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TERVETULOA
HELSINGIN SATAMAAN!
Tämä turvallisuusohjeistus on laadittu henkilöille ja yrityksille, jotka työskentelevät Helsingin Sataman hallinnoimilla satama-alueilla joko tilapäisesti tai jatkuvasti.
Satamajärjestys, ympäristöluvat, toimintajärjestelmät, lait ja asetukset
määräävät toimintaa Helsingin sataman alueilla. Tämä ohje on tiivistelmä
käytännön menettelytavoista satama-alueilla.
		
Helsingin Satama

Ohje päivitetty 2021
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Hätätilanne

TULIPALO
TOIMENPITEET

PELASTA JA VAROITA vaarassa olevia.
HÄLYTÄ 112 (Ilmoita VTS 020 448 5385) ja
Vuosaaressa myös Port Info (09) 310 33794
ALKUSAMMUTA lähimmällä
alkusammutuskalustolla.
RAJOITA paloa sulkemalla ikkunat ja ovet.
OPASTA pelastusmiehistö kohteeseen.

HÄTÄTILANTEESSA
SOITA VÄLITTÖMÄSTI
YLEISEEN HÄTÄNUMEROON

SUUREMMISTA ONNETTOMUUKSISTA ON MYÖS
SYYTÄ ILMOITTAA HELSINKI VTS-KESKUKSEEN

020 448 5385

ÖLJYVAHINKO /
vaarallisten aineiden vahinko
TOIMENPITEET

Kun teet hätäilmoituksen, toimi näin:
- kerro mitä on tapahtunut
- Kerro tarkka osoite
- Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
- Toimi annettujen ohjeiden mukaan
- Lopeta puhelu vasta kun
olet saanut siihen luvan
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HÄLYTÄ 112
(Ilmoita VTS 020 4485385) ja
Vuosaaressa myös Port Info (09) 310 33794
ERISTÄ alue.
RAJOITA vuoto jos voit tehdä sen turvallisesti.
OPASTA pelastusmiehistö kohteeseen.

5

YHTEYSTIEDOT

Yleinen hätänumero
SATAMAN HÄLYTYSNUMEROITA
Helsinki VTS (Vessel Traffic Service)
24h 020 4485385 VHF 71

TURVALLISUUS OSANA TOIMINTAA
Helsingin Sataman toimintaa satama-alueilla ohjaavat sertifioidut laatu-,
ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Kansainvälinen meriturvallisuutta koskeva ISPS-säännöstö (International Ship and Port facility Security
Code) edellyttää, että satama-alueella kaikki liikkuminen on luvanvaraista
ja valvottua.

Port Info (Vuosaaren satama-aluetta koskevissa asioissa)
24h (09) 310 33 794

Kulkuluvat, työturvallisuusohjeet ja liikennesäännöt koskevat kaikkia
suljetulla satama-alueella työskenteleviä ja ajoneuvoilla liikkuvia. Turvatoimenpiteillä ja riskien jatkuvalla arvioinnilla varmistamme matkustajien,
rahdin ja satamissa työskentelevien henkilöiden turvallisuuden ja sujuvan
asioinnin satama-alueella.

A-porttivalvomo (matkustajasatamat)
24h (09) 310 33 873

Helsingin satama toimii lisäksi Schengenin rajasäännöstössä määriteltynä
rajanylityspaikkana, jonka kautta ulkorajan ylittäminen tapahtuu.

HELSINGIN SATAMA
Vaihde (09) 310 1621
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HENKILÖIDEN KULKULUVAT

AJONEUVOJEN KULKULUVAT

Satamarakenteessa tai suljetuilla satama-alueilla liikkuminen edellyttää
kulkulupaa. Sataman valvotuilla turvatoimialueilla vakituisesti työskentelevien tai siellä jatkuvasti asioivien henkilöiden on hankittava kulkulupa,
jota voi anoa Helsingin Sataman verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai
lähettämällä tiedustelun asiasta sataman lupatoimistoon
(port.luvat@portofhelsinki.fi). Kulkulupa on anottava vähintään viikkoa
ennen työn aloitusta tai henkilön saapumista satamaan.

