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TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 

1. Toiminnan ja suorituspaikan kuvaus  

Kalastusretki, johon osallistuu 1-3 asiakasta sekä kalastusopas. Retki tapahtuu opastetusti 

oppaan johdolla sovitussa paikassa. Asiakkaiden kanssa on etukäteen sovittu osoite, josta 

kalastuspäivä alkaa ja jonne se päättyy. 

2. Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö 

Toiminnan turvallisuudesta vastaa retken kalastusopas Mika Laaksonen. Hän on suorittanut 

kalastusoppaan ammattitutkinnon ja hallitsee pelastus- ja ensiaputaidot (voimassa oleva EA1 ja 

EA2), ja on suorittanut hygieniapassin ja vuokraveneen kuljettajan tutkinnon. Oppaaseen voi 

ottaa yhteyttä tarvittaessa puhelimella tai sähköpostilla: 0405345309, 

mika.petteri.laaksonen@gmail.com 

3. Riskien hallintaan liittyvät toimet 

● Tapahtuman suunnittelussa otetaan huomioon vallitsevat olosuhteet, erityisesti säätila, 

jota opas seuraa ennen kalastuspäivän alkua säätiedotuksista. Jos opas arvioi että säätila 

on liian vaarallinen, sovitaan asiakkaan kanssa kalastuspäivän siirtämisestä. 
● Ensiapuvälineet ja hätätilanneohje ovat kaikkien saatavilla ja ne on esitelty ennen 

kalastuksen alkua. 
● Oppaalla on kokemusta toimintaympäristöstään  
● Opas hallitsee pelastus- sekä ensiaputaidot, ja on suorittanut hygieniapassin ja 

vuokraveneen kuljettajan tutkinnon 
● Opas huolehtii kalastustapahtuman turvallisesta sujumisesta ja ääritilanteissa on 

vastuussa tapahtuman keskeyttämisestä, esimerkiksi sääolosuhteiden, kasvaneiden 

riskien tai vakavan loukkaantumisen niin vaatiessa.  
● Silminnähden päihtyneitä asiakkaita ei voida ottaa tapahtumaan mukaan 

turvallisuussyistä.  
● Opas ohjeistaa asiakasta etukäteen oikeanlaisesta ja turvallisesta pukeutumisesta mm. 

hypotermiariskin välttämiseksi. 

● Jokainen ottaa oppaan puhelinnumeron ylös ongelmatilanteita varten, mikäli 

suunnitelmissa on erkaantua oppaasta jossain vaiheessa päivää. 

● Opas tarkastaa pelastus- ja ensiapuvälineet ja muut varusteet ennen tapahtuman alkua. 

Havaitut puutteet korjataan siten että kaikki on kunnossa ennen retkelle lähtöa. 

4. Toimintaan/Suorituspaikkaan liittyvät riskit ja niiden arviointi 
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Vesillä ja maa-alueilla liikkumiseen liittyy aina riskejä. Opas toimii toimintaan ja 

suorituspaikkaan liittyvät riskit tiedostaen. Opas huolehtii myös itseensä kohdistuvista riskeistä 

ja määrää jokaiselle kalastuspäivälle aluksen varapäällikön ja ensisijaisen vastuuhenkilön 

asiakkaiden joukosta. 

Veden varaan joutuminen ja hypotermia: Kalastustapahtumassa on riski joutua veden varaan. 

Hypotermian vaara veteen jouduttua voi olla suuri, erityisesti mikäli vedenlämpötila on 

alhainen. Riskien minimoimiseksi asiakkaiden tulee noudattaa oppaan ohjeita. Erityistä 

varovaisuutta tulee noudattaa liukkailla rantakivillä. Liikuttaessa veneellä on myös olemassa 

riski että vene osuu kiveen, uppotukkiin tai vastaavaan esineeseen. Pelastusliivit tai 

kelluntapukineet on pidettävä koko ajan päällä veneessä oltaessa. Veneessä seisominen on 

kiellettyä matkanopeudella liikuttaessa.  

Koukku silmässä tai ihossa:  Koukun joutuminen ihoon on todellinen riski, jonka seuraus voi olla 

vähäisestä vakavaan. Siten on tärkeää että asiakkaat noudattavat kalastaessaan oppaan ohjeita. 

Tärkeää on kiinnittää vieheet vapoihin kun kalastus lopetetaan, ettei viehe pyöri veneessä tai 

ilmassa valtoimenaan, sekä katsoa heittäessään että viehe ei osu takana olevaan henkilöön. 

