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Juttu pähkinänkuoressa: 
 Ryhmäläisiä, melontaympäristöä ja -olosuhteita punnitaan 

etukäteen, ja näiden pohjalta arvioidaan retken riskejä. 
 Tämä tehdään, jotta suurimpiin riskeihin osataan varautua 

etukäteen ja välttää ne. 
 Mutta jos yllä olevasta huolimatta jotain tapahtuu, on myös 

etukäteen mietitty toimenpiteet todennäköisimpien 
onnettomuuksien hanskaamiseksi. 
 

 Turvallisuussuunnitelma kannattaa tehdä, vaikkei retki 
olekaan vaikea; pieleenmeno-mahdollisuuksien pohtiminen 
ennalta luo retkelle paremmat edellytykset onnistua 



Riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma 
Riskianalyysi 

 ’Pelinavaus’ vaarojen 
listaamiseksi ja niiden 
suuruuden arvioimiseksi 

 Aloitetaan tyhjältä 
pöydältä, tai muistilistalla 

 Ei rajoituksia mitä listalle 
laitetaan (pieniriskiset 
pudotetaan myöh. pois) 

Turvallisuussuunnitelma 

 Menettelyt, joilla 
riskianalyysissä 
merkittävimmiksi  
nousseet riskit  
hanskataan siedettäviksi 



Riskianalyysi    turvallisuussuunnitelma 
Riskianalyysi esim. 

 Yöpymissaarella on paljon 
kyykäärmeitä 
 

 Ylitetään vilkas veneilyväylä 
 
 

 Melontaolosuhteet 
(tuuli & aallokko) kaatavat 
tai väsyttävät melojat  
ulapan ylityksessä 

Turvallisuussuun. esim. 

 Kaikille kumisaappaat mukaan, 
varovaisuus teltalla 
+ ohjeet ensiapuun & evakuointiin 

 Väyläylitykset hyvän näkyvyyden 
vallitessa, yhtenä ryhmänä 
+ varasuunnitelma jos sumua 

 Osallistujat vähintään tietyn 
tasoisia (esim EPP2 tai vast), 
keliraja (esim 8m/s tuuli),  
+ varasuunnitelma jos yli 8m/s 



 
Aloittelijaillan retki Tapatoraan, kesä 
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Suppea riskianalyysi Tapatora 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Loukkaantuminen 
rannassa 1 1 1 

Vältetään hässäköitä laiturilla tai Tapatoran rannassa. 
Kajakkeja kantaa aina 2. EA-laukku ja  hinausköysi 
mukaan. Melontakykynsä menettäneen hinaus. 

Presenter
Presentation Notes
Kaikenlaisia vaaroja saa ja pitää tarkastella. Oleellista on arvioida kaikille todennäköisyys ja seurauksen vakavuus YHDENMUKAISELLA TAVALLA. Todennäköisyys tarkoittaa tietenkin VAIN TAPAHTUMAN AIKANA syntyvien vahinkojen todennäköisyyttä.Lopuksi mietitään, miten suurimman riskiluvun saaneet vaarat saadaan erilaisilla järjestelyillä riittävän lieviksi. Ohjaajalla on oltava ns. munaa päättää tarvittaessa toisin kuin muut ryhmäläiset haluaisivat.
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Suppea riskianalyysi Tapatora 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Loukkaantuminen 
rannassa 1 1 1 

Vältetään hässäköitä laiturilla tai Tapatoran rannassa. 
Kajakkeja kantaa aina 2. EA-laukku ja  hinausköysi 
mukaan. Melontakykynsä menettäneen hinaus. 

Todennäköisyys –asteikko 
1 Epätodennäköistä 

2 Mahdollista 
3 Todennäköistä 

Presenter
Presentation Notes
Kaikenlaisia vaaroja saa ja pitää tarkastella. Oleellista on arvioida kaikille todennäköisyys ja seurauksen vakavuus YHDENMUKAISELLA TAVALLA. Todennäköisyys tarkoittaa tietenkin VAIN TAPAHTUMAN AIKANA syntyvien vahinkojen todennäköisyyttä.Lopuksi mietitään, miten suurimman riskiluvun saaneet vaarat saadaan erilaisilla järjestelyillä riittävän lieviksi. Ohjaajalla on oltava ns. munaa päättää tarvittaessa toisin kuin muut ryhmäläiset haluaisivat.
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Suppea riskianalyysi Tapatora 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Loukkaantuminen 
rannassa 1 1 1 

Vältetään hässäköitä laiturilla tai Tapatoran rannassa. 
Kajakkeja kantaa aina 2. EA-laukku ja  hinausköysi 
mukaan. Melontakykynsä menettäneen hinaus. 

