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TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI
Toiminnan kuvaus
Opastettu korkeintaan päivän mittainen melontaretki järvi- tai jokialueella.
Asiakkaat tulevat itse ilmoitetulle lähtöpaikalle ja maksavat osallistumismaksun ohjaajalle. Ensin
kartoitetaan osallistujien aikaisempi melontakokemus ja uimataito kysymällä jokaiselta ja varmistetaan että
kaikki ovat yli 18-vuotiaita tai heillä on huoltajan lupa osallistua melontaan. Samalla varmistetaan että
osallistujien varusteet soveltuvat sää yms. olosuhteisiin. Käydään läpi kajakin ja melojan turvavarusteet ja
niiden käyttö. Käydään läpi suullisesti läpi turvallisuussuunnitelma (melontareitti, toiminta
onnettomuustapauksissa, ryhmässä pysyminen, toiminta kajakin kaatuessa). Jaetaan osallistujille varusteet
ja tarkistetaan että he pukevat ne oikein päälle. Harjoitellaan kajakkiin meno ja siitä poistuminen
rantautuessa.
Ohjaaja valvoo asiakkaiden menon kajakkiin ja lähdön melomaan. Meloessa pysytään ryhmässä siten että
ohjaajalla on koko ajan näkö ja kuuluyhteys ajan kaikkiin osallistujiin.
Palattaessa asiakkaat rantautuvat ohjaajan ohjeiden mukaan ja palauttavat melontavarusteen ohjaajalle.
Sää- ja muut varaukset
Kovalla tuulella, tai rankkasateella ei toimita, ei myöskään ukkosella; ohjaaja tarkistaa säätiedotuksen
ennen tapahtuman alkua ja tekee päätöksen toiminnan mahdollisesta peruuttamisesta tai toiminnan
keskeyttämisestä säätilanteen mukaan.
Toimintaan ei voi osallistua päihtyneenä ja retken aikana ei nautita alkoholia.
Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltaja mukanaan tai tämän kirjallinen lupa osallistua melontaohjelmaan.
Asiakkaiden on noudatettava annettuja ohjeita ja otettava omassa toiminnassaan huomioon myös muiden
osallistujien ja ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus; ohjaajalla ja muulla henkilökunnalla on oikeus estää
henkilön osallistuminen melontaretkelle jos hän aiheuttaa vaaraa joko itselleen tai muille.
Ohjaajat
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy käyttää toiminnassa vai Suomen Melontakouluttajat ry:n tai Suomen
Melonta- ja Soutuliitto ry:n auktorisoimia melontaohjaajia tai melontaoppaita.
Ohjaajat ovat tutustuneet melontaympäristöön etukäteen ja heille on selvitetty turvalliset
rantautumispaikat ja huomioitavat veneväylät.
Ohjaajilla on tarvittavat pelastustaidot ja pelastamisvarusteet, mikäli asiakas kaatuu kajakilla tai hänet on
muusta syystä hinattava rantaan.
Ohjaajilla on vähintään EA1-tasoiset ensiaputaidot.
Ohjaajat ovat tutustuneet tähän turvallisuussuunnitelmaan ja riskianalyysiin sekä Etelä-Konneveden
Luontopalvelut Oy:n turvallisuusasiakirjaan.
Välineet
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Kaikki toiminnassa käytettävät välineet ovat melontatoimintaan hyväksyttyjä ja CE-merkinnöillä
varustettuja.
Ohjaaja varmistaa, että kajakkien turvavarusteet ovat kunnossa ennen kuin niitä luovutetaan asiakkaan
käyttöön. Jokaiselle melojalle on mela, kelluntapukine soveltuu melojalle ja on asianmukaisesti puettuna
päälle, kajakin kansiluukut ovat suljettuna/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 avokajakkeja).
Avokajakeilla melotaan vain olosuhteissa, joissa ei ole ilmeistä riskiä kajakin täyttymisestä vedellä.
Välineiden kunto tarkistetaan silmämääräisesti aina ennen kuin niitä luovutetaan asiakkaan käyttöön.
Ohjaaja tarkistaa että osallistujien vaatetus ja muu varustus on sääolosuhteisiin ja melontaretken
vaativuuteen riittävä. Ohjaajalla on oikeus estää asiakasta osallistumasta retkelle, jos asiakkaan varustus
on selvästi riittämätöntä senhetkisiin olosuhteisiin nähden.
Ohjaajan varusteisiin kuuluu aina edellä mainittujen lisäksi aina hinausvyö tai hinausköysi, ea-pakkaus,
kanootin paikkausvälineet (ilmastointiteippi), matkapuhelin, kartta ja kompassi, puukko, tulentekovälineet,
lämpöpeite
Ryhmän koko
Yhdellä ohjaajalla on vastuullaan korkeintaan 16 hengen ryhmä korkeintaan 10 kajakissa.
Kajakkien kuljettaminen:
Kajakkeja ja kanootteja kuljetetaan vain siihen rakennetulla kajakkitrailerilla. Kajakit/kanootit kuormataan
kärriin kansi alaspäin, sidotaan kuormaliinoilla kiinni ja liinojen päät solmitaan, jotta ei jää heiluvia
liinanpäitä. Traileri kuormataan siten, että aisapaino on ohjeiden mukainen ja takaylitystä on korkeintaan 1
metri. Kuljettaja on vastuussa kuorman sitomisesta ja jos kajakit on kiinnittänyt joku muu niin kuljettaja
tarkistaa kiinnityksen ennen liikkeelle lähtöä. Kajakkeja nostettaessa noudatetaan varovaisuutta ja hyviä
työasentoja.
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
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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 sekä ohjaajan kajakista
Kiireettömät avunpyynnöt
Etelä-Konnevesi, Pohjois-Konnevesi, Kiesimä: Konneveden Järvipelastajat, puh 0400- 233977.
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
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Yrityksen työntekijöillä on voimassaoleva lakisääteinen tapaturmavakuutus
Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly toiminnanvastuuvakuutuksen piiriin.
suosittelemme, että toimintaan osallistuvalla asiakkaalla on oma tai mahdollisesti työnantajan ottama
tapaturmavakuutus.
Elintarvikkeiden ja veden kuljetus, säilytys ja käsittely
Elintarvikkeet ja vesi kuljetetaan elintarvikekäyttöön hyväksytyissä astioissa. Ruuanvalmistukseen
käytettävä järvivesi keitetään ennen käyttöä. Kylmäsäilytystä vaativat elintarvikkeet kuljetetaan ja
säilytetään kylmälaukussa, jossa on kylmäpatruunoita. Elintarvikkeiden käsittelyssä käytetään
kertakäyttöhansikkaita. Elintarvikkeita käsittelevillä ja ruokaa valmistavilla henkilöillä on hygieniapassi.

