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TURVALLISUUSSUUNNITELMA: KAJAKKIEN VUOKRAUS
Toiminnan kuvaus
Kajakkien vuokrausta asiakkaille järvi- tai jokimelontaa varten.
Asiakkaat varaavat kajakit soittamalla tai sähköpostilla etukäteen. Kajakit toimitetaan asiakkaan
haluamaan paikkaan, annetaan lyhyt käyttöopastus, tehdään vuokraussopimus ja asiakas maksaa kajakkien
vuokran. Asiakas palauttaa kajakit sovittuna aikana sovittuun paikkaan.
Sää- ja muut varaukset
Säätilan seuran vuokrauksen aikana on asiakkaan omalla vastuulla, mutta muistutamme vuokraajaa että
sään ja muiden olosuhteiden ottaminen huomioon on tärkeää varsinkin liikuttaessa suurilla järvenselillä.
Vuokraaja on velvollinen kertomaan ennen vuokrausta millaisissa olosuhteissa hän on suunnitellut
melovansa. Jos vuokraajan varusteet tai taidot ovat selvästi puutteelliset hänen suunnittelemaansa
melontaan nähden, niin vuokraajalla on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä vuokrauksesta.
Päihtyneille henkilöille ei vuokrata kajakkeja.
Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltaja mukanaan tai tämän kirjallinen lupa osallistua vuokrata kajakkia.
Asiakkaiden on noudatettava annettuja ohjeita ja neuvoja kaluston turvallisesta ja oikeasta käytöstä.
Kaluston käytöstä koskissa täytyy sopia erikseen, kalusto soveltuu vain järvi- ja jokimelontaan.
Yrityksen henkilöstö
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy käyttää melontaretkillä vain Suomen Melontakouluttajat ry:n tai
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n auktorisoimia melontaohjaajia tai melontaoppaita. Vuokraustoiminta
voidaan tehdä myös siten, että vuokraaja on yhteydessä yrittäjään etukäteen ja kaluston luovuttaa
vuokraajalle muu tehtävään riittävän perehdytyksen saanut henkilö.
Työntekijät ovat tutustuneet tähän turvallisuussuunnitelmaan ja riskianalyysiin sekä Etelä-Konneveden
Luontopalvelut Oy:n turvallisuusasiakirjaan.

Välineet
Kaikki toiminnassa käytettävät välineet ovat melontatoimintaan hyväksyttyjä ja CE-merkinnöillä
varustettuja.
Vuokraaja varmistaa silmävaraisesti, että kajakkien turvavarusteet ovat kunnossa ennen kuin niitä
luovutetaan asiakkaan käyttöön. Jokaiselle melojalle on mela, kelluntapukine, joka soveltuu melojalle,
kajakin kansiluukut ovat ehjiä/kellukkeet ovat kunnossa, kajakeissa on tyhjennysvälineinä äyskäri tai sieni,
kajakin keulan ja perän tartuntakahvat ja kansiköydet ovat kunnossa ja kajakin jokaiseen aukkoon on
aukkopeite (ei koske kanootteja). Emme vuokraa koksikäyttöön soveltuvaa kalustoa tai melonnan
erikoisvälineitä (esim. melakellukkeet, tyhjennyspumput yms.)
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Välineiden kunto tarkistetaan silmämääräisesti aina ennen kuin niitä luovutetaan asiakkaan käyttöön.
Toiminta vaaratilanteissa
Vaaratilanteessa toimintajärjestys on seuraava:
o pelastetaan ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat
o tehdään ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112
o estetään lisävahinkojen synty
o opastetaan pelastajat paikalle
o tarkkaillaan koko ajan loukkaantuneiden tilaa ja elintoimintoja sekä annetaan tarvittaessa ensiapua
Hätäpuhelua soitettaessa ilmoitetaan
o mitä on tapahtunut
o missä on tapahtunut:
Ohjaaja seuraa koko ajan kartastaan missä ollaan, jotta voi tarvittaessa ilmoittaa ryhmän sijainnin
hätäkeskukseen. Esimerkiksi sijainnin voi ilmoittaa: Rautalammin kunnan Hankavesi-järvellä, Vilosensaaren
pohjoiskärjessä.
o kerrotaan, onko joku vaarassa tai loukkaantunut
o sovitaan opastuksesta
o vastataan kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti
o ei suljeta puhelinta ennen kuin on saatu lupa siihen
o matkapuhelimella soitettaessa ei tarvita suuntanumeroa eikä SIM-korttia
Toiminnan johtaminen hätätilanteessa
o toimintaa johtaa tilaisuuden vastaava ohjaaja kunnes paikalle saadaan pelastusmiehistöä tai poliisi
o mikäli vastaava ohjaaja on itse loukkaantunut, toiminnan johdon ottaa toinen ohjaaja tai joku
läsnäolijoista, mikäli tällä on pätevyys siihen
Tapahtuneesta tiedottaminen
Tiedottamisesta vastaa yrittäjä Markku Utriainen p. 040 553 5975
Ensiapu- ja pelastusvälineet
o ensiapuvälineet löytyvät ohjaajan kajakista
Kiireettömät avunpyynnöt
Etelä-Konnevesi, Pohjois-Konnevesi, Kiesimä: Konneveden Järvipelastajat, puh 0400- 233977.
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Niinivesi, Hankavesi, Iisvesi, Koskelovesi, Miekkavesi: Sisä-Savon Järvipelastajat puh. 0400-314295.
Vahingot ja läheltä piti –tilanteet
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat
onnettomuus- ja läheltä piti- tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä
ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle, joka elämyspalveluiden kyseessä ollessa on kunnan terveystarkastaja.
Vakuutukset
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy järjestämissä asiakastapahtumissa on voimassa yrittäjän
toiminnanvastuuvakuutus, joka kattaa yrittäjän tuottamuksesta johtuvat henkilö- ja esinevahingot 1000
000 euron edestä.
Vakuutussopimuksen numero: pohjola 16-436-797-2. Yrityksen mahdollisesti käyttämät alihankkijat
vastaavat omasta osuudestaan toiminnassa omin vastuuvakuutuksin
Yrityksen työntekijöillä on voimassaoleva lakisääteinen tapaturmavakuutus
Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly toiminnanvastuuvakuutuksen piiriin.
suosittelemme, että asiakkaalla on oma tai mahdollisesti työnantajan ottama tapaturmavakuutus.
Liitteet: riskianalyysi

RISKIANALYYSI KAJAKKIEN VUOKRAUS
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RISKIANALYYSI
KAJAKKIEN
VUOKRAUS

TODENNÄKÖISYYS

SEURAUKSEN
VAKAVUUS

TOIMENPITEET
VAARAN
POISTAMISEKSI

SUORITTAJA(T)

Asiakas ei käytetä
turvavarusteita
meloessa

mahdollinen

haitallinen, vakava

asiakkaan
ohjeistus
vuokraustilanteessa

vuokraaja

Liikenneonnettom
uus kajakkeja
kuljettaessa

epätodennäköinen
, mahdollinen

vakava

liikennesääntöjen
noudattaminen,
lastin sitominen
kunnolla.

vuokraaja

Liukastuminen
rannalla tai
laiturilla kajakkeja
vuokratessa

mahdollinen

haitallinen

paikan valinta,
neuvonta

vuokraaja

Venähdys kalustoa
nostellessa

mahdollinen

haitallinen

itsellä oikea
nostotekniikka,
neuvotaan myös
asiakkaalle

vuokraaja

Rautalampi 27.06.2014

Markku Utriainen

Yrittäjä
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy

4

