
Sukeltajaliitto ry TAPAHTUMARAPORTTI 

Vapaasukellusvaliokunta vapaasukellus 
 

 

versio 01/2007 

Lähetykseen ei tarvita postimerkkiä, mikäli se postitetaan seuraavilla tiedoilla: 

Sukeltajaliitto ry, Tunnus 5007616, 00003 VASTAUSLÄHETYS 
Kaavakkeen voi toimittaa myös sähköpostilla office@sukeltaja.fi tai faksilla (09) 3481 2516 

RAPORTIN TIEDOT 
 

Raportin laatimispäivä:      .     .      
 

Tapahtumaraportin mukana toimitettavat liitteet 
  Sukellustietokonelokit koko sukellusryhmältä 

  Sukellusvanhimman kirjanpito 

  Muut mahdolliset dokumentit/valokuvat 

tapahtumasta, olosuhteista ja välineistöstä 

 

RAPORTOIJAN TIEDOT 
 

Raportin laatijan yhteystiedot (tietojen antaminen 

on vapaaehtoista, tiedot tarvitaan palautetta varten) 

  Ei kiitos, en halua palautetta enkä jätä 

yhteystietojani 

  Kyllä kiitos, haluan vastaanottaa palautteen 

jättämästäni tapahtumaraportista.  

 

Nimi       

Osoite       

Puhelin       

Sähköposti       

 

Raportin laatijan rooli tapahtumassa  
 Mukana sukelluksella 

 Pintahenkilöstöä (sukellusvanhin, turvasukeltaja, 

avustaja tms.) 

 Sivustakatsoja 

 Tapahtumasta tiedonsaanut, ei itse paikalla 

 

TIEDOT VAPAASUKELTAJASTA 
 

Sukupuoli  nainen  mies 

Ikä        vuotta 

Pituus n.      cm 

Paino n.       kg 

 

Vapaasukelluskoulutus tai koulutusta vastaava 
taso 

  AIDA*  

  AIDA** 

  AIDA*** 

  AIDA**** 

  AIDA Instructor 

  AIDA Master Instructor 

  AIDA Instructor Trainer 

 

Sukelluskokemus 
Sukelluskerrat       kpl 

Sukellustunnit        h 

 

Perusensiapukoulutus 
  SPR 

  DAN 

  Palokunta, pelastusala 

  Terveydenhoitoalan koulutus 

  Muu, mikä?       

 

Sukellusensiapukoulutus 
  Hapenannon peruskoulutus 

  Hapenannon jatkokoulutus 

  Defibrilaattorikoulutus 

  Merieläin vahinkojen koulutus 

  Muu, mikä?       

 

Turvallisuuteen ja riskinhallintaan liittyvän 
erikoiskoulutus 

  Sukellusturvallisuus tai Rescue – koulutus 

 Mikä?       

  

TIEDOT SUKELLUSRYHMÄSTÄ JA 
PINTAORGANISAATIOSTA 
 

Sukellusryhmän koko vedessä:       sukeltajaa 
 

TAPAHTUMAN TAUSTATIEDOT 
 

Tapahtuman tarkoitus 
  Harjoitus 

  Kilpailu 

 

TIEDOT SUKELLUKSESTA 
 

Mistä sukellus tapahtui? 
  Sukellustukialukselta 

  Kumiveneestä tai muusta pienestä aluksesta 

  Rannalta 

 

Poijun koko        l 

Pohjapainot        kg 

Köyden paksuus        mm 

Pohjalevyn koko        cm 

 

Oliko vastapainojärjestelmä käytössä?  
  Kyllä, vastapainon koko       kg 

  Ei 

 

Suurin syvyys        m 

Onnettomuussyvyys        m 

Tajuttomuuden kesto       min 

 

Antoiko sukeltaja signaalin köydellä 
käännöksestä? 

  Kyllä  

  Ei 

 

Tapasiko turvasukeltaja sukeltajan sovitussa 
syvyydessä? 