Todennäköisyys –asteikko 
1 Epätodennäköistä 

2 Mahdollista 
3 Todennäköistä 

Seuraus -asteikko 
1 Vähäiset seuraukset 
Vammaan ei tarvita sairaslomaa, 
rahan/tavaran menetys, retki venyy 
2 Haitalliset seuraukset 
Viikkojen paraneminen, sairasloma, 
pelastuslaitoksen tms. apu tarpeen 
3 Vakavat seuraukset 
Pysyvä invalidisoituminen,  
tai kuolema 

Oleellisinta on arvioida jokainen Todennäköisyys ja Seuraus  yhdenmukaisella tavalla 

Presenter
Presentation Notes
Kaikenlaisia vaaroja saa ja pitää tarkastella. Oleellista on arvioida kaikille todennäköisyys ja seurauksen vakavuus YHDENMUKAISELLA TAVALLA. Todennäköisyys tarkoittaa tietenkin VAIN TAPAHTUMAN AIKANA syntyvien vahinkojen todennäköisyyttä.Lopuksi mietitään, miten suurimman riskiluvun saaneet vaarat saadaan erilaisilla järjestelyillä riittävän lieviksi. Ohjaajalla on oltava ns. munaa päättää tarvittaessa toisin kuin muut ryhmäläiset haluaisivat.
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Suppea riskianalyysi Tapatora 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Loukkaantuminen 
rannassa 1 1 1 

Vältetään hässäköitä laiturilla tai Tapatoran rannassa. 
Kajakkeja kantaa aina 2. EA-laukku ja  hinausköysi 
mukaan. Melontakykynsä menettäneen hinaus. 

Todennäköisyys –asteikko 
1 Epätodennäköistä 

2 Mahdollista 
3 Todennäköistä 

Seuraus -asteikko 
1 Vähäiset seuraukset 
Vammaan ei tarvita sairaslomaa, 
rahan/tavaran menetys, retki venyy 
2 Haitalliset seuraukset 
Viikkojen paraneminen, sairasloma, 
pelastuslaitoksen tms. apu tarpeen 
3 Vakavat seuraukset 
Pysyvä invalidisoituminen,  
tai kuolema 

RISKI = Todennäköisyys X Seuraus 

1 Merkityksetön riski 
2 Vähäinen riski 
3 Kohtalainen riski 
4 Kohtalainen riski 
6 Merkittävä riski 
9 Sietämätön riski 

Oleellisinta on arvioida jokainen Todennäköisyys ja Seuraus  yhdenmukaisella tavalla 

Presenter
Presentation Notes
Kaikenlaisia vaaroja saa ja pitää tarkastella. Oleellista on arvioida kaikille todennäköisyys ja seurauksen vakavuus YHDENMUKAISELLA TAVALLA. Todennäköisyys tarkoittaa tietenkin VAIN TAPAHTUMAN AIKANA syntyvien vahinkojen todennäköisyyttä.Lopuksi mietitään, miten suurimman riskiluvun saaneet vaarat saadaan erilaisilla järjestelyillä riittävän lieviksi. Ohjaajalla on oltava ns. munaa päättää tarvittaessa toisin kuin muut ryhmäläiset haluaisivat.
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Suppea riskianalyysi Tapatora 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Ukkosen aiheuttama 
salamointi 1 1 … 3 1 … 3 

Jos sääennuste lupaa ukkosta => aallokkoharjoitus 
lähellä. Jatkuva säävalvonta Tapatoran tauolla, ja heti 
matkaan jos ukkos-oireita. Jos ukkonen alkaa, palataan 
vajaan tai Kaupinojan saunalle, ja suojaudutaan sisälle.  

Sairaskohtaus 1 1 … 3 1 … 3 

Melojat jatkuvasti (apu)ohjaajan näkökentässä. Jos 
kajakki kippaa eikä pää tai käsi nouse pinnalle => lähin 
(apu)ohjaaja tekee Hand of God reskutuksen, tai 
sukeltaa kajakistaan ja vetää pään pintaan, 112 
hätäpuhelu, rantaanvienti, ja ambulanssin opastus. 

Tuuli & aallokko 
kaataa tai pelottaa 
melojat  

1 1 … 2 1 … 2 

Sään ja sääennusteen seuraaminen, retki muutetaan 
ohjatuksi aallokkomelontaharjoitteluksi, jos ennuste 
yli 6m/s tuulta väliltä länsi … pohjoinen. Jatkuva 
säävalvonta Tapatorassa; jos tuuli yltyy, palataan 
mahdollisimman suojaista reittiä takaisin. Tarvittaessa 
halukkaat saavat vaihtaa paluumelonnan kävelyksi 
Kaupin rannalla, apuohjaaja hinaa kajakit vajalle. 

Loukkaantuminen 
rannassa 1 1 1 

Vältetään hässäköitä laiturilla tai Tapatoran rannassa. 
Kajakkeja kantaa aina 2. EA-laukku ja  hinausköysi 
mukaan. Melontakykynsä menettäneen hinaus. 

Presenter
Presentation Notes
Todellisuudessa lista on pidempi, mutta jo tämä antaa kuvan miten eri vaaroja pohditaan ja priorisoidaanOn hyvä erotella etukäteiset varautumisohjeet siitä, mitä tehdään jos vaara toteutuu. Vaaraan varautuminen kirjoitettu normaalifontilla, toimenpiteet asian toteutuessa kursiivilla.
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Suppea riskianalyysi Tapatora 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Ukkosen aiheuttama 
salamointi 1 1 … 3 1 … 3 

Jos sääennuste lupaa ukkosta => aallokkoharjoitus 
lähellä. Jatkuva säävalvonta Tapatoran tauolla, ja heti 
matkaan jos ukkos-oireita. Jos ukkonen alkaa, palataan 
vajaan tai Kaupinojan saunalle, ja suojaudutaan sisälle.  

