöiden päätöksiä:

• Valtioneuvoston asetus rakennustyön
turvallisuudesta (205/2009)
• Valtioneuvoston asetus rakennustyötä
tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta (1088/2011)
• Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
(1407/1993)
• Valtioneuvoston asetus työvälineiden
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
(403/2008)
• Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa
aiheuttavissa töissä (1485/2001)
• Valtioneuvoston asetus työntekijöiden
suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta
vaaroilta (48/2005)

• Valtioneuvoston asetus työntekijöiden
suojelemisesta melusta aiheutuvilta
vaaroilta (85/2006)
• Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
• Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista
tarkastuslaitoksista (890/1999)
• Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä
(917/1999)
• Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
painelaitteista (938/1999)
• Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
painelaiteturvallisuudesta (953/1999)
• Sähköturvallisuusasetus (498/1996)
• Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta
(1193/1999)
• Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994)
• Valtioneuvoston asetus alusten miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
(508/2018)
• Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)
• Valtioneuvoston asetus panostajien
pätevyyskirjoista (458/2016)
• Räjähdeasetus (473/1993)
• Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisessa edellytetystä
sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta
(1207/2007)
• Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998)

RAKENNUSTYÖHÖN KUULUVAN SUKELLUSTYÖN TURVALLISUUSOHJE

39

Muita normeja ja ohjeita:

• EU-standardi EN 12021 Hengitystensuojaimet-Painekaasut hengityslaitteisiin
• Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennusten Standardisarja (2017)
• Ammattisukeltajan ammattitutkinnon
perusteet (OPH-2788-2017)
• Räjäytys- ja louhintayön turvallisuusohje
(Työturvallisuuskeskus 2019)

Valtioneuvoston asetus rakennustyötä
tekevän sukeltajan pätevyydestä ja
turvallisuussuunnitelmasta

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta
2011.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,
joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään työturvallisuuslain
(738/2002) 10 §:n 4 momentin ja 14 §:n 2
momentin nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään vedessä
rakennustyötä tekevän ja sukelluslaitteita
käyttävän työntekijän (sukeltaja) erityisistä
pätevyysvaatimuksista ja sukellustyötä varten tehtävästä turvallisuussuunnitelmasta.
Vedessä tehtävästä rakennustyöstä säädetään lisäksi rakennustyön turvallisuudesta
annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(205/2009).
2§
Erityiset pätevyysvaatimukset
Sukeltajalla tulee olla suoritettuna sukellusalan ammattitutkinnon työsukeltamisen
osaamisala tai soveltuva tutkinnon osa.
Soveltuvana tutkinnon osana pidetään
sukellusalan ammattitutkinnon työsukeltamisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa
Työsukeltaminen taso 1 tai sukellusalan

40

ammattitutkinnon tutkimussukeltamisen
osaamisalan pakollista tutkinnon osaa
Tutkimussukeltaminen. Soveltuvan tutkinnon osan antaman pätevyyden riittävyyttä
arvioidaan sukellussyvyyden, työtehtävän,
käytettävien sukelluslaitteiden ja työmenetelmän perusteella.
Ulkomailla saadun ammattipätevyyden tunnustamisesta säädetään erikseen.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Henkilö, jolla on tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten
mukainen sukeltajan pätevyys, saa edelleen tehdä tässä asetuksessa tarkoitettua
työtä pätevyytensä rajoissa.
Tässä asetuksessa tarkoitetun pätevyyden
saa myös se, joka on aloittanut ammattisukeltajan ammattitutkinnon tai siihen sisältyvän soveltuvan kevytsukeltajan tutkinnon
suorittamisen ennen 1 päivää elokuuta 2019
ja joka suorittaa mainitun tutkinnon.
Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019
Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Hallitussihteeri
Mari Leinonen

