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TURVALLISUUSSUUNNITELMA KALASTUSRETKI (esimerkki) 
 

pvm pp.kk.vvvv Kustavi, Lehmänkurkku  
 
Sijaintitiedot:  
Pohjoinen leveys 60 astetta 39.823 minuuttia, Itäinen pituus 021 astetta 19.266 minuuttia. 

(Koordinaattijärjestelmä: WGS84) 

 

1. Toiminnan / suorituspaikan kuvaus 
Kalastusretki, johon osallistuu yhteensä 4 henkilöä, joista 3 on asiakasta ja 1 ohjaaja. Retki tapahtuu 

opastetusti ohjaajan johdolla Kustavissa, Lehmänkurkuntiellä sekä Lehmänkurkun merialueella jossa 

kalastus tapahtuu veneestä. Vene on keskihytillinen Bella 572C, rekisterinumero T-47282, gsm 050-

436 2000 

 

2. Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö 
Toiminnan turvallisuudesta vastaa retken opas Mika Vakkuri. Hän on kalastanut ja liikkunut 

retkikohteen merialueella vuosia sekä hallitsee pelastus ja ensiaputaidot(EA2) sekä on suorittanut 

vuokraveneenkuljettaja- ja hygieniapassintutkinnon. Hän on myös suorittanut erä- ja luonto-oppaan 

ammattitutkinnon.  Ohjaajan yhteystiedot: Mika Vakkuri puh. 050-358 4062 

 

3. Ajo-ohjeet suorituspaikalle saapumiseen  

Asiakkaille on toimitettu etukäteen kartta ja ajo-ohjeet retkipaikalle Kustaviin, Lehmänkurkuntielle. 

Ajo-ohje myös tämän suunnitelman liitteenä. 

 

4. Riskien hallinta yleisesti 
Kalastustapahtuman ennakkosuunnittelussa otetaan erityisesti huomioon esim. säätiedotuksissa tulevat 

säätilan odotettavissa olevat muutokset. Kalastuskohteet suunnitellaan niin että, sään muuttuessa 

voidaan kohteet tarvittaessa muuttaa turvallisiin paikkoihin tai ääritapauksissa kalastaa maalta käsin. 

Ensiapuvälineet, hätätilanneohje sekä turvallisuussuunnitelma ovat kaikkien saatavilla veneessä ja ne, 

sekä niiden sijaintipaikat, on esitelty ennen retkelle lähtöä.  

 

Oppaalla on retken turvalliseen toteuttamiseen vaadittava taito/koulutus. Hänen tehtävänään on 

huolehtia retken turvallisesta sujumisesta ja ääritilanteissa hänen on myös keskeytettävä ko. 

tapahtuma esim. sääolosuhteiden tai vaikkapa vakavan loukkaantumisen niin vaatiessa. Edellä mainittuja 

taitoja (navigointi, pelastaminen ja ensiapu ym.) harjoitellaan yrityksessä säännöllisesti ja tietotaitoja 

päivitetään jatkuvasti. 

 

Opas on tarkistanut, että kalastuspaikalla kuuluvat tavallisimmat matkapuhelinliittymät. 

Alkoholin käyttö retkellä ei ole sallittua. Jos asiakas on humalassa, hänet siirretään kalastusalueelta 

pois. Asiakkaille on ohjeistettu oikeantyyppinen (kumisaappaat, kerrospukeutuminen, tuulenpitävä asu ja 

päähine ) pukeutuminen. Heille on myös selostettu ensiapuvälineistön (EA-laukku) 

turvallisuussuunnitelman ja hätätilanneohjeen sijaintipaikka veneessä. Mahdolliset vaaratilanteet 
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käydään pääpiirteittäin läpi ennen matkan alkua. Veneen turvavarusteet ja hallintaan liittyvät asiat 

selvitetään jokaiselle osallistujalle ennen vesille lähtöä.  

 

Kaikki pelastus- ja ensiapuvälineet ja muut varusteet tarkastetaan hyvissä ajoin ennen retkelle lähtöä! 

Havaitut puutteet korjataan välittömästi niin, että kaikki on varmasti kunnossa ennen retkelle lähtöä. 

Varusteet huolletaan tunnollisesti retken jälkeen. 

