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MERENKULUN TURVALLISUUSKOULUTUSKESKUS

• Perustettu 1997
• OPH:n alainen erityisoppilaitos
• Pelastautumiskoulutusyksikkö 

Lohjalla
• Palokoulutusyksikkö Upinniemessä
• Henkilökuntaa 25
• Koulutettavia/vuosi 4000-5000

• https://www.youtube.com/watch?v=u
-0fLgPj3xI

https://www.youtube.com/watch?v=u-0fLgPj3xI


Andrej Svensson

Andrej Svensson
Pelastautumiskouluttaja
Filosofian Maisteri (Kemia)
Merikapteeni
Ammattiopettaja
Cresto III
SPRAT I
Tulityökorttikouluttaja (SPEK)
Meriturva 2016-



PELASTAUTUMISKOULUTUSYKSIKKÖ, LOHJA

• Merenkulun opiskelijoiden ja ammattilaisten koulutukset (STCW)
• Tuulivoima-alan turvallisuuskoulutukset (GWO)
• Helicopter under water escape training (HUET)
• Turvallisuuskoulutukset vesillä sekä satamassa työskenteleville 

henkilöille
• Turvallisuuskoulutukset korkeanpaikan työskentelyyn
• Suljetun tilan ja säiliötyön turvallisuuskoulutukset
• Tulitöiden turvallisuuskoulutus ja Alkusammutuskoulutus (AS1)
• Työturvallisuuskoulutus
• Vapaa-ajan veneilijöiden ja muiden vesillä liikkuvien 

turvallisuuskoulutukset
• EA-koulutukset



MERENKULUN TURVALLISUUSKOULUTUSKESKUS



PALOKOULUTUSYKSIKKÖ, UPINNIEMI

• Merenkulun opiskelijoiden ammattilaisten 
koulutukset (STCW)

• Palo- ja pelastusalan henkilöstön koulutukset
• Vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä koulutus 

(IMDG)
• Nesteytettyä kaasua käyttävien alusten henkilöstön 

turvallisuuskoulutukset (IGF)
• Tulitöiden turvallisuuskoulutus
• Työturvallisuuskoulutus



PALOKOULUTUSYKSIKKÖ, UPINNIEMI



GWO – Global Wind Organisation

Mikä on GWO?

GWO (Global Wind Organisation) on voittoa tavoittelematon järjestö, 
jonka ovat perustaneet tuuliturbiinien valmistajat ja omistajat,
kuten Vestas, Siemens Gamesa, Ørsted, Vattenfall, GE, Enercon jne.

Syynä GWO-organisaation perustamiseen oli turvallisen toimialan 
takaaminen ja vuonna 2012 ensimmäinen
GWO Basic Safety Training (BST) -standardin versio julkaistiin.

Tätä turvallisuusstandardia seurasi teknisen peruskoulutuksen (BTT) 
standardi vuonna 2017.

Sen jälkeen on julkaistu uusia GWO-standardeja, mm. GWO Advanced 
Rescue (ART) ja GWO Enhanced First Aid
(EFA).



Mikä on GWO-sertifikaatti?

GWO-sertifikaatteja on useita. 
GWO BST (Basic Safety Training) on pakollinen työskennelläkseen 
tuuliturbiiniteollisuudessa. Sertifikaatti on pakollinen sekä teknikoille, työmaapäälliköille, 
henkilökunnalle, alihankkijoille jne. – se koskee kaikkia työmaalla työskenteleviä ihmisiä.

Sertifikaatti sisältää viisi moduulia:
GWO WAH (työskentely korkeudella)
GWO FAW (Fire Awareness)
GWO FA (ensiapu)
GWO MH (Manual Handling)
GWO SS (Sea Survival)

Ensimmäiset neljä moduulia tarvitaan toimiakseen maissa. Jos työskentelet offshore-
voimaloissa/työmailla, tarvitset kaikki viisi moduulia.

