Vaativan retken turvallisuussuunnitelma
Vihurin omassa tapahtumassa turvallisuussuunnitelma on tehtävä, jos
a) ylitetään veneilyn runkoväylä (merkitty merikortissa vihreällä) tai laivaväylä (ks. merikortin merkkien selitys)
b) ylitetään ulappa, jonka aikana etäisyys lähimpään turvalliseen rantaan on yli 3km (esim. 6km mittainen ylitys)
c) melotaan 4. lk tai vaativammassa koskessa, tai jos jokiretkellä jostain kohdasta lähimmälle autotielle on yli 6km matka.
Suunnitelma on esiteltävä osallistujille, vetovastuussa oleville, sekä turvallisuusvastaavalle.

Tapahtuma Melontaretki Merenkurkkuun
Paikka Merenkurkun saaristo
Päivä ja klo 1.8.2018
5.8.2018
tel.
Vastuuhenkilö J.U.
Varahenkilö M.K.
K.J.
Turvallisuusvastaava J.U.

s-posti
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Muut osallistujat – ks. seur. sivu

naiset
Osallistujat
3

miehet
3

nuoret
0

yhteensä
6

Ryhmän kuvaus Aktiivisia retkimelojia, meriretkikokemus vaihtelee
Tapahtuman kuvaus Melontaretki Merenkurkun saaristoon. Tutustutaan maankohoamissaariston kohteisiin ja
alueella oleviin majakoihin.
Reitin kuvaus

Lähtöpaikka Svedjehamnin satama. Reitti tarkentuu sääennusteiden mukaan
päivittäin.
Alustava reittisuunnitelma:
1.8: Svedjehamn – Valassaaret
2.8: Valassaaret – Utgrynnan – Norrskär
3.8: Norrskär – Klobbskat – Raippaluodon pohjoisosan saaret
4.8: Vierailu Ritgrundin majakalla ja sen eteläpuoleisilla saarilla.
5.8: Paluu Svedjehamnin satamaan

koordinaatit, WGS84
Evakuointipisteet Norrskär
Utgrynnan
Ritgrund
Valassaaret / Ebbskäret
Svedjehamn
Klobbskat
Yleinen hätänumero
Poliisi

Allekirjoitus
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N
63° 13.99’ N
63° 21.06’ N
63° 25.53’ N
63° 25.26’ N
63° 21.59’ N
63° 18.31’ N

Meripelastus
112
Myrkytyskeskus
112
Lähin ensiapu/terveyskeskus: Vaasan KS

E
20° 36.23’ E
20° 45.74’ E
21° 30.56’ E
21° 04.09’ E
21° 18.05’ E
21° 05.63’ E

0294 1000
09 471 977
06 213 1001

Paikka ja aika
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Etukäteinen viranomaistiedotus, esim. pelastuslaitos
Yhteystiedot
Viranomainen
Meripelastus, Turun johtokeskus
mrcc@raja.fi

Kartta
Liitteet

Riskianalyysi
X

Ajo-ohje

Muuta

X

X Kooste alueen
erityisrajoituksista

Ennakko-ohjeet Retkenjohtaja on muita enemmän vastuussa turvallisuudesta ja (luonnonsuojelu)osallistujille määräyksien noudattamisesta, siksi hänellä on muita enemmän päätösvaltaa näissä asioissa.
Retkellä melotaan ryhmässä, ja erkaantumisesta on sovittava etukäteen retkenjohtajan
kanssa. Jokainen retkeläinen noudattaa ko. aluetta koskevia määräyksiä, ja auttaa toisia
retkeläisiä ryhmän koossapitämisessä, hinauksissa, pelastustoimissa, yms.
turvallisuusasioissa.

Määrittele vain sellaiset ohjeet & säännöt,
ò joihin uskot, ja pystyt toteuttamaan ò

Kaikkien henkilöiden yhteystiedot ja kajakkien kansivärit alla. Jokainen tallentaa
kännykkäänsä kaikki alla olevat, sekä Meripelastuksen, Myrkytyskeskuksen ja Vaasan
keskussairaalan päivystyksen numerot etusivulta:
J.U. xxxxxxxxxxx punainen
M.K. xxxxxxxxxxx turkoosi
K.J. xxxxxxxxxxx oranssi;
N.N. xxxxxxxxxxx, keltainen
N.N. xxxxxxxxxxx, keltainen
N.N. xxxxxxxxxxx, punainen
Retki toteutetaan seuraavien sääennusteiden vallitessa:
Alue 1: Raippaluodon saaristo, tuulta max 10m/s
Alue 2: Norrskär, tuulta max 6m/s tai lännenpuoleista tuulta max 8m/s
Osallistujan tulee kyetä ylläpitämään retkikajakilla 7km/h nopeutta vähintään tunnin ajan
suojaisilla vesillä. Ilmoittautumisen yhteydessä retken vetäjälle on myös ilmoitettava
mahdolliset tajuntaan, tasapainoon tai kestävyyteen vaikuttavat sairaudet.
Kaikilla on melontaliivit ja mukana pilli, vesitiiviisti pakattu kännykkä, kompassi ja kartta
pakattuna melonnan aikana saataville. Ainakin joka kolmannella osallistujalla on
ensiapulaukku, pitkä hinausköysi, pumppu ja varamelat, jotka nekin saatavilla melonnan
aikana.
Ainakin yhdellä on hätäraketteja ja kajakin korjaussarja. Mukana on myös vähintään yksi
GPS-vastaanotin. Jokainen ottaa kumisaappaat/retkeilykengät (kyy- ja punkkiriski) mukaan.
Lisäksi kännykän varavirtalähde, hattu, aurinkolasit, ja aurinkovoidetta ovat hyvin
suositeltavia jokaiselle. Kaikki ottavat retkeilyvarusteet muonineen ja juomineen (1 päivän
ylimääräinen muona & juomat), sekä rahaa. Juomatäydennys tehdään perjantaina. Välipaloja
ja juomaa oltava saatavilla melottaessa, taukoja pidetään n. 1.5h välein. Kaikkien tulee osata
hygieeninen ruuanlaitto retkioloissa. Lastattuja kajakkeja kantaa aina kaksi henkilöä,
varsinkin pimeässä.
Pystyyn nostettu mela on kokoontumiskutsu. Se toimii myös uimaan joutuneen näyttämänä:
kutsuu muut paikalle ja näkyy aallokossa kauemmas kuin uimari.
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Riskianalyysi