3§
Turvallisuussuunnitelma
Työnantajan on tehtävä sukellustyötä varten työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n 1
momentissa tarkoitetun työn ja työympäristön vaarojen selvittämisen ja arvioinnin
perusteella työpaikka- ja työvaihekohtainen kirjallinen turvallisuussuunnitelma.
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Turvallisuussuunnitelmasta tulee tarpeellisessa laajuudessa ilmetä 1 momentissa
tarkoitetun arvioinnin sisältö ja turvallisuuden varmistamiseksi tehtävät toimenpiteet
seuraavista asioista:
1. työn ja työolosuhteiden
erityisvaatimukset;
2. työntekijöiden pätevyys- ja
ammattitaitovaatimukset;
3. sukellusryhmän turvallinen
kokoonpano;
4. käytettävät sukelluslaitteet ja muut
työvälineet;
5. pelastautuminen, yhteydenpito, ensiapu ja muu toiminta
onnettomuustilanteissa;
6. muut työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

vä asianosaisten työntekijöiden kanssa.
Turvallisuussuunnitelma on pidettävä ajan
tasalla.
4§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuukuuta 2012.
Tällä asetuksella kumotaan rakennustyötä
veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä
annettu työministeriön päätös 674/1996.
Päätöksen nojalla saatu pätevyys jää kuitenkin voimaan.
Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2011
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
Neuvotteleva virkamies Antti Posio

Turvallisuussuunnitelma on tehtävä
ymmärrettävässä muodossa ja käsiteltä-
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Ensiapuohjeita
Ensiapu tulee aloittaa välittömästi jo
tapahtumapaikalla. Ensiavun jälkeisen
ammattilaisten antaman ensihoidon alka-

misviive tulisi olla alle 20 minuuttia. Jos
tämä ei ole mahdollista, tulee potilas kuljettaa mahdollisimman nopeasti tehokkaan
hoidon luo.

Aikuisen painelu-puhalluselvytys (PPE)
Onko eloton?
Onko heräteltävissä?
Ei
Hälytä lisäapua.
Soita: 112
Ei
Avaa hengitystiet.
Onko hengitys normaalia?
Ei
Johtuuko elottomuus
hukkumisesta tai tukehtumisesta?
Ei

Kyllä

Käännä kylkiasentoon ja tarkkaile
hengitystä. Odota ammatiapua.
Kyllä

Kyllä

Puhalla 5 kertaa.
Alkaako elyvytettävä
hengittää normaalisti?
Ei

Paineluelvytys: painele 30 kertaa.

Puhalluselvytys: Puhalla 2 kertaa.

Jatka PPE:tä 30 painalluksen ja 2 puhalluksen sarjoina,
kunnes:
• elvytettävä alkaa hengittää normaalisti
• saat lisävoimia tai ammattiapua
• et jaksa elvyttää.
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Sukellusonnettomuuspotilaan ensiapu
sisältää:
• elottomuuden tunnistamisen ja PPE:n
aloittamisen
• hengityksen avustamisen esim. puhallusmaskin avulla
• tajuttoman ja itse hengittävän kääntämisen kylkiasentoon ja hengityksen
tarkkailun
• happihoidon aloittamisen happimyrkytystä lukuun ottamatta
• muun oireiden mukaisen hoidon.
Elvytettäessä toimitaan ensisijaisesti viereisellä sivulla olevan kaavion mukaan.
Jos elvytettävän potilaan elottomuuden
voidaan olettaa johtuvan hapenpuutteesta
aiheutuneesta sydämenpysähdyksestä,
kuten hukkumisesta, aloitetaan elvytys
hengitysteiden avaamisen jälkeen viidellä
puhalluksella.
Sukellusonnettomuustapauksissa on aina
selvitettävä kaikki mahdolliset sukellussairauksien oireet erittäin tarkasti. Sukelluksen kulku ennen onnettomuutta ja mahdolliset potilaan oireet ennen sukellusta
on selvitettävä. Nämä ja muut tiedot sekä
potilaalle annettu ensiapu on kirjattava
tapahtumaraporttiin vesisukeltajan sukellusonnettomuudesta, joka toimitetaan
potilaan mukana eteenpäin. Sukelluslääketieteeseen perehtyneeseen lääkäriin on
otettava yhteys mahdollisimman pian.
Keuhkorepeämän oireita voivat olla:
• rintakivut
• hengitysvaikeudet
• huimaus
• näköhäiriöt
• sekavuus
• kouristukset
• halvaantuminen
• tajuttomuus
• hengityksen pysähtyminen.