Sairaskohtaus 1 1 … 3 1 … 3 

Melojat jatkuvasti (apu)ohjaajan näkökentässä. Jos 
kajakki kippaa eikä pää tai käsi nouse pinnalle => lähin 
(apu)ohjaaja tekee Hand of God reskutuksen, tai 
sukeltaa kajakistaan ja vetää pään pintaan, 112 
hätäpuhelu, rantaanvienti, ja ambulanssin opastus. 

Tuuli & aallokko 
kaataa tai pelottaa 
melojat  

1 1 … 2 1 … 2 

Sään ja sääennusteen seuraaminen, retki muutetaan 
ohjatuksi aallokkomelontaharjoitteluksi, jos ennuste 
yli 6m/s tuulta väliltä länsi … pohjoinen. Jatkuva 
säävalvonta Tapatorassa; jos tuuli yltyy, palataan 
mahdollisimman suojaista reittiä takaisin. Tarvittaessa 
halukkaat saavat vaihtaa paluumelonnan kävelyksi 
Kaupin rannalla, apuohjaaja hinaa kajakit vajalle. 

Loukkaantuminen 
rannassa 1 1 1 

Vältetään hässäköitä laiturilla tai Tapatoran rannassa. 
Kajakkeja kantaa aina 2. EA-laukku ja  hinausköysi 
mukaan. Melontakykynsä menettäneen hinaus. 

Vaaran ennaltaehkäisy tai  
minimointi normaalifontilla. 
=> turvallisuussuunnitelmaan 

Presenter
Presentation Notes
Todellisuudessa lista on pidempi, mutta jo tämä antaa kuvan miten eri vaaroja pohditaan ja priorisoidaanOn hyvä erotella etukäteiset varautumisohjeet siitä, mitä tehdään jos vaara toteutuu. Vaaraan varautuminen kirjoitettu normaalifontilla, toimenpiteet asian toteutuessa kursiivilla.
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Suppea riskianalyysi Tapatora 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Ukkosen aiheuttama 
salamointi 1 1 … 3 1 … 3 

Jos sääennuste lupaa ukkosta => aallokkoharjoitus 
lähellä. Jatkuva säävalvonta Tapatoran tauolla, ja heti 
matkaan jos ukkos-oireita. Jos ukkonen alkaa, palataan 
vajaan tai Kaupinojan saunalle, ja suojaudutaan sisälle.  

Sairaskohtaus 1 1 … 3 1 … 3 

Melojat jatkuvasti (apu)ohjaajan näkökentässä. Jos 
kajakki kippaa eikä pää tai käsi nouse pinnalle => lähin 
(apu)ohjaaja tekee Hand of God reskutuksen, tai 
sukeltaa kajakistaan ja vetää pään pintaan, 112 
hätäpuhelu, rantaanvienti, ja ambulanssin opastus. 

Tuuli & aallokko 
kaataa tai pelottaa 
melojat  

1 1 … 2 1 … 2 

Sään ja sääennusteen seuraaminen, retki muutetaan 
ohjatuksi aallokkomelontaharjoitteluksi, jos ennuste 
yli 6m/s tuulta väliltä länsi … pohjoinen. Jatkuva 
säävalvonta Tapatorassa; jos tuuli yltyy, palataan 
mahdollisimman suojaista reittiä takaisin. Tarvittaessa 
halukkaat saavat vaihtaa paluumelonnan kävelyksi 
Kaupin rannalla, apuohjaaja hinaa kajakit vajalle. 

Loukkaantuminen 
rannassa 1 1 1 

Vältetään hässäköitä laiturilla tai Tapatoran rannassa. 
Kajakkeja kantaa aina 2. EA-laukku ja  hinausköysi 
mukaan. Melontakykynsä menettäneen hinaus. 

Mitä tehdä, jos vaara toteutuu 
kursiivilla (ensisijaisesti 
vetäjälle&apuvetäjille). 
=> Näitä turv.suunnitelmaan 
vain, jos tarpeellista osallistujien  
etukäteistiedoiksi 

Presenter
Presentation Notes
Todellisuudessa lista on pidempi, mutta jo tämä antaa kuvan miten eri vaaroja pohditaan ja priorisoidaanOn hyvä erotella etukäteiset varautumisohjeet siitä, mitä tehdään jos vaara toteutuu. Vaaraan varautuminen kirjoitettu normaalifontilla, toimenpiteet asian toteutuessa kursiivilla.Kursiivilla kirjoitetut toimintaohjeet ovat niin lähellä vaaratilanteen operatiivista hallintaa, ensiapua jne (jotka ovat ennen kaikkea retkivetäjän ja apuvetäjien vastuuta), ettei voida edellyttää osallistujien aina kykenevän näihin. Niinpä on järkevää kirjata turvallisuussuunnitelmaan etukäteistiedoiksi vain sellaiset ohjeet, jotka osallistujien olisi tiedettävä ennalta.