Tod.näk. Seuraus RISKI

Vaara

1-3 1-3 1-9

Ehkäiseminen ja toimenpiteet vaaran toteutuessa

Ukkosta luvassa laajoille alueille. Tarkkaillaan sääennusteita ja
2-6 paikallisesti pilvien liikkeitä. Pyritään rantautumaan, jos ukkosen uhka
kasvaa.
Kavereiden tarkkailu retken aikana. Omasta nestetankkauksesta
2
huolehtiminen. Vilvoittelu vedessä tauoilla.

Ukkonen

2

1-3

Lämpöuupumus

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3

Ei retkelle, jos terveysriski tiedossa.
Ensiapu ja avun hälyttäminen (112). Tapahtuman käym

3

Sään ja sääennusteen seuraaminen, sekä reittisuunnitelman
muuttaminen tarvittaessa. Suuri huolellisuus vene- ja laivareittien
sijainneista ja niiden ylityksistä, hyödyntäen GPS sijaintia, sekä
tähystystä ja kuuntelua. Joukon koossapitäminen on tärkeää.

Muu laiva- &
veneliikenne,
laivaväylien ylitys
”Aurinkosokeus”
Loukkaantumiset
kallioilla ja rantakivillä
Lievä sairastuminen,
esim. vatsatauti.
Vakava
sairastuminen, esim.
sydänkohtaus.
Huono näkyvyys, alle
1mpk (sumu,
rankkasade, jne)

1

3

Laivaväylät ylitetään tähystämisen jälkeen ripeästi yhtenä ryhmänä.
Pimeällä/hämärällä valkoinen valo välittömästi saatavilla.
Aurinkolasit ja -hattu.
Lastattua kajakkia kantaa aina 2 henkilöä. Varotaan
vaarallisia rantautumispaikkoja, ja väsyneenä tai pimeässä
rantautuessa ollaan huolellisia. Ensiapuvarusteet ja
ensiaputaitoisia mukana.
Käsihygienia, puolikuntoisena ei mukaan retkelle. Sairauden
mukainen hoito ja lepo, tarvittaessa retken keskeyttäminen.

RISKI = Todennäköisyys x Seuraus
Todennäköisyys –asteikko
1 Epätodennäköistä
2 Mahdollista
3 Todennäköistä

Seuraus -asteikko

1 Merkityksetön riski

1 Vähäiset seuraukset
Vammaan ei tarvita sairaslomaa,
rahan/tavaran menetys, retki venyy

2 Vähäinen riski

2 Haitalliset seuraukset
Viikkojen paraneminen, sairasloma,
pelastuslaitoksen tms. apu tarpeen
3 Vakavat seuraukset
Pysyvä invalidisoituminen, tai kuolema

3 Kohtalainen riski
4 Kohtalainen riski
6 Merkittävä riski
9 Sietämätön riski;
mieti retki uusiksi
jotta tämä pienenee

Oleellisinta on arvioida jokainen Todennäköisyys ja Seuraus yhdenmukaisella tavalla
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Alueen rajoituksia

Ohjeita Valassaarilla kävijälle
•
•

•
•

•
•

Saarella saa liikkua vain polkua pitkin merivartija-aseman, majakan, Båtsvikenin ja Östergårdsin
välillä.
Yleinen maihinnousukielto vallitsee lintujen pesimisaikana 1. toukokuuta - 31. heinäkuuta
lukuunottamatta seuraavia alueita: merivartija-asema Ebbskärillä, Båtsviken, Östergårds,
Malskärörenin länsipuoli sekä Malskäretin ankkuripaikka. Maihinnousukielto ei koske
björköbyläisiä.
Koko saaristoalueella vallitsee kahdeksan solmun nopeusrajoitus ja alueella saa liikkua vain
merkityillä väylillä.
Tulenteko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla. Metsäpalovaroituksen
aikana (www.ilmatieteenlaitos.fi)avotulen teko on kielletty myös merkityillä tulentekopaikoilla.
Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
Huomioi lampaat, jotka laiduntavat Valassaarilla ja sulje portit polun varrella olevat portit
kunnolla perässäsi.
Lyhytaikainen telttailu on sallittua 1. elokuuta ja 30. huhtikuuta välisellä ajalla Ebbskärillä,
Storskäretillä Malskärsörenilla ja Malskäretillä niille karttaan merkityillä alueilla.
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