  Kyllä  

  Ei 

 

Pääsikö sukeltaja pintaan omin avuin? 
  Kyllä  

  Ei 

 

Oliko sukeltaja tajuissaan pintautuessaan? 
  Kyllä 

  Ei 

  Black out (tajunnanmenetys) 

  LMC (osittainen tajunnanmenetys) 

 



Sukeltajaliitto ry TAPAHTUMARAPORTTI 

Vapaasukellusvaliokunta vapaasukellus 
 

 

versio 01/2007 

Lähetykseen ei tarvita postimerkkiä, mikäli se postitetaan seuraavilla tiedoilla: 

Sukeltajaliitto ry, Tunnus 5007616, 00003 VASTAUSLÄHETYS 
Kaavakkeen voi toimittaa myös sähköpostilla office@sukeltaja.fi tai faksilla (09) 3481 2516 

Jouduttiinko köysi nostamaan ylös?  
Montako nostajia oli? 

  Ei 

  Vastapainolla 

  Käsin, Nostajien lukumäärä:       

 

Oliko seuraavilla tekijöillä merkitystä 
sukelluksen tai sitä edeltäneen n. 12 tunnin 
aikana?  

 nestehukka 

 nälkä 

 kylmyys 

 kuumuus 

 huumaavat aineet, alkoholi 

 lääkitys, mikä lääke 

 väsymys 

 henkinen epätasapaino, stressi 

 

Mikä oli tekijöiden merkitys tapahtumaan? 
      

 

Edelsikö ennen tätä sukellusta muita 
sukelluksia?  

  Ei  

  Kyllä 

 

Mitkä olivat tapahtuman olosuhteet?  
Oliko näillä tekijöillä merkitystä 
tapahtuneeseen?  
  Lisätieto Ei mer- Lievä  aiheutti 

   kitystä haitta ongelmia 

Ilman lämpö n.       °C    

Veden lämpö n.       °C    

Aallokko n.       m    

Virtaukset n.       m/s    

Näkyvyys n.       m    

 

Sukelluksen rasitustekijät  
Liittyikö sukellukseen rasitustekijöitä, millaisia?  
      

 

TAPAHTUMAN VAPAAMUOTOINEN KUVAUS 
 

Mitä tapahtui? 
Valmistautuminen, sukellusryhmän kokoonpano ja 

roolit, sukelluksen kulku, mitä tapahtui ja miten 

tilanteesta selvittiin (mahdollisimman tarkka kuvaus 

tapahtuneesta, siihen vaikuttaneista olosuhteista sekä 

jälkiselvittelyistä).  
       

 

Pääasiallinen syy tapahtumaan  
 ulkopuolinen syy 

 inhimillinen tekijä, mikä?       

 ympäristötekijät 

 

Omat kommentit tapahtuman syistä sekä 
ennaltaehkäisyn vaihtoehdoista 
      

 

JÄLKISELVITTELY 
 

Oletteko saaneet tai tunnetteko tarvetta esim. 
henkisen tuen tai sukelluskoulutuksen osalta 
tilanteen jälkiselvittelyyn? 

 Ei kiitos, asia on meidän puoleltamme käsitelty 

loppuun 

 Kyllä kiitos. Toivoisimme saavamme liiton kautta 

tukea asian selvittelyyn 

Tukitarve:       

 

Suoritetaanko tapahtumasta 
viranomaisjohtoinen tutkinta? 

  Ei 

  Kyllä, missä?       

 

 

 

 

Sukeltajaliitto ry saa käyttää raportissa ilmoitettuja 

tietoja koulutuksessaan ja kehitystyössään 

henkilötietosuojan asettamissa rajoissa. Henkilötietoja 

ei anneta käsittelevän valiokunnan ulkopuolelle ilman 

raportoijan henkilökohtaista lupaa. 

 

Lisätietoja kaavakkeiden käytöstä saat 

turvallisuusvaliokunnalta. 

 

 