Koulutukset ovat kolmannen tahon auditoimia ja standardissa määritellään kertausvälit

GWO – Global Wind Organisation



MERITURVA – GWO miksi ?

-> 2018 Suomessa ei GWO Sea Survival koulutusta 

- Cresto (Ruotsalainen putoamissuojaimiin erikoistunut yhtiö) houkutti 
Meriturvan yhteistyöhön ensisijaisesti järjestämään Sea Survival osaa

- Jotta Meriturvan henkilökunta saisi kouluttaa he tarvitivat GWO kouluttajan 
pätevyyttä

-> Meriturva järjestää kaikki GWO osiot

https://www.youtube.com/watch?v=9jC_8doJeiE

https://www.youtube.com/watch?v=9jC_8doJeiE


Working at Heights (GWO)

Miksi putoamisensuojaus on tärkeää?

-Putoamiset ovat yleisimpiä työtapaturmien aiheuttajia.
Työantajan on taattava turvallinen työskentelyympäristö, jossa 
putoamissuojaus on otettu huomioon. 
Tallaisia paikkoja ovat esimerkiksi katot, tikkaat, tasanteet, 
kulkuaukkojen läheisyydet, jne.

- Keskimäärin yksi henkilö päivässä kuolee Euroopan alueella 
tapaturmaan, jossa on työskennelty korkealla.

Source and Statistics: Arbetsmiljöverket & Chartered Institute of Environmental Health

Yleisiä syitä ovat
 Riittämätön koulutus
 Puutteet työympäristössä ja asenteissa
 Puutteellinen ankkuripiste
 Varusteiden väärä käyttö tai vääränlainen

varuste
 Aikapaine ja taloudelliset tekijät



Henkilökohtainen suojaus ja työmenetelmä



Henkilökohtainen suojaus ja työmenetelmä

Henkilöhtainen putoamissuojajärjestelmä
koostuu kolmesta tärkeästä elementistä

A = Ankkuri

B = Puettava suojaväline (Kokovaljas)

C = Kiinnitysjärjestelmä (nykäyksen vaimennus
tai kelautuva tarrain)

Ja myös…

D = Laskulaite/pelastuslaite



Henkilökohtainen suojaus ja työmenetelmä

Ensisijainen

Sinun ensisijainen putoamisenesto

Toissijainen

Järjestelmä, joka pysäyttää tai estää putoamisen
ensimmäisen pettäessä.



Putoamissuojauksen viisi menetelmää

Putoamisensuojausjärjestelmää käytetään estämään putoaminen
korkealla työskeneltäessä. Järjestelmää käytetään myös tilanteissa, 
joissa muuta menetelmää ei voida käyttää tai menetelmä ei ole
käytössä

Putoamissuojaus koostuu viidestä menetelmästä standardin, EN363: 
2008, mukaisesti

1. Putoamisen suojaus, pysäyttävä
2. Putoamisen suojaus, estävä
3. Työasemointi /työskentely köyden varassa
4. Köysityöskentely
5. Pelastus



Menetelmä 1: Putoamisen pysäyttävä

Putoamisen pysäyttävä (liitosköysi, tarrain, 
nousvaunu)

•Soveltuu tilapäiseen työskentelyyn
•Kahta liitosköyttä käytetään, jos työssä joudutaan liikkumaan
Yksi liitosköysi riittää, jos työssä ei liikuta



Menetelmä 1: Putoamisen pysäyttävä

Putoamisen pysäyttävä (liitosköysi, tarrain, 
nousvaunu)

• Putoamisuojaus pystysuorassa työskentelyssä. Köysitarrain
kiinnitetään köyteen tai vaijeriin tai nousuvaunu liitetään
kiskoon.
• Soveltuu paikkoihin, joissa liikutaan säännöllisesti tikkailla



Menetelmä 1: Putoamisen pysäyttävä

Kelautuva tarrain (SRL)

 Laite lukkiutuu pudottaessa

 Soveltuu paikkoihin, joissa on pystyttvä liikkumaan
työskenneltäessä



Köysi ja köysilukko/liukutarrain

• Automaattinen tai manuaalinen köysilukko
(ASAP,DUCK)