Keuhkorepeämän oireet ilmaantuvat lähes
välittömästi. Keuhkorepeämän tehokkainta
hoitoa on painekammiohoito.
Sukeltajantaudin lieviä oireita voivat olla:
• ihon kihelmöinti, polte ja kutina
• ihoon ilmestyneet pilkut ja läikät
• ihon turvotus
• ajoittainen pistely nivelissä.
Sukeltajantaudin vakavia oireita voivat olla:
• kohtuuton väsymys verrattuna sukelluksen rasittavuuteen
• kivut suurten luiden ja nivelten alueilla
• muut nivelkivut, jotka lisääntyvät
jatkuvasti.
Sukeltajantaudin hengenvaarallisia oireita
voivat olla:
• aistien heikkeneminen ja niiden toiminnan lakkaaminen
• huimaus ja tasapainohäiriöt
• vatsakivut
• pahoinvointi
• rintakivut
• hengitysvaikeudet
• sokki
• tajuttomuus.
Sukeltajantaudin oireista 50 % ilmenee
ensimmäisen tunnin aikana ja 90 % kuuden
ensimmäisen tunnin aikana. Sukeltajantaudin tehokkainta hoitoa on painekammiohoito (ylipainehappihoito). Sukeltajantauti
on ammattitauti ja sen hoidon korvaamisessa noudatetaan lähtökohtaisesti
ammattitautilainsäädäntöä.
Keskushermostoon vaikuttavan happimyrkytyksen alkuoireita voivat olla:
• näköhäiriöt (tunnelinäkö)
• kuulohäiriöt (tinnitus)
• pahoinvointi
• lihasvärinä (yleensä kasvoissa)
• ärtyneisyys
• huimaus.
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Keskushermostoon vaikuttavan happimyrkytyksen vakavia oireita voivat olla:
• kouristelu
• tajuttomuus.
Oireet voivat kehittyä nopeasti, ja myrkytys
aiheuttaa kuoleman, ellei hapen osapainetta elimistössä saada laskettua välittömästi.
Keuhkoihin vaikuttavan happimyrkytyksen
alkuoireita voivat olla:
• lievä yskä
• polttava tunne tai kipu rintalastan takana, joka pahenee syvän sisäänhengityksen aikana
• hengenahdistus rasituksessa
• huono rasituksensieto.

44

Keuhkoihin vaikuttavan happimyrkytyksen
vakavia oireita voivat olla:
• voimakas yskä, joka voi olla
kontrolloimatonta
• hengenahdistus levossa
• lisääntynyt hengitystyö.
Myrkytys aiheuttaa keuhkovaurion ja kuoleman ellei hapen osapainetta elimistössä
saada laskettua.
Kummassakin happimyrkytystapauksessa tehokkainta hoitoa on hengityskaasun
hapen osapaineen laskeminen tai vaihtaminen ilmaan.
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Tapaturmaraportti vesisukeltajan sukellusonnettomuudesta

Tapahtuman pvm. ja aika
Sukelluspaikka/kohde
Potilaan nimi
Potilaan sotu
Va-työtehtävä
Sukellus alkoi
Alttiinaoloaika
Suurin sukellussyvyys
Etappipysähdykset

/9 m 		

/6 m 		

/3 m

Sukellus päättyi
Nousu pintaan
		

Normaali				
Vara-annostin suoranousu		
parihengitys 		
metristä				
metristä

										
Sukelluspöytäkirjat mukana
kyllä
ei
Tiedot viimeisen vuorokauden aikana tehdyistä sukelluksista

Pelastajien/auttajien havaitsemia asioita, kuten syvyys, laitteiden kunto, tajuttomuus:

Olosuhteet: sää, näkyvyys, virtaus, veden lämpötila
Onko onnettomuuden aikana mahdollisesti saanut vettä keuhkoihin?