20/03/2016 13 

Turvallisuussuunnitelma Tapatora 
 Retki vaihdetaan aallokkomelonnan harjoitteluksi, jos 

 Tuorein tuuliennuste retken ajalle on 6m/s tai yli lännestä … pohjoisesta. 
 Ennuste lupaa ukkosta retken ajaksi. 

 Jos ukkonen lähestyy, mennään vajaan tai Kaupinojan saunalle 
 Jos kipanneen pää jää pinnan alle, lähin (apu)ohjaaja vetää sen pintaan, 

hätäpuhelun soitto, rantaanvienti ja mahd. elvytys, ambulanssin opastus 
 Tapatorassa vetäjä valvoo koko ajan sään kehittymistä, ja on jos ukkosen 

tai koventuvan tuulen merkkejä, kaikki paluumatkalle 
 Jos aallokko pelottaa joitakuita liiaksi, ohjataan heidät lähimpään 

rantaan, josta he voivat tulla kävellen; apuohjaaja hinaa kajakit vajalle 
 Kaikki pidetään koossa, jotta jatkuva näköyhteys kaikkiin 
 Laiturilla ja Tapatoran rannassa vältetään hässäkkää 
 Ryhmällä on väh. 1 ensiaputaitoinen hlö ja ensiapulaukku, sekä 

vähintään ohjaajalla hinausköysi (& puukko) 

Presenter
Presentation Notes
Ohjaajalla on oltava ns. munaa päättää tarvittaessa toisin kuin muut ryhmäläiset haluaisivat.Ylläolevassa on turvallisuussuunnitelmaan tällä kertaa sisällytetty ennakko-ohjeet sairaskohtauksen saaneen auttamisesta.



 
Retki Bortabran kauniille kalliosaarelle, kokeneet melojat, kesä 



Bortabran 
retki kesä 

 Heinäkuu 
 2 pv retki, lähtö ja paluu 

Hemmabästistä 
 Yöpyminen Bortabrassa 
 EPP 2&3 melojia 
 Bortabra on yksinäinen 

ja jyrkkärantainen saari, 
hiekkaranta itäreunalla 

 Turistivene käy saarella 
päivittäin 1.6.-31.8.  

 Ei kännykkäkenttää 

1km 

Hemmabäst 

Bortabra 
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Riskianalyysi Bortabra kesä 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Tuuli & aallokko 
kaatavat tai 
väsyttävät melojat  

1 1 … 2 1 … 2 
Sään ja sääennusteen seuraaminen, retki muutetaan 
saariston suojassa kulkevaksi jos ennuste tai 
tilannekuva rannassa näyttää yli 8m/s tuulta. 

Huono näkyvyys; 
vene ajaa päälle 1 2 … 3 2 … 3 

Sään ja sääennusteen seuraaminen. Huolellisuus 
väylällä; ryhmä pidettävä kasassa. Suunnitelman (tai 
aikataulun) muutos näkyvyyden ollessa huono. 

Joukko hajaantuu 1 2 2 Jatkuva näköyhteys, ja käytetään pilliä koossapitämi-
seen. Varotaan sotilasaluetta. Etsinnässä kännykät. 

Kajakin tai melan 
rikkoutuminen 1 1 … 2 1 … 2 

Kajakkeja kantaa aina 2. Huolellisuus aallokossa 
kivien lähellä. Kajakin korjaussarja ja varameloja 
mukana. 

Loukkaantuminen 
kivillä & kallioilla 2 1 2 

Kajakkeja kantaa aina 2. Huolellisuus väsyneenäkin. 
EA-laukku ja hinausköysi mukaan. Melontakykynsä 
menettänyt hinataan. 

Kännykkä pimenee 2 1 2 Kännykät sammuksiin Bortabrassa oltaessa. Muuten 
kännykkä tyhjenee nopeasti. 
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Riskianalyysi Bortabra kesä 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Huono näkyvyys; 
vene ajaa päälle 1 2 ... 3 2 … 3 

Sään ja sääennusteen seuraaminen. Huolellisuus 
väylällä; ryhmä pidettävä kasassa. Suunnitelman (tai 
aikataulun) muutos näkyvyyden ollessa huono. 

Joukko hajaantuu 1 2 2 Jatkuva näköyhteys, ja käytetään pilliä koossapitämi-
seen. Varotaan sotilasaluetta. Etsinnässä kännykät. 

Loukkaantuminen 
kivillä & kalliolla 2 1 2 

Kajakkeja kantaa aina 2. Huolellisuus väsyneenäkin. 
EA-laukku ja hinausköysi mukaan. Melontakykynsä 
menettänyt hinataan. 

Kännykkä pimenee 2 1 2 Kännykät sammuksiin Bortabrassa oltaessa. Muuten 
kännykkä tyhjenee nopeasti. 

Kajakin tai melan 
rikkoutuminen 1 1 … 2 1 … 2 

Kajakkeja kantaa aina 2. Huolellisuus aallokossa 
kivien lähellä. Kajakin korjaussarja ja varameloja 
mukana. 

