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Helsingin pelastuslaitoksen lausunto koskien Trafin lausuntopyyn-
töä Eteläsataman vaarallisten aineiden turvallisuusselvityksestä ja 
sisäisestä pelastussuunnitelmasta

HEL 2017-006532 T 09 00 00

Lausunto

Eteläsataman vaarallisten aineiden turvallisuusselvitys ja sisäinen pe-
lastussuunnitelma täyttävät pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimuk-
set.

Lausunnon perustelut

Pelastuslaitos on havainnut muutamia kehittämisehdotuksia toiminnan-
harjoittajalle.

Palotarkastusten yhteydessä (2008-2014) annetuista korjausmääräyk-
sistä 25% koski poistumisteiden merkitsemistä, opasteiden korjausta / -
lisäystä. Erityisesti on huomioitavaa, että peräkkäisissä tarkastuksissa 
on annettu samasta asiasta korjausmääräyksiä.

Suurista matkustajamääristä johtuen ja erityisesti hetkellisten matkusta-
jamäärien noustessa noin 6000:een matkustajaan, on poistumisteiden 
opastuksella erityisen tärkeä osuus mahdollisen evakuoinnin sujuvalle 
ja nopealle onnistumiselle (tulipalo tai muu onnettomuus sisätiloissa).

Lainsäädäntö asettaa poistumisteiden opasteille ja niiden määrälle mi-
nimivaatimukset. Pelastuslaitos suosittelee toiminnanharjoittajaa kiinnit-
tämään erityistä huomiota poistumisteiden opasteiden huolto- ja kun-
nossapitoon. Pelastuslaitos suosittelee opasteiden uusimisien yhtey-
dessä suurempikokoisia ja valaistuja opasteita, jotka ovat helpommin 
havaittavissa.

Vaarallisten aineiden onnettomuus satama-alueella vaatii toiminnan-
harjoittajien koordinoitua yhteistoimintakykyä ja valmiutta omatoimisesti 
aloittaa toimenpiteet ennen pelastustoimen saapumista. Pelastustoi-
men saapuminen paikalle ja tehokkaan pelastustoiminnan aloittaminen 
kestää vähintään 15 minuuttia. Tällöin korostuu sataman aloittamat tor-
junta- ja evakuointitoimenpiteet. Satamalla tulee olla riittävä torjuntaka-
lusto ja suunniteltu malli niiden käyttöön. Pelastuslaitos voi yhdessä toi-
minnanharjoittajan kanssa kehittää ja arvioida mallia. (Toimintaa tullaan 
kehittämään myös syksyllä 2017 Vuosaaren sataman suuronnetto-
muusharjoituksessa). 
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Onnettomuustilanteissa evakuointiin ja viestintään voitaisiin käyttää te-
hokkaammin olemassa olevia viestintäjärjestelmiä sekä kehittää ryh-
mätekstiviestipalvelua ja lisätä esimerkiksi sataman alueelle valopylväi-
siin vilkkuvalot sekä kaiuttimet, joita voidaan käyttää evakuoinnissa ja 
sisällesuojautumiskäskyn antamisessa. 

Lausuntopyynnön liitteissä olleissa dokumenteissa esitettiin vaarallisten 
aineiden viipymäksi satamassa:
” Vaarallisten aineiden keskimääräinen viipymä satama alueella on 
maksimissaan muutamia tunteja.”.
Sataman hinnaston mukaan vaarallisia aineita voi säilyttää yli 6 vrk alu-
eella. Mikäli aineita varastoidaan tai säilytetään satama-alueella pidem-
piaikaisesti tulee niihin kiinnittää erityistä huomiota ja laatia suunnitel-
ma vaarallisten aineiden varastointiin tai säilytykseen.
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