Kyllä

ei

Tiedossa olevat perussairaudet
Tiedossa oleva lääkitys
Aiemmat sukeltamiseen liittyneet vaivat
lähde: Sisäministeriön pintapelastus- ja vesisukellusohje A70 SM-2001- 01385/Tu-311
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Sukeltajan tila ennen mahdollista rekompressiohoitoa:
Onko kipuja/huimausta?				

Kyllä			

Ei

Onko pahoinvointia?				

Kyllä			

Ei

Onko puutuneisuutta/tunnottomuutta?		

Kyllä			

Ei

Kyllä			

Ei

Onko orientoitunut aikaan/paikkaan?		

Kyllä			

Ei

Onko puhe selvää?				

Kyllä			

Ei

Onko unelias?					

Kyllä			

Ei

Onko liikkuminen normaalia?			

Kyllä			

Ei

Onko käsien puristusvoiman heikkoutta?		

Kyllä			

Ei

Onko käsien puristusvoima symmetrinen?		

Kyllä			

Ei

Onko raajojen koukistus/ojennus normaalia?

Kyllä			

Ei

Onnistuuko kyykistyminen/nouseminen
normaalisti?					

Kyllä			

Ei

Onko kuulo normaali?				

Kyllä			

Ei

Onko näkö normaali?				

Kyllä			

Ei

Ovatko pupillit normaalit?				

Kyllä			

Ei

Kyllä,missä?

Kyllä,missä?
Onko tajuton?					
Kyllä,koska alkanut?

Ei, ontumista, horjumista, kompastelua,
kömpelyyttä? 			

Ei,symmetrisyys/reagointi valolle?
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Seuraako katse liikkuvaa esinettä?			

Kyllä			

Ei

Onko mitään ulkoisia vammoja?			

Kyllä			

Ei

Kyllä, mitä?
Muita huomioitavia asioita

Raportin laatija ja yhteystiedot

Lähde: Sisäministeriön pintapelastus- ja vesisukellusohje A70 SM-2001- 01385/Tu-311
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Painekammioiden yhteystietoja
Turku
• Turun Yliopistollinen keskussairaala,
aikuisten teho-osasto
• 24/7-päivystys (lääkäri ja hoitaja)
• kaksiosaiset kiinteät painekammiot
7 bar (60 m vesisyvyys) ja 3 bar (20 m
vesisyvyys) tehohoitovalmiudella
• helikopterin laskeutumismahdollisuus
• puhelin: +358 (0)2 313 1950
• osoite: Hämeentie 1, 20520 Turku
Helsinki
• Medioxygen Oy
• 24/7-päivystys (lääkäri ja hoitaja)
• kaksiosainen kiinteä painekammio 6 bar
(50 m vesisyvyys)
• puhelin: +358 (0)9 4540544
• osoite: Museokatu 26, 00100 Helsinki
• Helsinki Ear Institute Oy
• 24/7-päivystys (lääkäri ja hoitaja)
• kaksiosainen kiinteä painekammio 3,8
bar (28 m vesisyvyys)
• puhelin: +358 (0) 104232070
• osoite: Halsuantie 1, 00420 Helsinki

Tampere
• Terveystalo Oy
• Tampereen lääkärikeskus ja sairaala
• 24/7-päivystys (lääkäri ja hoitaja)
• yksiosainen kiinteä painekammio 2,8 bar
(18 m vesisyvyys)
• puhelin: +358 (0)50 4656302
• osoite: Rautatienkatu 27 C,
33100 Tampere
Kuopio
• Pelastusopisto
• kaksiosainen kiinteä painekammio 6 bar
(50 m vesisyvyys)
• helikopterin laskeutumismahdollisuus
• puhelin: +358 (0)50 3611758
• osoite: Hulkontie 83, 70820 Kuopio
Oulu
• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Oulun
keskuspaloasema
• kaksiosainen kiinteä painekammio 5 bar
(40 m vesisyvyys)
• puhelin: +358 (0)44 7038621
• osoite: Pikkukankaantie 2, 90100 Oulu