Satama-alueella toimivat yritykset myöntävät huolto- ja rahtiliikenteen
ajoneuvojen kulkuluvat.

Vuosaaren satama-alueella jalankulku ja muu kevyt liikenne ei ole sallittua vaan alueelle voi ajaa vain ajoneuvolla (ks. kohta ”Ajoneuvojen kulkuluvat”).

Satamassa toimivat yritykset luvittavat omat ajoneuvonsa siten, että näillä
on oikeudet liikkua alueella. Ajoneuvoissa kulkulupa on ajoneuvokohtainen. Ajoneuvon rekisterinumero tallennetaan järjestelmään ja kulunvalvontajärjestelmä tunnistaa ajoneuvon automaattisesti ja avaa puomin tai
portin. Työkoneportit toimivat erillisillä kulkutunnisteilla. Alusten huoltoliikenne tulee myös luvittaa ennen kuin se voidaan päästää ajamaan satama-alueelle. Huoltoliikenteen kulkuluvat myöntää kunkin aluksen osalta
laivanselvittäjä eli agentti.

Kulkulupa on aina henkilökohtainen ja se mahdollistaa liikkumisen niillä
sataman alueilla, joihin henkilöllä on työnsä puolesta edellytykset päästä.
Sataman turvallisuusyksikkö arvioi ja päättää kulkuoikeuksien tarpeellisuuden. Kulkuluvan haltijan pitää noutaa lupa henkilökohtaisesti. Kulkulupaa ei saa lainata toiselle henkilölle.
Sataman alueella työskentelevien on lisäksi pidettävä mukaan kuvallista
henkilöllisyystodistusta (suomalainen ajokortti, passi tai eurooppalainen
ID).
Turvatoimialueelle pääsyyn oikeuttavaksi henkilökortiksi voidaan hyväksyä
Helsingin Sataman harkinnan mukaan myös satamassa toimivan tai muun
satamatoimintaan kiinteästi liittyvän yrityksen oma, kuvallinen henkilökortti.
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Satama-alueella liikkuminen edellyttää kulkulupaa. Satamaan pyrkivien
henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilötodistus ja syy satamassa käyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on
kielletty.

Satamavierailun ollessa kertaluonteista tulee vierailijan hankkia etukäteen
kulkulupa. Rahtiliikenteen kulkulupia alueelle myöntävät satama-alueella
toimivat yritykset. Matkustajasatamien osalta kertaluvan alueelle voi
myöntää vain varustamo tai satama. Kulkulupa on tarkoituksenmukaista
hankkia ennen alueelle saapumista. Vuosaaren satama alueelle luvitusta
hoidetaan tarvittaessa myös operaattoreiden palvelupisteissä Gatehousessa. Vakinaisesti satamassa työskentelevät henkilöt luvitetaan sen
tahon toimesta, jonka työtehtävissä kyseinen henkilö on.
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AJOREITIT JA LIIKKUMINEN

VIERAILIJAT JA PYSÄKÖINTI

Matkustajasatamat

VIERAILIJAT

Matkustajasatamissa huoltoliikenne ja raskas liikenne kulkee valvottujen porttien kautta. Eteläsatamassa ja Katajanokalla ajoneuvot kulkevat
alueiden B-porttien kautta. Länsisatamassa huoltoliikenne ja ennakkoon
luvitettu rahtiliikenne kulkevat A-portin kautta. Muu rahtiliikenne kulkee
raskaan liikenteen check-in linjaston kautta.

Mikäli satamassa toimiva yritys haluaa tuoda toimipaikalleen vierailijoita,
niistä on aina ilmoitettava etukäteen satamalle. Jokainen yritys on velvollinen huolehtimaan itse vieraistaan ja näiden turvallisuudesta. Kuvausluvat
on anottava erikseen ja niihin tarvitaan aina erillinen lupa.

Vuosaaren satama
Vuosaaren satamassa raskas liikenne suljetulle satama-alueelle kulkee
A-portin kautta. Huoltoliikenne (henkilö-, paketti- ja jakeluautoliikenne)
kulkee sataman huoltoportin B1 kautta. Matkustajaliikenne suljetulle
satama-alueelle kulkee B2-portin tai Hansaterminaalin kautta tai Ruusuniemen Check-in alueen kautta.

