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HSS VII käyttöohjeet
HSS VII (työlautta) on kauppamerenkulussa rekisteröity lastialus joka saa kuljettaa 1+11
henkilöä liikennealue 1:llä. Aluksella tehdään myös kuljetuksia maksua vastaan. Jäsenten ja
kisaajien jolla kuljetukset HssMerisatamanranta välillä ovat maksuttomia. Kaupallisessa
liikenteessä alus tarvitsee päällikön jolla on vähintään kotimaan liikenteen kuljettajankirja.
Huvikäytössä ei vaadita kaupallisia merenkulun pätevyyksiä, eli silloin kun aluksessa ei ole
maksavia asiakkaita tai kuljeteta tavaraa maksua vastaan. Esim. vanhemmat kuljettaa
junioreiden jollia saareen tai saaresta. Huvikäytössä alus saa kuljettaa 1+17 henkilöä. Tai
2140Kg + 2 henkilöä.
Työlautan varaukset Erik Malmberg (malmberg.e90@gmail.com, 040 84 700 83)
Kun saavut alukselle
Avaa takana olevien istuinten luukut: koodit 994 sb ja 000 bb. Lukkoja ei saa säilyttää
aukinaisena, sillä koodi vaihtuu helposti, jos lukkoa säilyttää aukinaisena!
 Laita päävirtakatkaisija päälle.
 Laske moottori alas.
 Aseta karkuremmi tappokytkimeen (punaisen karkuremmin päässä oleva musta
“haarukka” työnnetään kaasu/vaihde kahvassa sijaitsevan”tutin” juureen, niin että tutti
nousee mahdollistaen moottorin virran saannin)
 Käynnistä moottori. Tarkista tuleeko moottorin takaa jäähdytys vettä! ( ulos tuleva
jäähdytysvesi näkyy pienenä ruiskuna moottorin takanurkasta mereen, mikäli vettä ei
tule tulee moottori välittömästi sammuttaa ja ajaminen keskeyttää!)
 Tarkista polttoaineen määrä. Lautassa on 2x 25L tankkia ja yksi 10L varakanisteri
 Tarkista että aluksessa on mela (penkkien takana olevien kelluntalauttojen telineiden
päällä), ankkuri+liina, merikortti ajettavalle reitille. Sekä riittävästi pelastusliivejä.
Tarkasta myös että liivit ovat kuivia laatikoissaan. Jos laatikoissa on kosteutta tulee
se poistaa ennen ajon lopettamista.
Ajon lopettaminen
● Riittävästi polttoainetta seuraavalle, tai äkillisiin meripelastus operaatiohin?
● Sido lautta hyvin, mutta niin, että alus on nopeasti käyttövalmis.
● Koilaa kaikki köydet siististi. https://www.youtube.com/watch?v=D2eXSEfia7M
● Kerää roskat ja lauttaan kuulumattomat varusteet mukaasi.
● Virrat pois
● Avain saa saaressa päiväksi jäädä paikalleen, yöksi kansliaan. Mantereella sovittuun
paikkaan sovitulla tavalla.
● Lukitse lautta mantereella.
● Pelastusliivit ja kaikki varusteet varmasti hyvin?
● Alus jätetään seuraavalle hyvässä kunnossa. Kannen pesu jos tarvetta!

Kun olet jollia viemässä






Jos olet jollia viemässä, niin nosta rappuset maihin mikäli ne ovat lautan
keularampilla.(älä raahaa, vaan nosta, rappusten alla olevat lukitustapit eivät kestä
kulutusta!)
Keularamppia ei tarvitse lukita sen palkeilla jos ajetaan HssMerisatamanrannan
välillä. Ramppia ei myöskään tarvitse nostaa ylös taivaisiin, vaan hieman kannen
yläpuolelle riittää.
Keularamppi täytyy lukita jos lähdetään ajelemaan aallokossa, muuten se alkaa
pomppimaan ja rikkoo joko vinssit, vinssien liinat, tai vinssien tolpat. Vinssien liinat
ovat aikaisemmin hajonneet allokossa. Siitä seuraa rampin äkillinen laskeutuminen
mereen, joka johtaa sekunnin kymmenyksissä tapahtuvaan äkki pysähdykseen, joka
rikkoo rampin rakenteet sekä saa huonosti sidotun lastin liukumaan eteen päin,
mahdollisesti mereen, pahimmillaan vieden matkustajat mukanaan. ÄLÄ leiki
aallokossa “skalkkaamattoman” rampin kanssa.

