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Kerhon turvallisuuteen liittyvistä asioista tiedotetaan jäsenille vartiotuvan ilmoitustaulul-
la, kerhon nettisivuilla ja/tai lehdessä sekä tilaisuuksien yhteydessä. Ilmoitustaululla on 
ohje hälyttämisestä, SPR:n ensiapuopas sekä tiedot kerhon turvallisuudesta huolehtivista 
henkilöistä.  
Laitureilla sekä kerhorakennuksen seinällä on pelastusvälineitä. Rannassa on kaupungin 
pelastusvene. Jäsenen on syytä selvittää itselleen turvavälineiden sijainnit. 
Vartiotuvan seinällä on kerhon ylläpitämä ensiapukaappi. Kaapin sisältö on tarkoitettu 
pienen tapaturman tai haavan ensihoitoon. Kerhon tiloissa Klubilahdessa ja Sjöholmenilla 
on alkusammutuskalustoa. 
 
Jos jäsen havaitsee tai epäilee puutetta kerhon turvallisuudessa tai hän haluaa tietoa ker-
hon turvallisuuteen liittyen hänen tulee ottaa yhteyttä johtokunnan jäseneen tai sähköpos-
titse: hallitus@veke.fi 
 
Jos rannassa havaitaan tapahtuneen murto, tihutyö tai vastaava on tästä ilmoitettava kuten 
edellä.  Vakava tapahtuma on heti ilmoitettava poliisille numeroon    112112112112. 
 
Jos tulviva vesi saavuttaa rannan sähkökaapin on sähkö katkaistava, ettei se aiheuta vaa-
raa. Hälytyksen vaaratilanteessa Energialaitoksen käyttökeskukseen voi tehdä kuka tahan-
sa kerhon jäsen numeroon xx.    
 
KKKKukin jukin jukin jukin jääääsen huolehtii omasta ja omien toimiensa turvallisuudestasen huolehtii omasta ja omien toimiensa turvallisuudestasen huolehtii omasta ja omien toimiensa turvallisuudestasen huolehtii omasta ja omien toimiensa turvallisuudesta ja vastaa tekemisistään 
niin venekerhoa, muita jäseniä, ulkopuolisia kuin kolmansia osapuolia kohtaan. 
 
Nostot 
 
Nostoissa on vakavan onnettomuuden tai vahingon vaara. Jäsen vastaa viime kädessä ve-
neensä noston turvallisuudesta. Nostoliinat on aseteltava ja kiinnitettävä huolellisesti, ettei 
vene pääse siirtymään liinojen päällä tai putoamaan. Tarkoitukseensa sopiva ja riittävän 
tukeva venepukki on ennalta aseteltava siten, että onnettomuuden vaara on mahdollisim-
man pieni. Oman telakka-alueen on oltava siisti, jotta siinä on turvallista toimia. Nostota-
pahtuman kaikissa vaiheissa pitää olla riittävä miehitys. Jäsen huolehtii sitä, että hänen 
hankkimansa apuhenkilöt osaavat toimia turvallisesti tilanteen edellyttämällä tavalla. Jä-
senen on osallistuttava nostoa edeltävään kipparikokoukseen ja noudatettava siellä annet-
tuja ohjeita.  
 
Kerho rajoittaa vaara-alueella ja turvaetäisyydellä autolla ajoa, muuta liikkumista ja pysä-
köintiä tarvittaessa jo ennen nostopäivää. Kerho voi antaa myös muita ohjeita telakka-
alueella toimimisesta. Kerho ei vastaa vahingosta, joka seuraa jos ohjeita ei noudateta eikä 
myöskään maaperän pettämisestä noston tai säilytyksen aikana. Nostotapahtumasta ja 
nostokaluston sopivuudesta vastaa nosturin miehistö. Nostoissa kerho ei ota jäsenen ve-
nettä tai mastoa haltuunsa vaikka kerhon toimihenkilöt olisivat apuna. 
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Jos mastoja, trailereita jne. joudutaan kuljettamaan nostoalueella, on sen tapahduttava ve-
neiden nostoa häiritsemättä, nostoa valvovan henkilön ohjeiden mukaan.  
 
Mastonosturin hoitaja opastaa pyydettäessä nosturin käytön. Varsinkin ensimmäistä ker-
taa nosturia käyttävälle opastus on tarpeen. Veneen omistaja huolehtii riittävästä miehi-
tyksestä, jotta mastonnosturilla voidaan toimia turvallisesti sekä sopivan nostopisteen va-
linnasta, ettei masto pääse yllättäen heilahtamaan. 
Kaikkeen riskialttiiseen toimintaan: veneiden nostoon ja siirtoon, mastojen nostoon, toi-
mintaan mastotelineellä jne. on syytä aina osallistua useampi kuin yksi henkilö samanai-
kaisesti.  
 