PYSÄKÖINTI
Pysäköinti on sallittua vain sataman maksullisilla pysäköintialueilla. Jokaisesta sataman osasta löytyy selvästi merkittynä sekä pitkäaikaiset että
lyhytaikaiset pysäköintialueet.

Ks. kartat ohjeen lopussa
LIIKKUMINEN
Liikkuminen on sallittua vain niillä sataman alueilla, joihin henkilön tai
ajoneuvon kulkulupa antaa oikeudet. Liikuttaessa
sataman hallinnoimissa rakennuksissa tai kenttäalueilla, jokaisen henkilön on huolehdittava, että
hän ei päästä sataman tiloihin tai alueelle sinne
kuulumattomia henkilöitä. Liikuttaessa on huolehdittava, että kaikki ovet sulkeutuvat niiden kautta
kuljettaessa. Alueella liikuttaessa tulee käyttää
yleisiä liikenneväyliä eikä liikenneväylille saa varastoida mitään edes tilapäisesti.
Henkilöautolla liikuttaessa on huomioitava, että sataman alueella nopeusrajoitus on maksimissaan 30 km/h. Sataman alueilla saattaa olla lisäksi
alueita, joissa suurin sallittu nopeusrajoitus on 15 km/h tai 20 km/h.
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TYÖSKENTELY JA TYÖTURVALLISUUS

TYÖSKENTELY JA TYÖTURVALLISUUS

Helsingin Satama vastaa asiakaskokemuksesta ja myös yhteistyötahojen toiminnasta terminaalitiloissa sekä sataman hallinnoimilla
ulkoalueilla. Jokaisen sataman alueella työskentelevän yrityksen
sekä heidän henkilöstönsä on varmistettava, että sataman asiakkaiden, sidosryhmien ja viranomaisten toiminta tai työrauha ei
häiriydy.

TYÖMAA-ALUE

Sataman tiloissa työskenneltäessä on huolehdittava, että
työskentely tapahtuu sataman
niitä varten osoittamilla alueilla.
Tiloihin ei saa tuoda ilman sataman lupaa ylimääräistä tavaraa.
Poistumisteitä tai esteettömyyden kannalta kriittisiä reittejä
ei saa tukkia tai niiden kautta
kulkemista estää. Sataman
hallinnoimissa tiloissa olevien
vuokralaisten tiloihin ei saa
mennä ilman sataman sekä asianomaisen vuokralaisen lupaa.
Urakoitsijoilta, jotka suorittavat satama-alueilla rakennus- tai korjaustöitä
edellytetään hankekohtaista työturvallisuusasiakirjaa (valtioneuvoston
päätös Rak vnp 629/94 § 5), jossa on kuvattu kunkin työalueen erityisiä
työturvallisuusriskejä sekä vaaroja. Kopio työturvallisuusasiakirjasta tulee
toimittaa Helsingin Satamalle.
Urakoitsijat ja palveluntuottajat vastaavat myös oman henkilökuntansa
kouluttamisesta, perehdyttämisestä, opastuksesta ja ohjauksesta. Helsingin Satama edellyttää kaikkien toimijoiden käyttävän työturvallisuuskorttia. Kortti osoittaa, että sen haltija on saanut yleisen perehdyttämiskoulutuksen työturvallisuusasioihin.
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Työmaa-alue on aina merkittävä tarkoituksenmukaisella tavalla, eikä sinne
tule päästää töihin ketään, jolta puuttuu työsuojavaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet. Työmaalla vierailijoilla tulee olla CE-hyväksytty varoitusvaatetus sekä tarvittavat henkilökohtaiset muut suojaimet. Suojainten
käytön valvonta kuuluu ensisijaisesti työpäällikön, vastaavan mestarin,
vastaavan työnjohtajan, asiamiehen tai työkohteesta vastaavan muun
henkilön
työtehtäviin.