Tuuli & aallokko 
kaatavat tai 
väsyttävät melojat  

1 1 … 2 1 … 2 
Sään ja sääennusteen seuraaminen, retki muutetaan 
saariston suojassa kulkevaksi jos ennuste tai 
tilannekuva rannassa näyttää yli 8m/s tuulta. Li

st
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Tunnistetaan 
samankaltaisuudet 
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Turvallisuussuunn. Bortabra kesä 
 Retki toteutetaan suunnitellusti, jos 

 Tuorein tuuliennuste retken ajalle on alle 8m/s. 
 Merisääennusteessa mainittu näkyvyys on yli 1 meripeninkulma. 
 Muutoin retki muutetaan:  

…avoimen ulapan ja/tai veneväylän riskit välttävän varareitin kuvaus… 

 Lastattuja kajakkeja kantaa aina 2 hlö, varsinkin hämärässä 
 Ulapalla jatkuva näköyhteys, väylänylitykset tiiviinä ryhmänä. 

Kaikkien kännynumerot jaetaan kaikille, samoin meripelastuksen 
ja turistivene-yrittäjän. Kaikilla on toimiva kovaääninen pilli. 

 Ryhmällä on väh. 1 ensiaputaitoinen hlö ja ensiapulaukku, 
1 kajakinkorjaussarja, 1 hinausköysi/3hlö ja väh. 2 varamelaa. 

 Kännykät pidetään sammutettuina Bortabrassa. 
 
 



 
Kesän innokkaimmat peruskurssilaiset haluavat myös Bortabralle ☺  
Ajankohdaksi tarkentuu lokakuu (Tampereen koulujen syysloma) 



Bortabran 
retki syys 

 Lokakuu (syysloma) 
 2 pv retki, lähtö ja paluu 

huvivenelaiturista 
 Yöpyminen Bortabrassa 
 Aloittelevia melojia 
 Bortabra on yksinäinen 

ja jyrkkärantainen saari, 
hiekkaranta itäreunalla 

 Turistivene käy saarella 
päivittäin 1.6.-31.8.  

 Ei kännykkäkenttää 

1km 

Hemmabäst 

Bortabra 

Edelliseen retkeen tullut 2 muutosta… 
Tehdäänkö turvallisuussuunnitelma 
- kopioimalla edellinen suunnitelma? 
- käyttämällä sitä muistilistana? 
- aloittamalla riskianalyysillä 

”puhtaalta pöydältä”? 
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Riskianalyysi Bortabra syys 
Vaara Tod.näk 

1-3 
Seuraus 

1-3 
RISKI 

1-9 
Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Tuuli & aallokko 
väsyttää/kaataa 
melojat  

2+ 2 … 3 4+…6+ 
Sään ja sääennusteen seuraaminen, retki muutetaan 
saariston suojassa kulkevaksi jos ennuste tai 
tilannekuva rannassa näyttää yli 8m/s tuulta. 

Hajautuminen, kun 
melonta venyy, pimeä 2 2 … 3 4 … 6 Kaikille vettäpitävä (otsa)valo mukaan ja 1 GPS, 

opastus pimeämelonnasta, ja kurinalainen koossapito 

Joukko jää nalkkiin 
saarelle 2 2 4 

Sääennuste varmistetaan seuraavalle päivälle asti, 
jatkuva sää-valppaus Bortabrassa. Kolmen ylim. 
päivän muonat mukaan. Kotijoukoissa joku, joka 
järjestää apua, jos paluumatkasoittoa ei tule. 

Kännykkä pimenee 2 2 4 Kännykät sammuksiin Bortabrassa oltaessa (muuten 
kännykkä tyhjenee nopeasti) 

Loukkaantuminen 
kivillä & kallioilla 2 1 … 2 2 … 4 

Kajakkeja kantaa aina 2, erityisesti hämärässä. 
Huolellisuus väsyneenäkin. EA-taitoinen hlö, EA-
laukku & hinausköysi 

Huono näkyvyys; 
vene ajaa päälle 1 2 … 3 2 … 3 

Sään ja sääennusteen seuraaminen, sekä suunnitelm. 
muutos tarvittaessa. Huolell. väylällä; ryhmä pidetään 
kasassa. 

Presenter
Presentation Notes
Joukko jää nalkkiin saarelle:Suunnitelmissa on, ettei yövytä, vain käynti. Mutta menomatka venyy helposti yöhön, ja tuuli voi yltyä…
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Vaara Tod.näk 
1-3 

Seuraus 
1-3 

RISKI 
1-9 

Varautuminen riskiin, sekä 
toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Tuuli & aallokko 
väsyttää/kaataa 
melojat  

2+ 2 … 3 4+…6+ 
Sään ja sääennusteen seuraaminen, retki muutetaan 
saariston suojassa kulkevaksi jos ennuste tai 
tilannekuva rannassa näyttää yli 8m/s tuulta. 