ÄLÄ Päästä vinssien liinoja löystymään lastatessa!
Löysät liinat sotkeentuvat vinssirummun ympärille, ja saatat vahingossa kiristää
sotkeentuneen liinan vinssin ympärille väärään suuntaan. Jos kelluvan lautan ramppi on
laiturin/slipin päällä lastatessasi lauttaa, nousee ramppi veneen uidessa syvemmällä, tämä
johtaa vinssi liinojen löystymiseen. Muista kiristellä liiat löysät pois käyttämällä vinssejä! Jos
liinoihin päästää liikaa löysää on vinssien oikean pyörimissuunnan hahmottaminen hankalaa
ja saatat kiertää liinan väärään suuntaa rummun ympärille joka nostaa myöhemmin riskiä
rampin äkillisille laskeutumisille.
Älä säädä ramppia kovassa vauhdissa
Ramppia ei saa säätää ajettaessa yli 1kn nopeutta. Mikäli sotkeentunut vinssiliina päästää
liinoista äkillisesti löysät pois saattaa ramppi rämähtää mereen, josta seuraa äkki pysähdys
joka särkee rampin kiinnitykset, saa huonosti sidotun lastin liikkeelle ja varantaa matkustajat.
Rampin lukitus (“skalkkaaminen”) tapahtuu seuraavasti:
 Nosta tai laske ramppia varovaisesti kunnes huomaat että lukituspalkin ylempi tappi
alkaa heilumaan . Pidä kiinni palkista ja vedä tappi ulos. Kiinnitä tappi heti takaisin
palkkiin ettei se tipu veteen. Poista toinen tappi, laita se kiinni palkkiin ja palkki lautan
kyytiin. Tee sama toisella puolella. Kiinnitys käänteisessä järjestyksessä. Eli alempi
tappi ensin, koska ylemmän tapit saa helpommin paikoilleen kun toinen käsi ylettyy
vinssiin. Kummallekin puolelle on omat palkit, niitä ei voi laittaa väärinpäin
 Jos lautassa on penkit paikoillaan, niin nosta penkit maihin. Näitä ei myöskään
raahata, vaan nostetaan.
 Vie jollat lauttaan, varo jollan perää, se voi osua slipiin mikäli jollan keulaa pidetään
liian korkealla. Jollan työntäminen sivuttain auttaa asiaan. Tällöin renkaat menevät
rampin ja slipin välisen matalimman “kuopan” yli eriaikaan ja jollan perä ei käy yhtä
lähellä slipiä, tai lautan ramppia.



Jollat pysyy kyllä kyydissä Hssmerisatamanrannan välillä, mutta aallokossa/
tuulessa voi tippua kyydistä. Kuormaliinoja voi kiinnittää lautan reunassa oleviin
putkiin tai lattiassa oleviin nostettaviin lenkkeihin.

Lukittu (“skalkattu”) ramppi. Tuet molemmin puolin.

Pelastusliivilaatikot tulee säilyttää penkkien alla varmistettuna kuminauhoilla. Jos penkit on
poistettu lautasta tulee laatikot sitoa niin että ne pysyvät lautassa kaikissa olosuhteissa.
(25m/s tuulenpuuskat kuuluvat suomen kesään.)

Työlautan satamapaikka sijaitsee kanslian edessä yhteysvene laiturin vasemmalla puolella.
Vaihtoehtoisesti vihreällä ympyröidyssa kohdassa sillan juuressa, johon se sidotaan neljällä
köydellä niin, että kiinnitykset kestävät kaikki mahdolliset tuulen sekä vedenpinnan
korkeuden vaihtelut. Punaisella merkitty alue on liian matalaa lautalle (slipin reunan ja
mastokraanan välinen alue)

Lautankuljettajan puhelimeen voi soittaa jos on kysymyksiä
050 576 0565

SIRMET lautan lastaus ja purku - ohjeet
Auton ajaminen lautalle, lastaus
1. Lautan keularampin saa vapautettua lukituksesta ja siitä tulee mielestäni
oikein loiva ja hyvä ramppi lastaukseen.
2. Saattaa olla, että ette tarvitse mitään apuramppeja lastauksessa.
3. Tarkoituksena on pitää lautta hyvin sidottuna tarpeeksi syvässä vedessä ja
laskea keularamppi luiskaa vasten.
4. Moottori voi olla tällöin kevyellä vedolla merelle päin ja pitää näin lauttaa
paikoillaan. (eli peruuttaa rannasta ulospäin naruja vasten, jotta lautta ei
pohjaa auton painosta)
5. Jos ponttonin keulaosa pohjaa lastauksen aikana sillä ei ole merkitystä, koska
se kyllä kestää sen hyvin.
6. Lautta voi vaikka jäädäkin pohjansa varaan lastin ollessa päällä kunhan vain
saatte sen lähtemään irti luiskasta.
7. Kun olette saanut auton kannelle sen voi ajaa vaikka vähän takapainoiseksi.

Auto pois lautalta, lastin purkaus
1. Pois lautalta ajettaessa karauttakaa reilusti niin pitkälle, kun lautta menee.
2. Moottori kannattaa jättää käyntiin ja kevyelle työnnölle rantaa päin.
3. Tukevasti taas köysillä rantaan kiinni, muuten lautta lähtee karkuun autoa pois
ajettaessa!!! ja lastin purku.
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