Vartiointi 
 
Kerhon jäsenet vartioivat rannassa veneilykauden aikana erillisen vartio-ohjeen mukaan. 
VeKe ei vastaa tiloissa tai alueella olevan omaisuuden katoamisesta varkaudesta tai tihu-
töistä olivatpa tilat lukittu tai lukitsematta taikka kerhon vartija paikalla.  
Näkyvän vartioinnin tarkoitus on ennalta ehkäistä haitantekoja rannassa sekä seurata ti-
lannetta esim. myrskyn aikana laitureilla, tehdä suojaustoimia ja tarpeen mukaan hälyttää 
paikalle apua; veneenomistaja, pelastuslaitos, poliisi jne.  
Vartijoita on aina paikalla kaksi samanaikaisesti ja he tekevät yhteistyötä. Uhkaavassa ti-
lanteessa vartija ei asetu vaaralle alttiiksi vaan huolehtii omasta ja mahdollisten ulkopuo-
listen turvallisuudesta ja hälyttää viranomaiset paikalle varsinaista uhkaa torjumaan. 
Kerhon antaa VeKen vartiomiehen käyttöön heijasteliivin sekä valaisimen. Hälytysohje 
numeroon 112112112112 on vartiotuvan ilmoitustaululla. 
 
VeKen vartiomies toimii tehtävässään jokamiehen oikeuksin. 
 
Paloturvallisuus 
 
Kerhorakennuksen sisällä (myös varaston työtilassa) on tulitöiden teko (hitsaaminen kul-
mahiomakoneen käyttö jne.) kielletty. Ainoa rakennuksen sisällä sallittu avotuli on jäsenti-
laisuudessa kynttilöiden valvottu käyttö. Satama-alueilla (Klubilahti ja Sjöholmen) avotu-
len saa tehdä ainoastaan sille tarkoitettuun paikkaan. Avotulta käytettäessä on huomioita-
va liekin etäisyys syttyvään materiaaliin, alustan palamattomuus, valvonta sekä jälkivarti-
ointi. 
Kun telakka-alueella tehdään tulitöitä on tekijän ja/tai teettäjän huolehdittava turvallisesta 
toimintatavasta. Ympäristö on suojattava; esim. kulmahiomakoneesta kuumat hiukkaset 
lentävät etäälle ja vaikkeivät aiheuta paloa, voivat vaurioittaa naapuriveneen pintaa. Tuli-
työ on tehtävä palamattomalla alustalla ja jälkivartioinnista pitää huolehtia. Työn tekijän 
on toimittava vakuutusyhtiönsä tulityöohjeiden mukaisesti. 
Pelastustiet telakka-alueella on pidettävä vapaina. Tämä on huomioitava veneitä sijoitetta-
essa ja siirreltäessä (huom. trailerit) ja isokokoisten tavaroiden sijoittelussa. Alue on pidet-
tävä siistinä ja ylimääräinen palokuorma on poistettava mahdollisimman pian. 
 
Telakoidussa veneessä ei saa asua, eikä sinne saa jättää lämmitintä, suuritehoista sähkölai-
tetta tai lämpöä kehittävää laitetta toimintaan ilman valvontaa. Veneen akkujen lyhytaikai-
nen lataaminen on sallittu ilman valvontaa mutta muutoin ilman valvontaa oleva vene on 
irrotettava sähköverkosta vaikka veneessä ei olisi mitään kulutuskojetta kytkettynä. Vika-
virtasuojan käyttö on suotavaa. Kulku- tai ajoreitin poikki vedettävät sähkökaapelit on suo-
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jattava asianmukaisesti. Talveksi on syytä tyhjentää vene ylimääräisestä palavasta materi-
aalista, kuten patjoista. Tällöin lämmitystarvekin vähenee. 
Irralliset polttoainesäiliöt ja pyrotekniset välineet (hätäraketit ja soihdut) on poistettava 
veneistä ja ranta-alueelta talvisäilytyksen ajaksi. Kerhorakennuksessa tai varastossa eivät 
jäsenet saa säilyttää nestekaasua, pyroteknisiä välineitä eikä palavia nesteitä.     
 
Kerhorakennuksen eteisessä on sammutin ja toinen varaston puolelle. Laitureilla on säältä 
suojatut sammuttimet. Telakka-alueille tukeudutaan näihin sekä veneissä oleviin al-
kusammuttimiin. 
 
Sjöholmen 
 
Sjöholmenilla avotulta käsitellään runsaasti ja ulkopuolista sammutusapua on hankala pai-
kalle saada. Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. 
Kaikenlainen ulkona sijaitsevien tulien sytyttäminen kaasugrillejä lukuun ottamatta on 
kielletty metsäpalovaroituksen tai muun ilmeisen palon vaaran aikana. 
 