Hajautuminen, kun 
melonta venyy, pimeä 2 2 … 3 4 … 6 Kaikille vettäpitävä (otsa)valo mukaan ja 1 GPS, 

opastus pimeämelonnasta, ja kurinalainen koossapito 

Joukko jää nalkkiin 
saarelle 2 2 4 

Sääennuste varmistetaan seuraavalle päivälle asti, 
jatkuva sää-valppaus Bortabrassa. Kolmen ylim. 
päivän muonat mukaan. Kotijoukoissa joku, joka 
järjestää apua, jos paluumatkasoittoa ei tule. 

Kännykkä pimenee 2 2 4 Kännykät sammuksiin Bortabrassa oltaessa (muuten 
kännykkä tyhjenee nopeasti) 

Loukkaantuminen 
kivillä & kallioilla 2 1 … 2 2 … 4 

Kajakkeja kantaa aina 2, erityisesti hämärässä. 
Huolellisuus väsyneenäkin. EA-taitoinen hlö, EA-
laukku & hinausköysi 

Huono näkyvyys; 
vene ajaa päälle 1 2 … 3 2 … 3 

Sään ja sääennusteen seuraaminen, sekä suunnitelm. 
muutos tarvittaessa. Huolell. väylällä; ryhmä pidetään 
kasassa. 

Riskianalyysi Bortabra syys 

Jos 1 kaatuu, luultavasti monet muutkin. Koska 
retkeläiset eivät kykene reskuttamaan toisiaan, 
tulee vetäjälle KIIRE. Ja vesi on kylmää… 
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retkeläiset eivät kykene reskuttamaan toisiaan, 
tulee vetäjälle KIIRE. Ja vesi on kylmää… 

Käy helposti lokakuussa. Erilleen joutuneen löytä-
minen vaikeaa, varsinkin kännykkäkatveessa. 
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Käy helposti lokakuussa. Erilleen joutuneen löytä-
minen vaikeaa, varsinkin kännykkäkatveessa. 

Jos saaressa oltaessa keli vaivihkaa pahenee? 
Kännykkäkenttää ei ole, eikä turistivene käy. 
Jos retkeläiset haetaan veneellä, ”Seuraus” ~ 2 
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Riskianalyysi Bortabra syys 

Jos 1 kaatuu, luultavasti monet muutkin. Koska 
retkeläiset eivät kykene reskuttamaan toisiaan, 
tulee vetäjälle KIIRE. Ja vesi on kylmää… 
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Jos saaressa oltaessa keli vaivihkaa pahenee? 
Kännykkäkenttää ei ole, eikä turistivene käy. 
Jos retkeläiset haetaan veneellä, ”Seuraus” ~ 2 

Jos kännyköitä pimeänä, on hajautumisen hallinta 
paluumatkalla paljon vaikeampaa, eli isompi riski. 
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vene ajaa päälle 1 2 … 3 2 … 3 

Sään ja sääennusteen seuraaminen, sekä suunnitelm. 
muutos tarvittaessa. Huolell. väylällä; ryhmä pidetään 
kasassa. 

Riskianalyysi Bortabra syys 

Jos 1 kaatuu, luultavasti monet muutkin. Koska 
retkeläiset eivät kykene reskuttamaan toisiaan, 
tulee vetäjälle KIIRE. Ja vesi on kylmää… 
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Kännykkäkenttää ei ole, eikä turistivene käy. 
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Todennäköisyys kasvanut pimeyden vuoksi 

Jos kännyköitä pimeänä, on hajautumisen hallinta 
paluumatkalla paljon vaikeampaa, eli isompi riski. 
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Johtopäätöksiä Bortabra syys 
 Riskilista HYVIN erilainen kuin Bortabra kesä:ssä 

 Aivan uusia riskejä 
 Tuttujen riskien suuruus oli muuttunut 

=> Aiemmin tehty riskiarvio käy vain muistilistaksi 
 

 Bortabra syksyn riskitaso liian korkea → jotain muutettava 
 Siirretään ensi kesäksi? 
 Tuulirajaksi 4m/s, kokeneita 50%, valoisan ajan maksimointi 

=> Riskianalyysi antaa muutoksen perusteluille hyvät eväät 
     (etkä vaikuta vanhalta jääräpäältä, vaan asiantuntijalta) 

 

Presenter
Presentation Notes
Oleellista on, ettei yhden retken turvallisuussuunnitelmaa voi automaattisesti kopioida toiselle retkelle.Ja kun retkisuunnitelmaa joudutaan muuttamaan erilaiseksi kuin mitä on alun perin ehdotettu, antaa riskianalyysi hyvät eväät perustella miksi.=> Et ole jääräpäinen vanha pieru, vaan arviosi perustuu faktoihin ja kokemukseen.
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Turvallisuussuunnitelma - kertaus 
 Ryhmäläisiä, melontaympäristöä ja -olosuhteita punnitaan 

etukäteen, ja näiden pohjalta arvioidaan retken riskejä. 
 Tämä tehdään, jotta suurimpiin riskeihin osataan varautua 

etukäteen ja välttää ne. 
 Mutta jos tapaturma yllä olevasta huolimatta tapahtuu, on 

etukäteen mietitty toimenpiteet todennäköisimpien 
onnettomuuksien hanskaamiseksi. 