 
5. Lääkäripalvelut 
Arkisin 8-16,  Kustavin terveysasema, lääkärinvastaanotto (02) 8461 221 

Arkisinklo 16-22ja viikonloppuisin klo 10-20 Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystys, ajanvaraus 02-

845 150. 

Yöpäivystys TYKS Vakka-Suomen Sairaalan ensiapupoliklinikka, (02) 314  1111. 
 
6. Toimintaan/Suorituspaikkaan liittyvät riskit ja niiden arviointi  
Vesillä ja maa-alueilla liikkumiseen liittyy aina riski, joka voi olosuhteiden muuttuessa myös kasvaa 

merkittävästi. Oppaan on tiedostettava riskit. Oppaan pitää huolehtia myös itseensä kohdistuvista 

riskeistä ja määrättävä joka retkelle ns. ”toimiva varaopas” tai yhteyshenkilö asiakkaista.  

 
Liikenneonnettomuus: Koska kalastuspaikalle usein mennään henkilöautoilla, on yleisellä tiellä aina 

liikenneonnettomuuden vaara. Todennäköisyys liikenneonnettomuuden sattumiseen on vähäinen, mutta 

seuraus voi olla vakava. Vaarojen poistamiseksi ajetaan rauhallisesti, välimatkat säilyttäen, 

liikennesääntöjen mukaisesti kohteeseen.  

 
Veden varaan joutuminen ja hypotermia: Kalastustapahtumassa ja varsinkin veneellä operoitaessa on 

riski joutua veden varaan. Tällöin täytyy myös hypotermian vaara huomioida. Todennäköisyys ko. vaaraan 

on todennäköinen ja seuraus voi olla vakavakin. Vaarojen poistamiseksi noudatamme rannalla ja veneessä 

oppaan ohjeita. Kelluntaliivit tai –pukine pidetään päällä aina kunnes opas toisin määrää. 

 

Koukku silmässä tai ihossa: Vaara on todennäköinen ja seuraus voi olla vakavakin tai haitallinen. Riskin 

pienentämiseksi noudatetaan oppaan ohjeita. Kalastusvälineiden koukulliset osat irrotetaan vavasta 

vasta kalastustapahtuman alkaessa ja kiinnitetään vapoihin ennen paluuta rantaan.  

 

Ruhjeet, haavat ja murtumat: Kun liikutaan rannalta veneeseen, sekä päinvastoin, on ko. riski 

todennäköinen ja seuraus voi olla haitallinen tai vakava. Riskin pienentämiseksi noudatamme oppaan 

ohjeita ko.liikkumisesta.  

 

Sairaskohtaus: Vaara on epätodennäköinen, mutta seuraus voi olla vakavakin, todennäköisemmin 

haitallinen tai vähäinen. Riskin pienentämiseksi opas on selvittää retken aluksi onko asiakkailla 

sairauksia sekä toimii sen mukaisesti.  

 
Eksyminen merellä: Vaara on vähäinen, mutta seuraus voi olla vakava. Eksymisen välttämiseksi paikan 

päällä sovitaan ja rajataan alue, jossa toimitaan. Asiakkaita kehotetaan pitämään matkapuhelin mukana 

ja jokaisella on tiedossa oppaan ja pelastusviranomaisten puhelinnumerot.  

 

Tulipalo: Vaara on epätodennäköinen, seuraus voi olla vakava. Kyseeseen tulee venepalo, joka vältetään 

huolellisella toiminnalla veneessä. Käytettäessä erilaisia keittimiä tai grilliä huolehditaan että lämpö ei 

pääse kuumentamaan veneen rakenteita.  

 

Ruokamyrkytys: Vaara on epätodennäköinen ja seuraus vähäinen tai haitallinen. Kalastustapahtumassa 

toteutetaan usein kenttäruokailuja. Riskin pienentämiseksi ilmoittautumisen yhteydessä on selvitetty 
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asiakkaiden ruoka-aineallergiat. Elintarvikkeet ja vesi säilytetään ja pakataan oikein. Opas on 

suorittanut hygieniapassin. Tarvittaessa soitetaan myrkytyskeskukseen (09) 471 977 sekä toimitaan 

heidän antamiensa ohjeiden mukaan. 

