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Jäsenet
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Vasikkasaaren tukikohta
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Sauli Ylitalo
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Hannu Ilonummi
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Tarkastusosio 1: Toimintapaikat
Vasikkasaaren tukikohta
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26 Turvallisuustarkastuslomakkeet
Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava,
turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle,
joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu
kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.1 Turvallisuustarkastuslomake
Heinolan Pursiseura HeiPs
Päiväys: 12.7.2018

TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET

Tekijät:

Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa

Sauli Ylitalo
Juhani Syrjänen

Vasikkasaaren tukikohta
Päämökki

Tarkastuskohde:
Rakennukset
Rakennusten
silmämääräinen tarkastus
Kattotikkaat, kulkusillat ja
suojakaiteet
Kiuas, pata, kaminat, lauteet,
tulisijat, tulisijan lattiapelti, rostit,
tuhka-astiat

ok

ei

X

X

Sauna ja takkahuone

_
z
Grillikatos
z
-

Kallioissaaren tukikohta

X

WC- rakennus

X

Korjaavat toimenpiteet

X

Varasto

X

Korjauksen
vastuuhenkilö

x
x

x
x

Vasikkasaaren saunan rosti palanut ja rikkoutunut. Vaihdetaan uusi rosti

M. Tapanainen

Päämökin sammuttimen ulkomerkintä uusitaan. Aurinko syönyt merkin.

J. Syrjänen

Hormit, piiput, nuohoukset

x
Muut sähkölaitteet

x
EA - välineet ja merkinnät

x
Palovaroittimet

x
Sammutuspeitot

x
Sammuttimet ja merkinnät
Kaasuvalot, kaasugrillit,
kaasuhella ja käyttöohjeet
Kaasuhellan, Kaasuvalojen: letkut,
putkistot, venttiilit
Kaasupullot ja merkinnät
Aurinkopanelit, aurinkosähkönakut, akkuhapon valuma-altaat ja
sähköiset sisävalot
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt
2. Ympäristöohje
3. Hälytysohje,
4. Nuohousohje
5. Nestekaasun käyttöohje
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje
7. Elvytysohjeet Punainen risti
Maaston käytävät ja maaston
portaat
Jyrkänteen
putoamisesteet
Muu sammutuskalusto
Merkinnät
Metsurin kypärä, silmikko,
kuulonsuojaimet ja moottorisaha
Työvälineet, varastotilat,
wc- tila, moottorisahan ohjeet
Syttyvät nesteet ja merkinnät

x
Päämökki: Kaasuhellan ja kaasuvalojen kumiset kaasuletkut on vaihdettava
välittömästi, kaasuletkut ovat liian vanhat. Letkut tulee vaihtaa 5 vuoden välein.
Saunarakennuksen kuminen kaasuletku vaihdetaan myös heti, letku liian vanha.

x

M. Tapanainen
Letkun ikä 1984 ja
2003

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
-

-

-

-

x
x
x
x

Puomi ja lukko

x
Jäteastiat

x
Pelastusvene, airot ja veneen tappi
Pursiseuran toimintapaikan
tunnistekilvet HeiPs

x
x

Muu kohde

Terhi 520 moottorivene, rekisteri U- 16146, on seisonut tukikohdan laiturissa useita
viikkoja. tulee selvittää kenen vene on.

J. Syrjänen
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Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava,
turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle,
joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu
kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.2 Turvallisuustarkastuslomake
Heinolan Pursiseura HeiPs
Päiväys: 12.7.2018

TARKASTUSKOHDE: LAITURIT

Tekijät:

Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa

Sauli Ylitalo
Juhani Syrjänen

Heinäsaari kotisatama:

Kotisataman laiturit:

A x

B

Vasikkasaaren laituri

2.

1. Kallioissaaren tukikohta:
x

Kallioissaari: ponttonilaituri

3.

Kallioissaari: valehtelijoidenlaituri

Tarkastuskohde:
Laiturit

C

ok

ei

-

Kallioissaari: Virmailanpuolenlaituri

4.
-

Korjaavat toimenpiteet

Saunanlaituri

x
x
Autojen parkkipaikka

x
Laiturin portti, aitaus

x
Jäteastiat ja jäteaitaus

x
Valvontakamerat ja merkinnät

x
Pääsähkökaappi

x
Koivikko ja pajukko tulee kaataa syksyllä aallonmurtajalta.

Syksyllä

Vasikkasaaren tukikohdan poijut ovat alkaneet uppoamaan, korjaus tulisi sisällyttää
vuosisuunnitelmaan.