HENKILÖNÄKYVYYS
Henkilönäkyvyyden varmistamiseksi Helsingin Satama edellyttää kaikkien
alueella työskentelevien tai alueella liikkuvien käyttävän CE-hyväksyttyä
varoitusvaatetusta, jossa on työnantajan tunnukset. Lisäksi kenttäalueella
pitkäkestoisesti työskenneltäessä on työntekijällä oltava turvakengät. Jokaisen yrityksen työnjohto on velvollinen huolehtimaan, että henkilöstöllä
on edellä mainitut suojavälineet.
Lisäksi alueella liikkuvien on huomioitava, että satama-alueella toimivilla
operaattoreilla ja yrityksillä saattaa olla omia, tarkentavia ohjeita, joita
urakoitsijan tai alueella työskentelevän on myös noudatettava.
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ERITYISTÄ LUPAA VAATIVAT TYÖT

JÄTEHUOLTO JA YMPÄRISTÖASIAT

TULITYÖT

Satamassa toimijan on noudatettava seuraavia sataman laatimia
ohjeistuksia

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä, tai joissa käytetään liekkiä tai
muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja
kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta,
jossa syntyy kipinöitä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta
avotulta tai kuumailmapuhallinta. Ennen kuin ryhdytään tekemään tulitöitä muualla kuin vakinaisella tulityöpaikalla on aina anottava tulityölupa
Helsingin Satamalta.

SUKELLUSTYÖT
Sukellus- ja vedenalaisia töitä voidaan suorittaa Helsingin sataman vesialueilla ainoastaan Helsingin sataman luvalla.
KAIVUUTYÖT
Kaivuutyöt pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja
turvallisesti niin, että sataman alueille aiheutettu haitta kaivuutöistä jää
mahdollisimman pieneksi. Kaivuutyötkin vaativat erillisen luvan Helsingin
Satamalta.
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KIINTEÄT ROSKAT
Kiinteät roskat tulee aina kerätä niille varattuihin astioihin, eikä mitään saa
heittää mereen. Jätteet tulee lajitella.
VAARALLISET AINEET
Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa
erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Vaarallista jätettä ovat mm.
• öljyt ja öljyiset jätteet, kuten esim. käytetty voiteluöljy ja hydrauliikkaöljy
• romuakut ja akkunesteet, ladattavat pienoisakut ja raskasmetalliparistot
• loisteputket ja lamput
• maalit, lakat ja liimat, hartsit, ohenteet, liuottimet, kyllästysaineet ja
puhdistusaineet
• voimakkaat hapot ja emäkset
• torjunta- ja kasvinsuojeluaineet ja niiden pakkaukset
• kaasupullot, aerosolipurkit ja muut painepakkaukset
Vaaralliset jätteet on toimijan itse hoidettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
JÄTEVEDET
Mereen tai maastoon ei saa päästää jätevesiä eikä likaisia pesuvesiä (ks.
kohta pesu).
MELU
Helsingin Sataman ympäristöluvat määrittävät, että sataman aiheuttama
melutaso ei saa asuinrakennusten pihoilla tai muilla ulko-oleskelualueilla
ylittää:
• päivällä (klo 07-22) 55 dB
• yöllä (klo 22–07) 50 dB
Työt tulee suorittaa niin, etteivät meluarvot ylity.
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JÄTEHUOLTO JA YMPÄRISTÖASIAT

JÄTEHUOLTO JA YMPÄRISTÖASIAT

MAALAUS
Mereen ei saa päästää maalauksesta aiheutuvia roiskeita. Mahdollisesti
maahan joutuneet roiskeet tulee puhdistaa.