Liitteet: riskianalyysi
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RISKIANALYYSI: OPASTETTU MELONTARETKI
RISKIANALYYSI
OHJATTU
MELONTARETKI

TODENNÄKÖISYYS

SEURAUKSEN
VAKAVUUS

TOIMENPITEET
VAARAN
POISTAMISEKSI

SUORITTAJA(T)

Kaatuminen
kajakkiin
noustessa tai
rantautuessa

mahdollinen

lievästi haitallinen,
haitallinen

ohjeistus ja
harjoittelu retken
aluksi, valvonta,
paikan valinta

ohjaaja

Kajakin
kaatuminen
melottaessa

epätodennäköinen
, mahdollinen

haitallinen

ohjeistus
toiminnasta,
tarkastetut ja
hyväksytyt
välineet

ohjaaja

Toisen aluksen
törmääminen
kajakkiin

epätodennäköinen
, mahdollinen

vakava

ohjeistus, ohjaajan
valvonta, ei
melota
sumussa/hämäräs
sä.

ohjaaja

Liukastuminen
rantakallioilla tai
laiturilla

mahdollinen

haitallinen, vakava

ohjeistus, kengät,
ohjaaja valvoo

ohjaaja

asiakkaan
sairauskohtaus
retken aikana

epätodennäköinen
, mahdollinen

haitallinen, vakava

toimintaohjeet
hätätapauksissa,
ea, avun
hälyttäminen

ohjaaja, yrittäjä

ohjaajan
sairauskohtaus
retken aikana

epätodennäköinen
, mahdollinen

haitallinen, vakava

ohjataan vain
terveenä

ohjaaja, muut
paikallaolijat

asiakkaan
eksyminen
ryhmästä

epätodennäköinen
, mahdollinen

haitallinen, vakava

Ohjeistus
ryhmässä
pysymisestä,
ohjaaja valvoo ja

ohjaaja

5

Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy

Turvallisuussuunnitelma

mahdollinen
Sää: kova tuuli,
aallokko, myrsky

haitallinen, vakava

ohjaaja

Säätiedotusten ja
luonnon seuranta,
retken
keskeyttäminen

mahdollinen
haitallinen, vakava
Hypotermia
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antaa ohjeita
retken aikana

ei melota kylmän
veden aikaan,
vaatetus,
varavaatteet

yrittäjä, ohjaaja

Markku Utriainen
Yrittäjä
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy
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