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RMVK:n telakalla työskentelyn turva suosituksia
1. Telineiltä tehtävät työt
RMVK:n telakalla on veneen kunnostustöiden yhteydessä sattunut useampia
työtapaturmia, Tapaturmien syynä on ollut telineiltä putoaminen. Onneksi
putoamiset eivät ole aiheuttaneet vakavampia vammoja, mutta putoaminen
on aina läheltäpititilanne, jonka seuraukset voivat olla hyvinkin vakavat.
Veneen kunnostuksessa telineillä liikutaan venetyypistä ja –koosta riippuen
noin 0,5 … 1,8m metrin korkeudessa. Näin pieniin telinekorkeuksiin ei
suhtauduta vakavasti, vaan helposti korkeus mielletään mitättömäksi.
Kuitenkin Suomessa vuosittain kuolee 1000 ihmistä pelkästään vapa-ajan
kaatumisen johdosta, ja rappusia kulkiessa menehtyy keskimäärin yksi
ihminen viikossa. Jokainen meistä pitää pelastusliivejä tärkeinä, mutta miten
selvitään merelle asti kevät kunnostuksesta.
Seuraavassa muutama ohje, joita noudattamalla tapaturmariski varmasti
pienenee.
- Oma asenne ratkaisee. Vältä turhia riskejä. Vältä työskentelyä väsyneenä.
Pyydä kaverilta apua, jos vähänkin koet sitä tarvitsevasi.
- Kunnolliset tukevat telineet. Telineissä tulee olla riittävän leveä taso jossa
kuljetaan. Isot pyörät helpottavat siirtelyä. Telineessä tulisi olla kaide selän
takan, jotta taaksepäin putoaminen estyisi. Tällaiset telineet maksavat noin
200€. Kannattaako hankkia teline puoliksi jonkun toisen kanssa?
- Kunnostustöiden aikana ei halleissa tule pitää ovia lukittuina. Lukittuun
halliin ei pääse tarkastamaan tilannetta, eikä tajuttomana oikein voi huutaa
apua.
- Ole erityisen varovainen veneen laidoilla kulkiessa. Laidalta maahan
putoaminen tarkoittaa 2 – 3,5m pudotusta.
- Jotkin lääkkeet aiheuttavat huimausta, joka saattaa johtaa horjahdukseen ja
putoamiseen.
- Koetetaan katsoa vähän toistemme tekemisiä ja pois lähtiessämme olisi
hyvä tapa varmistaa, että naapurilla on kakki OK.
- Meille kaikille ikää kertyy joka vuosi lisää. Iän myötä myös liikkumisemme ei
ole enää yhtä ketterää, kuin kaksikymppisenä, siksi hyvät telineet tulevat
vuosivuodelta tarpeellisemmiksi.
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2. TULITYÖT ja PALOTURVALLISUUS
Töissä, joissa aiheutuu kipinöitä tai käsitellään helposti syttyviä materiaaleja,
edellyttävät suorittajiltaan erityistä varovaisuutta.
Tämän hetkiset suulien palovakuutukset eivät edellytä teollisuudessa
tunnettua Tulityölupakäytäntöä (kaikkiin ”väliaikaisilla” tulityön tekopaikoilla
edellytetään erillistä lupaa, suorittajalta voimassa olevaa tulityökorttia ja työn
jälkeen 2 h jälkivartiointia).
Näitä töitä ovat esimerkiksi ”rälläköinnit”, hitsaamiset, thinnerin ja muiden
”ohenteiden” käyttö suljetuissa tiloissa joissa on kuumia laitteita
(halogeenilamppuja, kuumailmapuhaltimia jne).
Yleissääntönä työskentelypaikan välittömään läheisyyteen tulee varata
riittävä määrä ensisammuttimia kaiken varalle.
Toinen olennainen asia on se, että paikalta ei poistuta heti ”tulityön”
lopettamisen jälkeen, vaan suoritetaan jälkivartiointia (tehdään esimerkiksi
muita huoltotöitä ja seurataan tilannetta, ettei kipinöinnistä jää mitään
kytemään.