Hallitus

x
Laitureiden kävelysillat
Laitureiden kiinnitykset, ketjut,
ponttonit, alusrakenteet
Laiturin aisat, poijut,
Veneenkiinnitystolpat
6 Maasähkötolppaa, kaapelit
Maasähkön vikavirtasuojien
toimivuus,

x
x
x
x

4 Pelastusrengasta, 3 heittoliinaa

x
2 Laituritikkaat

x
Laiturikansien puhtaus

-

-

Pelastusveneet

-

-

1. Kotisataman ympäristöohje
2. Kotisataman hälytysohje
3. Kotisataman ohjeet ja säännöt
4. Sammutus- ja hätä poistumisohje

x
x
x

Laiturin valot

x

x
Sammuttimet ja merkinnät

x
Tavaran kuljetuskärry
Pursiseuran toimintapaikan
tunnistekilvet HeiPs
Laituripoijujen
tarkastuspöytäkirjat

-

Korjauksen
vastuuhenkilö

Ajotiet ja tiepuomit, puomilukot

Aallonmurtaja ja sähkövalot

-

x
-

Muu kohde:
Huom.
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Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava,
turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle,
joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava, ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu
kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.3 Turvallisuustarkastuslomake
Heinolan Pursiseura HeiPs
Päiväys: 12.7.2018

TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE

Tekijät:
Sauli Ylitalo
Juhani Syrjänen

Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa
Telakka-alueen:

Tarkastuskohde:
Telakka – alue ja vajarakennus

ok

Ajotiet, puomi, puomilukot

x

Autojen parkkipaikka

x

Veneen nostoluiska

x
x

Portin valot,
kamerat ja valomasto
Telakan vajarakennus

x

1. Tulityöohje
2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje

x

3. Telakointiohje
4. Hälytysohje
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje

ei

x

Kevään tarkastus

x

Syksyn tarkastus

Korjaavat toimenpiteet

-

Korjauksen
vastuuhenkilö

x
x
x

Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC

x

Sammuttimen merkintä
EA- välineet ja merkintä

x

Sammuttimen merkinnät uusitaan.

J. Syrjänen

2 Sammutuspeitteet
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa,
2 isoa muoviastiaa, 1 lapio, 1 rautakanki,
1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää
narua, 2 muoviämpäriä
Maasähkökaapit 1, 2, 3,
vikavirtasuojat ja niiden toimivuus

x

x

Laiturin kiinnitykset,
laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat

x

Veneiden peite- ja katosrakenteet
Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät

x

Veneiden telakointikärryt
Veneiden telakointipukit

x

Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset

-

1 Pelastusrengas ja 1 heittoliina

x

Laiturin maakansi

x

Pelastustiet

x

Yleinen siisteys ja järjestys

x
x

Pursiseuran toimintapaikan
tunnistekilvet HeiPs
Muu kohde

x

-

x

Luiskan vieressä on 3 kpl kyllästettyjä18 metrin pituisiapylvästä,joiden käyttö
tulisi miettiä.

Hallitus
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TARKASTUS-OSIO 2
2018
Tarkastus-osio 2: Toimintapaikat

Kallioissaaren tukikohta

Kallioissaaren laiturit 1,2,3,4
Hevossaaren telakka-alue

30.6.18

30.6.18
-
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26 Turvallisuustarkastuslomakkeet
Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava,
turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle,
joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu
kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.1 Turvallisuustarkastuslomake
Heinolan Pursiseura HeiPs
Päiväys: 30.6.2018

TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET

Tekijät:
Pekka Aarnio,
Heikki Ilola
Juhani Syrjänen

Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa
Vasikkasaaren tukikohta
Päämökki

Tarkastuskohde:
Rakennukset
Rakennusten
silmämääräinen tarkastus
Kattotikkaat, kulkusillat ja
suojakaiteet
Kiuas, pata, kaminat, lauteet,
tulisijat, rostit, tuhkat, tuhka-astiat,
tulisijan edustan lattiapelti

ok

ei

X

-

Sauna ja takkahuone

Kallioissaaren tukikohta
X

WC- rakennus

X

X

Grillikatos

X

Korjaavat toimenpiteet

Varasto

X

Korjauksen
vastuuhenkilö

x

x
x
x
x
x

P. Aarnio,
H. Ilola
Talkoo timpuri
Talkoo timpuri

x
x
x

WC- rakennuksen askelman betonilaatan sivulle ja eteen tulee asentaa rautakaide.
Kirkon portaisiin tulee asentaa kaiteet.
Päämökin terassin kaiteiden alle tulee asentaa lautakaide estämään lapsen putoaminen.

x

Saunan tulisijojen edustan lattiapellit ovat irti. Ne tulee kiinnittää massalla lattiaan.

H. Ilonummi

Akut: jos akut ovat akkuhappovalumattomia akkuja, valuma-altaita ei tarvitse olla.

H. Ilonummi

Tuhkan tyhjennysastiatynnyri on täysi. Se tulee tyhjentää.