 Kannattaa tehdä, vaikkei retki olekaan vaikea; pieleenmeno-
mahdollisuuksien pohtiminen ennalta luo retkelle hyvät 
edellytykset onnistua 

Presenter
Presentation Notes
Näsijärven ja Pyhäjärven vesistön retkien turvallisuussuunnitelmissa todennäköisesti toistuvat hyvin samanlaiset piirteet. Siitä huolimatta kannattaa turvallisuussuunnitelman tekoprosessi kahlata kerran lävitse:Riskianalyysi avaa mielikuvitusta ja arviointitaitojaTurvallisuussuunnitelman teko taas johdonmukaistaa riskien käsittelyä ja ennakkovarautumista1. Kerroilla turvallisuussuunnitelman teko on työlästä, mutta jouhevoituu kun on muutaman tehnyt.Tiedoksi: MRCC:n halu turvallisuussuunnitelmien vastaanottoon keskusteltu luutnantti Janne Ryönänkosken kanssa 1. helmikuuta.
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mailto:mrcc@raja.fi
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Lopuksi 
 http://www.vihuri.info/turvallisuus/  sisältää 

 Nämä kalvot 

 Meriretken malli-turvallisuussuunnitelman : 

 Turvallisuussuunnitelman pohja 

 Sinun suunnitelman ei tarvitse päästä  
mallisuunnitelman laajuuteen & tarkkuuteen 

 KYSY! 
Kannustavaa suunnitelma-luonnosten  
kommentointia: 

     pertti.peussa@gmail.com 

Presenter
Presentation Notes
Isokarin retken esimerkkisuunnitelma on laadittu HYVIN PERUSTEELLISESTI; kaikkien turvallisuussuunnitelmien ei tarvitse päästä tähän laajuuteen.
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1.6.2016 mennessä 
turvallisuussuunnitelman 

tehneiden kesken 
arvotaan 1 kirjapalkinto: 



 
 
Lisätietoja: 
pertti.peussa@gmail.com 
0405015819 

mailto:pertti.peussa@gmail.com


Extra slidejä 
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Turv.suunn. tehtävä Vihurissa, jos 
 vaativa retki 

 ylitetään laivaväylä tai veneilyn runkoväylä 

 käydään yli 3km päässä turvallisesta rannasta; esim. 6km ylitys 
turvallisia rantoja eivät ole - pikkuluoto, 
     - jyrkkä ranta, tai 
     - kielletty alue 

 melotaan 4. lk tai vaativammassa koskessa 

 jokiretken jostakin kohdasta lähimmälle autotielle on yli 6km 

… haluaa ! 
    erityisesti jos haluaa, että retkellä on edellytykset onnistua 

ks. seur. 
2 kalvoa 

Presenter
Presentation Notes
Pitäisikö tehdä turvallisuussuunnitelma vai ei? Kaikki tarvittavat tiedot (väylät, turvalliset rannat) löytyvät merikortista, tai koskiretkellä (retki)kartasta sekä koskiluokitustiedoista. => Turvallisuussuunnitelman tekotarpeen voi selvittää heti kun alkaa suunnitella retkeä.Huomaa etteivät nämä meri/järviretken ehdot (väylänylitys, 3km rannasta) erottele, tehdäänkö retki merelle vai järvelle. Tosin Näsijärvestä, Tarjanteesta tai Pyhäjärvestä ei oikeastaan löydy paikkaa, joka olisi yli 3km rannasta ja jossa kulkisi esim. runkoväyliä, joten turvallisuussuunnitelmaa ei ole pakko tehdä kun liikutaan lähivesillä.



Turvattomia rantoja 
Pikkuluoto 
 aallot lyö helposti yli => ei anna suojaa huonolla kelillä 
 iso aallokko murtuu raskaasti => vaarallisempaa kuin ulapalla 

Jyrkkä ranta 
 jyrkkä = poistuminen rannasta kajakkia kantaen ei onnistu 

=> väsyneen tai loukkaantuneen siirtäminen vaikeaa 
 Suomessa parempi ranta usein jo 300 - 400 m päässä 

Isojen laivojen satama-alueet 
 laituri on korkea, mahdollisesti tikkaita 

=> potilasta ei saada turvaan kuin isolla repimisellä 
 meloja jää helposti isojen alusten ”jalkoihin” 

 