Kirkkonummi
• Puolustusvoimien Sotilaslääketieteen
keskus Sukelluslääketieteen keskus
• Upinniemen varuskunnan terveysasema
• kolmiosainen kiinteä painekammio 16
bar (150 m vesisyvyys)
• helikopterin laskeutumismahdollisuus
• puhelin: +358 (0) 299580371
• osoite: PL 5, 02471 Upinniemi
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Sukellustaulukoita
Käytettäessä hengityskaasuna paineilmaa
tehdään dekompressio ensisijaisesti Merivoimien nousutaulukon 91 tai 97 avulla.

Käytettäessä hengityskaasuna nitroxia
tehdään dekompressio ensisijaisesti Merivoimien nousutaulukon 97 avulla. Alla ja
seuraavilla sivuilla Merivoimien nousutaulukko 91.
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Keskeytyneen dekompression
jatkaminen
Keskeytynyttä tai laiminlyötyä dekompressiota voidaan jatkaa vedessä tehtävän
rekompression avulla, mikäli sukellustyömaalla tai sen läheisyydessä ei ole painekammiota, sukelluslaitteet soveltuvat
rekompressioon ja hengityskaasua on
riittävästi. Lisäksi on varmistettava, että
sukeltajalla ei ole sukeltajataudin oireita ja

sukellusolosuhteet pysyvät sopivina koko
rekompression vaatiman ajan. Muussa
tapauksessa on aloitettava hapenanto ja
muut tarvittavat ensiaputoimenpiteet sekä
hälytettävä apua sukeltajan kuljettamiseksi
painekammioon.
Rekompressio vedessä tehdään Merivoimien nousutaulukkoa 91 käytettäessä
seuraavasti:

Aika, joka keskeytyneen tai laiminlyödyn dekompression mukaisesti olisi pitänyt olla 3 m:n
etappi-syvyydessä = T3m.
Rekompression etappisyvyydet

Rekompression etappisyvyydessä vaatima aika

15 m

= T3m x 0,20 = T3m/5

12 m

= T3m x 0,25 = T3m/4

9m

= T3m x 0,33 = T3m/3

6m

= T3m x 0,50 = T3m/2

3m

= T3m x 1,50 = T3m/2 + T3m

Rekompression jälkeen sukeltajaa on
valvottava kuten painekammiohoidossa
ollutta:
• Seuraavan 24 tunnin aikana sukeltajaa ei
saa jättää yksin.
• Seuraavan kuuden tunnin aikana nukkuva sukeltaja on herätettävä kerran tunnissa ja hänen vointinsa on selvitettävä.
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Jos sukeltaja saa sukeltajantaudin oireita
rekompression jälkeen, aloitetaan hapenanto ja muut tarvittavat ensiaputoimenpiteet sekä hälytetään apua sukeltajan
kuljettamiseksi painekammioon. Sukeltaja
ei saa sukeltaa seuraavan 24 tunnin aikana
rekompression päättymisestä.
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Rakennustyöhön kuuluvan sukellustyön
turvallisuusohje
Tämän ohjeen tarkoituksena on edistää turvallisuutta rakennustyömailla tehtävissä sukellustöissä. Ohje on tarkoitettu
ensisijaisesti rakennustyöhön kuuluvan sukellustyön ammattilaisille, mutta ohjetta voidaan käyttää myös koulutuksessa ja
opetuksessa.
Ohjeessa on otettu huomioon rakennustyötä ja siihen kuuluvaa
sukellustyötä koskevat viimeisimmät lainsäädännön muutokset
sekä alan hyvät käytännöt ja tekninen kehittyminen.
Turvallisuus on erittäin tärkeä osa sukeltajan ammattitaitoa.
Tässä ohjeessa on painotettu ennakkosuunnittelun merkitystä
tehtävälle sukellustyölle ja sen turvallisuudelle. Tarkoituksenmukainen ennakkosuunnittelu edistää samanaikaisesti sukellustyön turvallisuutta, laatua ja tuottavuutta.