Hälyttäminen Sjöholmenilla tapahtuu matkapuhelimella yleiseen hälytysnumeroon 112112112112 
(kerro mitä on tapahtunut, ilmoita paikan koordinaatit päärakennuksen ilmoitustaululta, 
kuka olet, vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaan, odota sulkematta puhe-
linta ennen kuin saat luvan). 
Meripelastustehtävissä voi ottaa yhteyttä myös meripelastuksen hälytysnumeroon 0204 
1000 tai VHF-kanava 16/DSC 70. 
 
Sjöholmenin päärakennuksessa olevan alkusammutuskaluston lisäksi käytetään veneissä 
olevaa kalustoa. 
 
Ympäristöturvallisuus 
 
VeKen jäsenten käyttöön on rannassa lukittavat Molok-jäteastiat sekajätteelle sekä kannel-
linen jäteöljyn keräyssäiliö. Suodattimille ja imeytysmateriaalille on aitauksessa keräysas-
tia. Liuottimia ja myrkkymaalia (myös hiontajäte) on käsiteltävä niin, ettei haitta-aineita 
joudu maaperään tai veteen. Ongelmajätteet (akut, patterit, glykoli...) on jäsenen hävitettä-
vä itse.  
Jäsenen on huolehdittava siitä, ettei pilssiin vuotanut öljy, polttoaine tms. pääse mereen. 
Kerho varaa kerhorakennukseen ja Sjöholmenille imeytysturvesäkit. 
 
 
Ulkopuolisen toimijan ohjeistus 
 
Jos jäsen tilaa paikalle ulkopuolisen toimijan on hänen varmistettava, että tämä toimii tur-
vallisuussääntöjen mukaisesti. Näin varsinkin silloin kun tehtävään työhön liittyy kemial-
listen aineiden tai tulen käsittelyä. Jäsenen on myös tarvittaessa huolehdittava kulusta ai-
datulle alueelle. Ulkopuolinen toimija ei saa tukkia pelastusreittiä tarvikkeillaan tai ajo-
neuvollaan kuin hyvin lyhytaikaisesti. 
Mikäli ulkopuolinen toimii kerhon turvallisuusohjeiden vastaisesti on hänelle tästä heti 
huomautettava ja tapaus ilmoitettava VeKen hallituksen jäsenelle. Näin vastuu mahdolli-
sesta vahingosta saadaan kohdistettua oikein. 
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Kerhon laitteet 
 
Jos jäsen epäilee kerhon laitteessa vikaa on laitteen käyttö heti keskeytettävä, irrotettava 
se sähköverkosta ja ilmoitettava asiasta kalustomestarille. Vika saattaa ilmetä selvän toi-
mimattomuuden lisäksi myös laitteen ylikuumenemisena, käryämisenä tai muuna toimin-
tahäiriönä. Kerho varaa laitteidensa yhteyteen vikavirtasuojakytkimet. 
 
Kerhon järjestämät tilaisuudet ja talkoot 
 
VeKen järjestämiin purjehdus- ja moottorivenekilpailuihin, yhteispurjehduksiin, siirtymä-
purjehduksiin ja  niiden oheistilaisuuksiin venekunnat osallistuvat omalla vastuullaan ja 
noudattavat järjestäjän turvallisuusvaatimuksia ja -ohjeita. Samoin talkoisiin (siivous-, te-
lakka-, laituri-, aisa-, tolppatalkoot, laiturien ja muun materiaalin kuljetus Sjöholmenille) 
osallistutaan omalla vastuulla.  
 
Toimintaohje onnettomuus- ja vahinkotilanteissa 
 
Hälytysohje löytyy vartiotuvan ilmoitustaululta. 

• Uhkaavassa tilanteessa on ensin huolehdittava ihmishengen ja terveyden turvaami-
sesta (esim. henkilöiden saaminen pois vaara-alueelta). 

• Mikäli vahinkoa pystytään nopeasti merkittävästi rajaamaan tehdään tämä (esim. 
paloalueen oven ja/tai ilmanvaihdon sulkeminen).  

• Suoritetaan hälytys numeroon 112 (kerro mitä on tapahtunut, ilmoita paikka, kuka 
olet, vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaan, odota sulkematta pu-
helinta ennen kuin saat luvan). 

• Hälytyksen jälkeen suoritetaan vahinkoa rajaavia toimia, (esim. käytetään paikalla 
olevaa alkusammutuskalustoa) ja huolehditaan siitä, että sivulliset eivät pääse vaa-
ra-alueelle. 

• Asiasta on ilmoitettava mahdollisimman pian kerhon hallituksen jäsenelle. 
 
Lisätietoa VeKen turvallisuudesta 
 
Lisää tietoa kerhon turvallisuudesta ja turvallisuussuunnitelmasta saa VeKen turvallisuu-
den vastuuhenkilöltä: xx, p. 040- . 