Presenter
Presentation Notes
Sääntö 3km etäisyydestä ja turvallisesta rannasta juontaa siitä, että myrskyn, loukkaantumisen, tautikohtauksen, väsymisen vuoksi tarvittava suojautuminen olisi mahdollista n. puolen tunnin kuluessa päätöksestä, JA jos tarvitaan evakuointia esim. terveyskeskukseen, siihenkin on edellytykset joko ambulanssilla tietä pitkin (ideaalitilanne) tai veneellä saaresta. Hyväkuntoinen jaksanee myös uida 3km melontaliivin kelluttaessa, ja vaatetuksen ollessa veden lämpötilaan sovelias.Pikkuluodot tai jyrkät rannat EIVÄT OLE turvallisia kun keli käy vaikeaksi. NE ON JÄTETTÄVÄ LASKUISTA kun retkisuunnitelmassa lasketaan 3km matkaa lähimpään rantaan. Niitä ei myöskään tule valita evakuointipaikoiksi. Luodon ympärillä madaltuva pohja nostaa aallot suuremmiksi ja murtuviksi. Aallokon puolella aallot lyö kajakkia yms rantaa vasten, suojan puolella voi olla ennakoimatonta aallokkoa erikoisine pyörteineen => mm. kaikki irtain häipyy.Jyrkkä ranta lasketaan turvattomaksi, jos sieltä ei voi kantaa lastattua kajakkia normaalisti pois (siten että kantaja on kummassakin päässä). Tällöin ryhmä tuskin pystyy kantamaan myöskään loukkaantunutta/sairaskohtauksen saanutta rannasta suojaan. Henkilö painaa noin 2 kertaa lastatun kajakin verran.Muista että isommassa aallokossa rannasta tulee helposti ’alasin’, johon aallokko lyö toistuvasti ’lekaa’ eli kajakkia.Istuinaukko täynnä retkilastissa oleva kajakki painaa n. 150kg => älä jää alasimen ja lekan väliin.



Vältettäviä alueita (merikortista) 
EU:n ulkorajavyöhyke 
 ei asiaa lähellekään (paitsi ehkä hädässä?) 

 
 

Sotilasalue 
 ei asiaa (paitsi onnettomuus/hätätapauksissa) 

 
 

Jotkut luonnonsuojelualueet, erityisesti hylkeiden 
 joka alueella omia reunaehtojaan, selvitä ne 
 hylkeiden suojelualueilla yleensä täyskielto 

nämä alueet eivät löydy kartoista helposti, koska ovat 
pieniä ja sijaitsevat erillään olevilla ulkoluodoilla 
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Meriretken päättymisajasta 
Lainaus Benjamin Donner / Aavameri Oy: 
 Retken onnettomuudet sattuvat iltapäivällä tai illalla,  

esim. sen jälkeen kun päivän ”kohokohta” on ohi. 

» Rantautuminen Hangossa tms => kotona 5 tunnin päästä 
» Kaikkien kamojen pakkaus 1h 
» Ajo Tampereelle  3h 
» Kajakit vajaan yms  0.5h 
» Vajalta kotiin  0.5h 

►Meriretki kannattaa suunnitella päättyväksi klo 14 .. 15, niin 
pieni retken venyminen ei vielä aiheuta isoja riskinottoja 
viimeisenä päivänä (kaikki haluavat kotiin viim. klo 22..23) 

YHTEENSÄ 5h 

Presenter
Presentation Notes
Kun isomman ryhmän kajakit on rantautuneet esim. Kasnäsiin, Hankoon, Kustaviin jne kestää siitä n. 5 tuntia ennen kuin voi olettaa olevansa kotona (jos ei tule ylläreitä).Klo 15 rannassa => kotona n. klo 20.Klo 18 rannassa => kotona n. klo 23.
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Meno ja paluu melontavesille 
 Jos yhtämittainen ajoaika ylittää 3h, kannattaa retken 

järjestelyissä huomioda kuljettajien vuorottelu ja tauot.  
 Ei ole järkeä että yksi ajaa, varsinkaan tauotta. Lapin tai 

Norjan matkoilla matkaa voi kertyä 1000km suuntaansa 
 Ajojärjestelyt voi mainita turvallisuussuunnitelmassa  

 
 Kaluston sidonta kattotelineisiin tai peräkärryn telineisiin 

esim: http://www.melonta.fi/wordpress/?p=158 
 Lisäpohdintaa: http://www.vihuri.info/forum/index.php/topic,974.msg1854.html#msg1854 

http://www.melonta.fi/wordpress/?p=158
http://www.vihuri.info/forum/index.php/topic,974.msg1854.html#msg1854


Turv.suunnitelman rakenne 
1. Sivu: 
Keskeiset tiedot 
• Johtoryhmälle 
• Meripelastuks. 

2. Sivu: 
Etukäteisohjeet 
 Retkeläisille 

4. Sivu: 
Kartta 
 Kaikille 

3. Sivu: 
Riskianalyysi 
 Retkivetäjälle 
 Apuvetäjille 

    

Presenter
Presentation Notes
     Sivu				Tärkeä kenelleSivu: Ketkä, Missä, Koska		johtokunta, MeripelastusSivu: Ohjeet (=turv. suunnitelman jalkautus)	retkeläiselleSivu: Riskianalyysi			retkivetäjälle, apuvetäjilleSivu: Kartta			kaikille



Riskianalyysin prosessi 

Tapahtuman 
todennäköisyys  

Tapahtuman seuraukset  

Vähäiset 1 Haitalliset 2 Vakavat 3 
Epätodennäköinen 1 1x1=1 Merkityksetön riski 1x2=2 Vähäinen riski 1x3=3 Kohtalainen riski 

Mahdollinen 2 2x1=2 Vähäinen riski 2x2=4 Kohtalainen riski 2x3=6 Merkittävä riski 

Todennäköinen 3 3x1=3 Kohtalainen riski 3x2=6 Merkittävä riski 3x3=9 Sietämätön riski 
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