 
6. HÄTÄTILAOHJE - TOIMINTA ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEESSA 

 

Tapahtuma: Kalastusretki, johon osallistuu yhteensä 3 henkilöä, joista 2 on asiakasta ja 1 opas. Retki 

tapahtuu opastetusti oppaan johdolla Kustavissa. 

 

Aika: pp.kk.vvv klo tt.mm >>> 

 

Paikka: Kustavi, Lehmänkurkuntie 37/Lehmänkurkun vesialue 

Pohjoinen leveys 60 astetta 39.823 minuuttia, Itäinen pituus 021 astetta 19.266 minuuttia. 

(Koordinaattijärjestelmä: WGS84) 

 

Osallistujat:    

Asiakkaat: XXXXX YYYYYYYYY 

   XXXXX YYYYYYYYY 

Opas: Mika Vakkuri, 

 

Hätätilan sattuessa toimitaan seuraavasti:  
Tehdään nopea tilannearviointi. Säilytetään rauhallisuus ja tehdään yksi asia kerrallaan. 

Estetään lisäonnettomuudet ja pelastetaan loukkaantuneet suuremmilta vaaroilta.  

Tehdään tarvittaessa hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 tai  meripelastuksen valtakunnalliseen 
hälytysnumeroon 0204 1000 mahdollisimman nopeasti. 

Opas hälyttää apua ja muut ryhtyvät antamaan hätäensiapua, se tarkoittaa että:  

- turvataan loukkaantuneiden hengitys ja sydämen toiminta 

- tyrehdytetään suuret verenvuodot 

- tämän jälkeen annetaan muu ensiapu 

 

Kun soitat 
yleiseen hätänumeroon 112 tai meripelastuksen valtakunnalliseen hälytysnumeroon 0204 1000: 

- kerro mitä on tapahtunut ja anna osoite 

- kerro onko ihmisiä vaarassa 

- vastaa selkeästi kysymyksiin 

- toimi annettujen ohjeiden mukaan 

- katkaise puhelu vasta luvan saatuasi 

 

Muuta apua saat seuraavista puhelinnumeroista 
- Turun Yliopistollinen Keskussairaala  (02) 313 0000 

- Myrkytyskeskus   (09) 471 977 

- Poliisi     10022 

 

Opas johtaa auttamistilannetta, jos se on mahdollista. Hänet tunnistaa oranssista liivistä . Kun opas on 

hälyttänyt apua, hän pyytää jonkun asiakkaista ohjaamaan saapuvaa pelastushenkilökuntaa 

onnettomuuspaikalle. Ensisijainen noutopaikka on Kustavi, Lehmänkurkuntie 37. Mikäli autettavaa ei 

voida siirtää sinne, ohjataan pelastushenkilökunta onnettomuuspaikalle. Opas jää hätäensiavun 

antamisen jälkeen loukkaantuneen luokse rauhoittelemaan häntä ja ottaa muun asiakasryhmän 

johtoonsa. Jos opas on loukkaantunut asiakasryhmän ”varaopas” toimii kuten opas. 
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Kalastusveneestä Bella 572C, rek. T-47282,  löytyvät seuraavat pelastus- ja ensiapuvälineet: 

- ensiapulaukku 

- Turvallisuus asiakirja/turvallisuussuunnitelma 

- tämä hätätilaohje (hätätilaohje on myös oppaalla) 

 

Oppaalta, löytyvät seuraavat pelastus- ja ensiapuvälineet: 

- ensiapulaukku, lämpöpeite, hypotermiapussi 

- pihdit uistimien koukkujen katkaisuun 

- heittoköysi 

- turvallisuussuunnitelma 

- tämä hätätilaohje 

 

Miten toimitaan, jos tapahtuu: 
 

Liikenneonnettomuus: Onnettomuuden sattuessa ryhdytään välittömiin pelastus- ja ensiaputoimiin ja 

soitetaan yleiseen hälytysnumeroon 112 sekä toimitaan heidän antamiensa ohjeiden mukaan.  

 

Veden varaan joutuminen ja hypotermia: Onnettomuuden sattuessa ryhdytään välittömiin pelastus- ja 

ensiaputoimiin ja soitetaan yleiseen hälytysnumeroon 112 tai meripelastuksen valtakunnalliseen 
hälytysnumeroon 0204 1000, sekä toimitaan heidän antamiensa ohjeiden mukaan. Veneestä ja –

oppaalta löytyy ensiapupakkaus, heittoliina ja hypotermiapussi. 

