Liite 2 - Aputaulukko metsäpaloriskin arviointiin
Aputaulukkoon merkitään arvioinnin perusteella työmaaolosuhteiden ja säätilan vaikutus maaston
syttymisherkkyyteen. Riskiä arvioidaan sen mukaan, miten eri tekijöiden syttymisherkkyys arviointihetkellä on ja mihin syttymisherkkyyden luokkaan arviointi painottuu.
Ohjetta ja taulukkoa käytettäessä on huomioitava, että syttymisherkkyyden luokitus on karkea, jolloin rajatapaukset voivat muuttaa lopputulosta herkästi. Lisäksi on huomioitava, etteivät arvioitavat
tekijät ole yhteismitallisia, esimerkiksi puuston kehitysluokan syttymisherkkyyttä pienentävä vaikutus
ei välttämättä kompensoi metsäpalovaroituksen pitkäaikaista voimassaoloa.
METSÄPALORISKIIN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Sääolosuhteet
–Metsäpalovaroitus
–Sateisuus
–Lämpötila
Kasvupaikkatyyppi
–Maaston kuivuus
Työkohteen pintakivisyys
Puuston kehitysluokka
–Tasa/Erirakenteisuus
Valtapuulaji
Työlajin merkitys
Elävä paloaines
Kuollut paloaines
YHTEISVAIKUTUS

SYTTYMISHERKKYYS, 1–4

1=Pieni

2=Kohtalainen

3=Suuri

4=Erittäin suuri

Taulukon esimerkissä maanmuokkaustyömaan maaston syttymisherkkyys painottuu kohtalaiseksi.
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ENNAKOI MAASTON SYTTYMISHERKKYYS JA TARKKAILE TYÖMAATA PALON HAVAITSEMISEKSI
Metsäpaloriskin ennakoiminen!
•

•
•

•

•

Arvioi palon syttymisriski,
 siirrä tarvittaessa työmaan toteutus myöhempään ajankohtaan
 jos työn tilaaja haluaa teettää puunkorjuun tai maanmuokkauksen riskikohteella metsäpalovaroituksen aikana, kysy toimeksiantoon varmistus kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.
Tarkkaile työmaata jatkuvasti mahdollisen palon havaitsemiseksi,
 tee tarvittaessa jälkitarkastus.
Arvioi mahdollisen palon leviämisriski,
 työkohteen rajoittuminen esim. tiehen tai vesistöön
 vallitseva tuulen suunta
 ympäröivän metsän latvapaloriski.
Varaudu riittävästi palontorjuntaan
 nestesammuttimet
 sankoruisku (tankattu)
 lapio, ämpäri, yms.
 selvitä vedensaanti työmaan lähiympäristöstä.*
Ennakoi ja suunnittele pelastuslaitoksen ja sammutuskaluston paikalle pääsy
 reitti ja opastus (tarkista, onko työkohteelle riittävän tarkka osoite)
 112 -sovellus puhelimiin.

*Palokunnan moottoriruisku pystyy pumppaamaan sammutusvettä 300–500 metrin etäisyydeltä riippuen
sammutuskohteen ja vesistön korkeuserosta sekä pumppukaluston tehosta.
Maanmuokkaus- ja puunkorjuutyömaan tarkkailu metsäpalon havaitsemiseksi
Jos työmaan olosuhteet ja säätila ovat otolliset metsäpalon syttymiselle;
• Tarkkaile työjälkeä huolellisesti erityisesti ajourien kivisissä sekä jäkälän ja sammaleen peittämissä maaston kohdissa.
• Huomioi, vaikka pintamaa on sateen jäljiltä kosteaa, syvemmällä voi olla kuivaa humuskerrosta, joka
saattaa syttyä mm. pintamaan rikkoontuessa kivien ympäriltä ajourilla.
• Tarkista työmaa erikseen työvuoron jälkeen ja erityisesti muokkauksen/korjuun päätyttyä.
 Pidä puhelin aina mukanasi.
 Käytä apuna kiikaria.
• Järjestä tarvittaessa työmaalle jälkitarkastus.
• Huomio, että kipinän aiheuttama palonalku voi jäädä kytemään ja varsinainen metsäpalo syttyä useita
tunteja myöhemmin. Tuulisuus nopeuttaa palon leviämistä.
• Älä pysäköi autosi heinikkoon tai muuhun maastonkohtaan, jossa on syttyvää ainesta.
 Metsäpalo voi syttyä auton kuumasta pakoputkesta tai katalysaattorista.
Kun havaitset metsäpalon työmaalla
Metsäpalon syttyessä;
• Yritä sammuttaa palon alku mahdollisuuksien mukaan.
 Älä kuitenkaan vaaranna omaa tai kenenkään toisen turvallisuutta sammutustilanteessa.
• Käytä sammuttamiseen vettä tai nestesammutinta, ei jauhesammutinta.
 Jauhesammutin on kuitenkin tehokas mahdollisen konepalon sammutuksessa.
• Soita 112 ja hälytä palokunta, mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.
 Toimi pelastusviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.
• Varoita muita työmaalla tai sen läheisyydessä olevia työntekijöitä /muita henkilöitä.
• Huolehdi palokunnan opastuksesta palopaikalle.
• Ryhdy pelastustoimiin tilanteen ja kykyjesi mukaan.
 Siirrä työkoneet ja muu kalusto turvalliselle etäisyydelle.
• Ilmoita palosta työnantajalle ja urakanantajalle (työn tilaajalle) sekä tarvittaessa maanomistajalle!
 Ilmoita myös, vaikka palo olisi saatu sammutettua!
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