 Suositeltava käyttää, tasaisella alustalla, jossa on 
putoamisriski

01
Menetelmä 1: Putoamisen pysäyttävä



Menetelmä 2: Putoamisen estävä

• Putoamisen estävä köysi, jossa lukituslaite. Voidaan
käyttää nykäyksen vaimentimen kanssa tai ilman

 Soveltuu työskentelyyn lähellä putoamisvaarallista
aluetta.
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Menetelmä 3: Työasemointi

 Käytetään yhdessä putoamisen pysäyttävän/ estävän
järjestelmän kanssa

• Tikastyöskentelyssä, jossa kädet on irrotettava 
tikkaista/rakenteesta.

• Kaltevilla pinnoilla voidaan työskennellä työköyden 
varassa (työköysi/tukiköysi)

01



Menetelmä 4: Köysityöskentely

• Työ tehdään työköyden varassa roikkuen. Toista köyttä
käytetään varmistusjärjestelmänä

 Käytetään paikoissa, joissa muu työmenetelmä ei
sovellu. Suosituksena on noudattaa joitain seuraavista
standardeista: IRATA, SPRAT tai CRAW.

0



Menetelmä 5: Pelastus

 Pelastus tarkoittaa henkilön/henkilöiden siirtämistä
paikkaan, josta lisäapua voidaan hyödyntää

01



Varusteet



• Tärkein tehtävä on estää henkilön loukaantumisen
Valjas tukee, pysäyttää tai estää putoamisen

• Valjaassa on kiinnityspiste rinnassa ja selässä (A-
merkitty)

 Lantiovyötä käytetään tarvitteassa

Valjaat, EN361
01



Pysäyttää putoamisen ja varmistaa, ettei henkilöön
kohdistu yli 6 KN voimaa putoamistilanteessa

 Maksimipituus 2m.

 Kiinnitys rintaan tai selkään.

Tärkeä muistaa:

Selvitä tuoteesta työskentelykorkeus, jossa toimii
täysin.

Fall factor

Liitosköysi nykäyksenvaimentimella, EN355
01
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Sourse: Bau-Berufsgenossenschaft Wuppertal



Köysi ja köysilukko nykäyksen vaimennuksella

 Kiinnitys valjaan rintaan tai selkään

 Ankkuripiste käyttäjän yläpuolella

 Vertikaaliseen työskentelyyn

Muista:

Käytettävä aina joustavaa köyttä

Säädettävä turvaköysi EN353-2
01



Köysi, jonka pituutta voidaan säätää. Lukittuu
automaattosesti

 Kiinnitetään rintaan, selkään tai vyötärölle

 Ankkuripiste käyttäjän yläpuolella

Muista

Joustava köysi

Tukiköysi/työasemointi, EN358
01



Käytetään paikoissa, joissa korkeanpaikantyötä
tehdään säännöllisesti

 Mahdollista asentaa vertikaalisesti (EN353) tai 
horisontaalisesti (EN795).

 Köysilukko/lukituslaite seuraa automaattisesti ja 
lukkiutuu pudottaessa

 Vaijeri tai kisko asennus

 Varma ja käyttäjäystävällinen ratkaisu

Kiinteä järjestelmä
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Liikkuu työsknetelijän mukana ja lukkiutuu 
automaattisesti pudottaessa

 Kiinnitetään rintaan

 Kiinnitetään vaijeriin tai kiskoon. Laitteen tulee olla 
sopiva kyseiseen asennukseen

Muista

Joustava köysi

Nousuvaunu/köysi-/liukulukko, EN353-1
01



Pysäyttää putoamisen ja vaimentaa putoajaan kohditsuvan
voiman 6 kN. 