H. Ilonummi

Hormit, piiput, nuohoukset
Muut sähkölaitteet

x

EA - välineet ja merkinnät

x

Palovaroittimet

x

Sammutuspeitot

x

Sammuttimet ja merkinnät

x

Kaasuhella ja käyttöohjeet
Kaasuhellan letkut, putkistot,
kaasuhellan venttiilit

x

Kaasupullot ja merkinnät
Aurinkopanelit, aurinkosähkönakut, akkuhapon valuma-altaat ja
sähköiset sisävalot
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt
2. Ympäristöohje
3. Hälytysohje,
4. Nuohousohje
5. Nestekaasun käyttöohje
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje
Maaston käytävät ja maaston
portaat
Jyrkänteen
putoamisesteet
Muu sammutuskalusto
Merkinnät
Metsurin kypärä, silmikko,
kuulonsuojaimet ja moottorisaha
Työvälineet, varastotilat,
wc- tila, moottorisahan ohjeet
Syttyvät nesteet ja merkinnät

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Puomi ja lukko
Tuhka-astia tynnyri täysi
Jäteastiat
Pelastusvene, airot ja veneen tappi
Pursiseuran toimintapaikan
tunnistekilvet HeiPs
Muu kohde

x

x
x

x
x
-

-

-

-

-

x

x
x
x

Tukikohtavierailujen yöpymismaksun tilisiirtolomakkeissa havaittiin väärä tilinumero.
Maksuja ei ole niiden perusteella voinut suorittaa.
Grillikatoksen tulisijassa ei saa polttaa muovia. 2 kpl kieltotauluja katoksen ovisuuhun.

J. Syrjänen
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Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava,
turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle,
joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu
kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.2 Turvallisuustarkastuslomake
Heinolan Pursiseura
HeiPs
Päiväys: 30.6.2018

TARKASTUSKOHDE: LAITURIT

Tekijät:

Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa

P. Aarnio
H. Ilola
J. Syrjänen

Heinäsaari kotisatama:

Kotisataman laiturit:

A -

B -

Vasikkasaaren laituri

2.

1. Kallioissaaren tukikohta:
-

Kallioissaari: ponttonilaituri

3.

Kallioissaari: valehtelijoidenlaituri

Tarkastuskohde:
Laiturit

C

ok

ei

x

Kallioissaari: virmailanpuolenlaituri

4.
x

saunanlaituri

Korjaavat toimenpiteet

Autojen parkkipaikka
Laiturin portti, aitaus
Jäteastiat ja jäteaitaus
Valvontakamerat ja merkinnät
Pääsähkökaappi
Aallonmurtaja ja sähkövalot
X

Virmailan puolen laiturin kansi alkaa olla melko laho. On mietittävä, milloin kannen
remontti tehdään.
Mietittävä, voisiko ponttonilaiturille menevän kulkusillan keskelle kokeilla kahta
ruuvikiristettävää laituritolppaa tukemaan ja nostamaan siltaa ylös, koska ponttoni heiluu.
Virmailan puolen laiturin peränkiinnityspoijut tulisivat saada paikoilleen ja uppoavat poijut
uusia. Tähän työhön pitää saada ulkopuolinen urakoitsija.

x
x
x

Hallitus
Hallitus
Hallitus

4 Pelastusrengasta, 3 heittoliinaa
2 Laituritikkaat
Laiturikansien puhtaus

x

Valehtelijoiden laiturin portaat tulee panna paikoilleen.

H. Ilonummi

x

Laiturin valot
Pelastusveneet
1. Kotisataman ympäristöohje
2. Kotisataman hälytysohje
3. Kotisataman ohjeet ja säännöt
4. Sammutus- ja hätä poistumisohje

x
x
x
x
x
x

Sammuttimet ja merkinnät
Tavaran kuljetuskärry
Pursiseuran toimintapaikan
tunnistekilvet HeiPs
Laituripoijujen
tarkastuspöytäkirjat

x

Korjauksen
vastuuhenkilö

Ajotiet ja tiepuomit, puomilukot

Laitureiden kävelysillat
Laitureiden kiinnitykset, ketjut,
ponttonit, alusrakenteet
Laiturin aisat, poijut,
Veneenkiinnitystolpat
6 Maasähkötolppaa, kaapelit
Maasähkön vikavirtasuojien
toimivuus,

x

-

Muu kohde:
Huom.
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Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava,
turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle,
joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava, ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu
kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.3 Turvallisuustarkastuslomake
Heinolan Pursiseura HeiPs
Päiväys:

TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE

Tekijät:

Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa
Telakka-alueen:

Tarkastuskohde:
Telakka – alue ja vajarakennus

ok

ei

-

Kevään tarkastus

Korjaavat toimenpiteet

-

Syksyn tarkastus

Korjauksen
vastuuhenkilö

Ajotiet, puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä
Alue osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi
Autojen parkkipaikka
Veneen nostoluiska
Portin valot,
kamerat ja valomasto
Telakan vajarakennus
1. Tulityöohje
2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje

Ei tarkastettu osio 3

3. Telakointiohje
4. Hälytysohje
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC
Sammuttimen merkintä
EA- välineet ja merkintä
2 Sammutuspeitteet
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa,
2 isoa muoviastiaa, 1 lapio, 1 rautakanki,
1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua,
2 muoviämpäriä
Maasähkökaapit 1, 2, 3,
vikavirtasuojat ja niiden toimivuus
Laiturin kiinnitykset,
laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat

-

Ei tarkastettu osio 3

Veneiden peite- ja katosrakenteet
Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät
Veneiden telakointikärryt
Veneiden telakointipukit
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset
1 Pelastusrengas ja 1 heittoliina
Laiturin maakansi
Pelastustiet
Yleinen siisteys ja järjestys
Pursiseuran toimintapaikan
tunnistekilvet HeiPs
Muu kohde
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