ALUSTEN POLTTOAINEHUOLTO

Öljy-/kemikaalivuodon
sattuessa aloita seuraavat
toimenpiteet välittömästi:
Keskeytä operaatio!
Aloita toimenpiteet estääksesi/rajoittaaksesi
vuoto (erityistä huomiota tulee kiinnittää öljyn/
kemikaalin mereenpääsyn ehkäisemiseksi).
Hälytä 112
(ilmoita myös VTS 020 448 5385)
Vuosaaressa ilmoita myös Port info 09 310 33 794

PESU
Mereen tai maastoon ei saa päästää pesuvesiä jotka sisältävät haitallisia
kemikaaleja. Pesuvedet tulee ohjata viemäreihin.
HIEKKAPUHALLUS
Hiekkapuhallus on pienissä määrin sallittu. Puhallushiekkaa ei saa päästää mereen vaan se on kerättävä pois. Urakoitsija vastaa itse hiekan keräämisestä ja pois kuljettamisesta.
YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET
Jos satama-alueella varastoidaan tai sinne tuodaan ympäristölle vaarallisia aineita, niiden säilyttämiseen on aina saatava lupa Helsingin Satamalta.

Aluksille polttoainetta toimittavien yritysten tulee noudattaa näitä
sataman laatimia ohjeita ja varmistaa, että:
• Polttoaineletku on tarpeeksi pitkä, hyvässä kunnossa ja testattu.
• Polttoaineletkun liittimet/laipat ja tiivisteet ovat hyvässä kunnossa ja
pultit oikein kiristetty.
• Autonkuljettaja pysyy paikalla koko operaation ajan.
• Imeytysainetta on saatavilla välittömästi.
• Läheiset sadevesiviemärit on suljettu/peitetty.
Aluksen ja vastaanottajan välillä on sovittava:
• yhteydenpitotavasta
• pumppausnopeudesta
• hätäpysäytysohjeista.
ÖLJYISTEN JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN VASTAANOTTO
ALUKSILTA
Yritysten, jotka noutavat jäteöljyä tai öljyisiä pilssivesiä alukselta
tulee noudattaa näitä sataman laatimia ohjeita, ja varmistaa että:
• Letkut ovat hyvässä kunnossa sekä riittävän pitkiä.
• Letkun liittimet/laipat ja tiivisteet ovat hyvässä kunnossa ja oikein kiristetty.
• Vastaanottaja on paikalla koko pumppauksen ajan.
• Imeytysainetta on saatavilla välittömästi.
• Läheiset sadevesiviemärit on suljettu/peitetty.
Aluksen ja aluksen polttoainehuoltoa tarjoavan yrityksen väillä on
sovittava:
• kommunikaatiotavasta
• pumppausnopeudesta
• vastaanotettavan öljyn määrästä
• hätäpysäytysohjeista.

AJONEUVOJEN TYHJÄKÄYNTI
Ajoneuvojen tyhjäkäynti satama-alueella on kielletty.
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JÄTEHUOLTO JA YMPÄRISTÖASIAT

KUVAAMINEN

Helsingin Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Helsingin Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti. Näihin töihin kuuluvat tankkaus-,
hinaus- ja kiinnityspalvelujen lisäksi myös jätteiden vastaanotto. Lisätietoja asiasta löytyy sataman internet-sivuilta: https://www.portofhelsinki.fi/
palvelut-yrityksille/ehdot-palveluntarjoajille

Sataman turvatoimialueella kuvaaminen on luvanvaraista. Kuvausluvat
myönnetään yleensä kertaluonteisena ja lyhytaikaisena. Kuvauslupaa on
haettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua kuvausajankohtaa, vähintään
edellisenä päivänä. Lyhyemmällä varoitusajalla esitettyihin hakemuksiin
voidaan suostua vain poikkeustapauksissa. Satama pidättää oikeudet
kaikkiin muutoksiin jo myönnettyihin kuvauslupiin, mikäli sataman operatiivinen tilanne vaatii sitä.
Kuvausluvat koskevat kaikkia kuvausmuotoja, myös dronella eli miehittämättömällä ilma-aluksella suoritettavia kuvauksia. Kuvaus tapahtuu aina
kuvaajan omalla vastuulla. Satamatoimintoja ei saa häiritä. Luvan saaja
vastaa aina satamalle, kaupungille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta.
Viranomaistoiminnan kuvaaminen on sallittu ainoastaan asianomaisen
viranomaisen luvalla.
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Helsingin Satama Oy
PL 197 (Olympiaranta 3)
00141 HELSINKI
Tel. +358 9 310 1621

www.portofhelsinki.fi