Kelautuu ja pitää vaijerin/liinan kireällä kokoajan

 Rinta tai selkä

 Saattaa mahdollistaa myös laskemisen

Muista
Tutustu ohjeisiin. Ei aina sallittu kaikissa tilanteissa

Kelautuva tarrain, EN360
01



 Suunniteltu kestämään vähintään 12 Kn staattinen
kuorma

Käyttötarkoitus: ankkuripiste, lenkki

Muista

Lujuus

Heilunnan mahdollisuus

Terävät kulmat

sijoitus

Mahdollisuus pudota kädestä.  Hazard zone

Ankkurointi lenkki (slinga), EN795
01



 Heilahdusvaara on tilanteessa, jossa ankkuripiste ei
ole putoavan henkilön yläpuolella

Miten välttää:

Huomioi seikka riskianalyysissä ja varmista
ankkuripisteen paikka

Heilahdusvaara
01



EN-365: 2004 mukaan putoamissuojavälineet 
on tarkastettava vähintään kerran vuodessa 
valtuutetun tarkastajan toimesta  "Competent 
Person" (certified by the manufacturer).

Vuosi tarkastus
 Valtuutettu / pätevä tarkastaja

 Dokumentoitava

Päivittäinen tarkastus
 Käyttäjän tekemä

 Silmämääräinen

 Jos epäilyä, niin yhteys
tarkastajaan/jälleenmyyjään/valmistajaan
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Vuosittainen tarkastus



Red Pro

Evakuointi ja pelastuslaite

 Maximum load for evac 140kg, 160m 42 times.

 Maximum load for evac 200kg, 160m 5 times.

 Konfiguration maximum 280kg, 160m 1 time.

 Maximum load for lifting 136kg 12m.



Vuosittainen tyhjiöpakkauksen tarkastus



Evakuointi ja pelastus

Hub

Blade

Tower

Nacelle Roof

Nacelle 

Yaw Deck



1, Describe the possible risks - What can happen?
(Use the checklist)
This includes both the physical and psychosocial risks.

2, Asses the risk and it's level of danger

Level of risk assesment:
1. Low risk, to be prevented in the long term.
2. Increased risk that needs to be addressed.
3. High risk that requires direct action.

Risks / Identification to the Risk
1,

Asessment
2, Take Action Person In 

Charge Date Checklist

Fall from height Always follow the instructors directives. 
Always use PPE and Backupp System.

Fall

Falling objects

Sharp edges

Heat

Electricity

Weather conditions

Toxic liquid

Slippery surface

Suspension trauma

Co2

Falling objects Pay attention while passing a person on height.
Always wear a helmet..
Eliminate any loose objects while working on height.

A Person stuck in the Harness Free airways.
Remind the person to support the legs.
Evaquation, Red Pro rescue.
Ladder, truck,
L-ABC.

Broken legs Identify who's suitable and competent to performe,
L-ABC.

Sickness or Injury in direct need of medical care Note the time of the accident.

Fire Make sure to have two possible exits.
Evakuation plan.
Fire estinguishe.

Riskiarvio /-analyysi
01



Quickest way to evacuate an injured person: Checklist:

1. Ladder

2. Red Pro

3. Truck

4. Submersible systems should be used while performing an high risk activitie.

In case of severe injurie or unconsiosness, call for ambulance and medical backup. Start with cardiopulmonary rescue.

Make sure to free the exits for the rescue vehicle to reach the injured person.

Send someone to meet the rescue team and show them the way to the injured person.

Note the time of the accident.

Action plan

First Aid

Possibility to evacuate.

Rescue equipment

Contacts

Free airways

Ambulans 112

Closest Hospital

Other: Person in charge:

A Rescue Plan
01



Pelastuksen periaate

 Hälytä lisäapua (112/oma henkilökunta)
 Tee tilannearvio
 Varmista oma turvallisuus
 Tee tarvittavat EA-toimet (LC-ABC)
 Tee evakuoinnin valmistelut
 Evakuoi
 Odota lisäapua ja jatka EA-toimia



KIITOS MIELENKIINNOSTA

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus
Rajapartiokaari 6, 08100 Lohja
019-2876 600
info@meriturva.fi
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