 

Koukku silmässä tai ihossa: Jos koukku on lävistänyt ihon väkästä myöten ja koukun kärki saadaan 

työnnettyä ihosta ulos, katkaistaan koukku tai painetaan väkänen alas ja vedetään koukku pois ihosta 

sekä desinfioidaan haava. Jos koukkua ei saada työnnettyä läpi, kuljetetaan potilas lähimmälle 

terveysasemalle. Mikäli paikalla annettu ensiapu ei riitä tai vamman laadusta ei voida olla varmoja 

soitetaan yleiseen hälytysnumeroon 112 sekä toimitaan heidän antamiensa ohjeiden mukaan. 

Sivuleikkurit ja ensiapupakkaus löytyvät veneestä ja oppaalta.  

 

Ruhjeet, haavat ja murtumat: Onnettomuuden sattuessa arvioidaan vamman laatu ja annetaan välitön 

ensiapu. Mikäli paikalla annettu ensiapu ei riitä tai vamman laadusta ei voida olla varmoja, soitetaan 

yleiseen hätänumeroon 112 sekä toimitaan heidän antamiensa ohjeiden mukaan. Ensiapupakkaus löytyy 

opasautosta ja oppaalta. 

 

Sairaskohtaus: Sairaskohtauksen sattuessa ryhdytään välittömiin ensiaputoimiin ja soitetaan 

tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112 sekä toimitaan heidän antamiensa ohjeiden mukaan.  

 

Eksyminen maastossa: Selvitetään missä ja milloin eksynyt viimeksi nähtiin ja aloitetaan etsintä oppaan 

johdolla. Mikäli eksynyttä ei löydetä kohtuullisessa ajassa, soitetaan yleiseen hätänumeroon 112 sekä 

toimitaan heidän antamiensa ohjeiden mukaan. 

 

Tulipalo: Tulipalon sattuessa ryhdytään ensisammutustoimiin käsisammuttimilla. Mikäli tulipaloa ei 

saada sammumaan, soitetaan yleiseen hätänumeroon 112 sekä toimitaan heidän antamiensa ohjeiden 

mukaan. 

 

Ruokamyrkytys: Tarvittaessa soitetaan myrkytyskeskukseen (09) 471 977 sekä toimitaan heidän 

antamiensa ohjeiden mukaan. 

 

7. Toiminta onnettomuuden ja vahinkotilanteen jälkeen 
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Opas kirjaa retken ns. reissuraporttikirjaan ja raportoi tarvittaessa (onnettomuus, vaaratilanne, 

läheltä piti tilanne) omavalvontaa ja viranomaisia varten. Onnettomuuksista pidetään myös erillistä 

onnettomuuskirjanpitoa. Retken aikana havaitut viat ja puutteet korjataan välittömästi ja kuitataan 

raporttiin tehdyksi. Tapahtumailmoitukseen kirjataan myös toimenpiteet ja korjausehdotukset, joilla 

estetään tilanteen toistuminen tulevaisuudessa. Toimenpiteet hyväksytään, toteutetaan ja kirjataan 

tehdyiksi. Viranomaisilmoitus toimitetaan mahdollisimman nopeasti paikalliselle terveystarkastajalle, 

lääninhallitukselle ja kuluttajavirastolle sekä onnettomuustapauksissa poliisille ja vakuutusyhtiölle. 

Oppaan tulee pystyä ohjaamaan onnettomuuspaikalla järkytyksen kokeneet ammattimaisen kriisiavun 

pariin.  

 

8. Onnettomuudesta tai vahinkotilanteesta tiedottaminen 
Onnettomuuden sattuessa tiedotusvastuussa on Kunnon Tulet Eräpalvelut / Mika Vakkuri 050-358 

4062 

 

Liedossa pp.kk.vvvv  

 

Mika Vakkuri 

 

Ohessa liitteenä toimintapisteen kartta. 



 

                            Kunnon Tulet Eräpalvelut                   info@kunnontulet.fi                      puh. +358 50 358 4062         Y-tunnus 1917305-9                 ALV rek. 

                            Tammenkannontie 106                       www.kunnontulet.fi                      fax   + 358 2 4877 201           Kaupparek. no. 784275.1 

                            21420 LIETO 

 
 

 


