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VESITIEN TEKEMISEEN TARVITTAVA KALUSTO 

 

Koulutettavat  Perehdytettävä 

Harjoitusaika  Viikkoharjoitus tai erikseen sovittu harjoitus  

Harjoituspaikka  Paloasema tai vastaava 

Kouluttajat  Perehdyttäjä 

Perehtyjän varustus Tilanteeseen sopiva työturvallisuusvaatimukset täyttävä riittävä suojavarus-

tus tai vaatetus. Perehdyttäjä määrää kurssilaisten sopivan varustuksen. 

Kouluttajien varustus Tilanteeseen sopiva työturvallisuusvaatimukset täyttävä, riittävä  

   suojavarustus tai vaatetus. 

 

Harjoituksen osaamistavoitteet 

Harjoituksen jälkeen perehtyjä osaa: 

• tunnistaa ja löytää vesitien tekemisessä käytettävää kalustoa 

Kalusto   Sammutusauton sekä mahdollisen säiliöauton kalusto 

 

Käykää ensisijaisesti läpi oman paloauton kalustoa ja välineitä, jotta perehtyjä tunnistaa ja löytää ne 

kurssin jälkeen. Peruskurssilla käytettävä kalusto saattaa poiketa omasta kalustosta, joten tämä kan-

nattaa kertoa myös kurssilaiselle. 
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HARJOITUKSEN KULKU 

Aika   Aihe     Paikka   

0:00   Aloitus    Luokka 

• Oppimistavoitteet 

• Harjoituksen kulku  
 

 

0:10  Varataan rauhallinen ympäristö ja tarvittavat ajoneuvot ja kalusto perehtymiseen 

0:40 Kerrataan perusselvityksen kulku maantasossa ja siihen tarvittava kalusto. Kurssilainen on 

perehtynyt aiheeseen itseopiskelumateriaalissa. 

• Aloitetaan välineisiin tutustuminen ajoneuvopumpulta. Mitä välineitä pumpulla tar-

vitaan ja miksi? 

• Pääjohdon ja vuorojakoliittimen selvittäminen. Mistä, miten ja millaista kalustoa 

käyttäen pääjohto selvitetään? 

• 1. parin työvälineet eri tehtävillä joihin peruskurssilainen saattaa joutua: 

o palon rajoittaminen suihkuputkella/ vesiverho liittimellä 

o Maasto-, metsä- tai turvepalon sammuttaminen 

  

       

1:20 Lisävesiselvitykset 

• Tutustutaan paloposti ja vesiasemakalustoon 

1:40 Liittimet 

Tutustutaan veden siirtämisessä käytettäviin liittimiin. Etsitään kyseinen liitin ajoneuvosta ja 

kerrataan missä tilanteissa kyseistä liitintä käytetään. 

• Supistusliitin 

• Vuorojakoliitin 

• Jakoliitin 

• Vuoroliitin 

• Haaraliitin 

• Syöttöliitin 

• Sulkuliitin 

• Oksaliitin 

• Vesiverholiitin 
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Huollot 

Perehdyttäjä määrittelee, miten mahdolliset huollot toteutetaan 

 

Aikataulu  

• klo 00.00 Aloitus 

• klo 00.10 Kalusto 

• klo 00.40 Perusselvityksen kalusto 

• klo 01:00 Lisävesiselvityksen kalusto 

• klo 01:30 Liittimet 

• klo 01:50 Huollot 

• klo 02:00 Harjoitus päättyy 