Varovaisuutta tulee myös noudattaa, mikäli asiakas irrottaa saadun kalan itse koukusta.  

Ruhjeet, haavat ja murtumat: Rannalla ja veneessä liikuttaessa tulee varoa liukastumista ja 

horjahduksia, sillä kaatuminen voi aiheuttaa haitallisen tai vakavankin vamman. Lisäksi kaloja 

käsiteltäessä tulee asiakkaiden noudattaa oppaan ohjeita ja oltava varovaisia kalojen piikkien ja 

hampaitten kanssa. 

Sairaskohtaus: Vaara on epätodennäköinen mutta seuraus voi olla vakava, haitallinen tai 

vähäinen. Riskin pienentämiseksi asiakkaiden tulee ilmoittaa oppaalle etukäteen, jos heillä on 

sairauksia jotka voivat aiheuttaa riskin kalapäivän aikana. 

Eksyminen: Maalla (esim. tauolla oltaessa) eksymisen välttämiseksi sovitaan ja rajataan alue, 

jolla toimitaan. Merellä eksymistä vältetään mm. lopettamalla kalastustapahtuma jos näkyvyys 

esim. kovan sumun takia äkillisesti heikkenee. Asiakkaat velvoitetaan pitämään matkapuhelin 

mukana ja jokaisella on tiedossa oppaan puhelinnumero (040 5345309). 

Myrsky: Myrskyn yltyessä epäturvalliseksi, palataan mahdollisimman turvallisia reittejä pitkin 

takaisin lähtösatamaan. Jos myrsky on poikkeuksellisen kova ja aiheuttaa liian suuren 

siirtymisriskin, ankkuroidutaan tai rantaudutaan sopivaan paikkaan, riippuen siitä mikä on 

turvallisin vaihtoehto. 

Sumu: Sumun yllättäessä hidastetaan kulkunopeutta ja tehostetaan tähystystä. 
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Tulipalo: Vaara on epätodennäköinen, mutta seuraus voi olla vakava. Opas esittelee veneessä 

olevan sammutusvälineistön. Tupakantumpit kerätään tuhkakuppeihin. Tehty avotuli 

sammutetaan huolellisesti, ja metsäpalovaaran aikana ei avotulia tehdä ollenkaan. 

Sähköisku:  Vaara on epätodennäköinen. Ukonilman aikana ei kalasteta, vaan siirrytään 

suojaisaan paikkaan turvaan taikka lopetetaan kalastuspäivä kokonaan. 

Ruokamyrkytys: Vaara on epätodennäköinen, sen seuraus voi olla vähäinen tai haitallinen. 

Kalastustapahtuma sisältää ruokailun ellei ole toisin sovittu. Riskin pienentämiseksi 

ilmoittautumisen yhteydessä on selvitetty asiakkaiden ruoka- aineallergiat. Elintarvikkeet ja vesi 

säilytetään ja pakataan oikein. Opas on suorittanut hygieniapassin ja osaa käsitellä 

elintarvikkeita ilman hygieniariskiä. Ruokamyrkytystapauksessa soitetaan myrkytyskeskukseen 

0800 147 111 tai 09 471 977 ja toimitaan ohjeiden mukaan. 

 

5. Toiminta onnettomuuden ja vahinkotilanteen jälkeen  

Opas kirjaa onnettomuuden tai vahinkotilanteen tapahtumat retken reissulokiin ja raportoi 

tarvittaessa tapahtuneesta (onnettomuus, vaaratilanne, läheltä piti -tilanne) viranomaiselle. 

Samalla kirjataan toimenpiteet ja korjausehdotukset, joilla minimoidaan tilanteen toistumisen 

riski tulevaisuudessa. Toimenpiteet hyväksytään, toteutetaan ja kirjataan tehdyiksi. 

Onnettomuuksista pidetään myös erillistä onnettomuuskirjanpitoa. 

Viranomaisilmoitus toimitetaan mahdollisimman nopeasti paikalliselle asiasta vastaavalle 

viranomaiselle, esimerkiksi terveystarkastajalle, lääninhallitukselle tai kuluttajavirastolle, sekä 

onnettomuustapauksissa poliisille ja vakuutusyhtiölle. Tiedotusvastuussa on kalastusopas. 

 

Oppaan tulee pystyä ohjaamaan onnettomuuspaikalla järkytyksen kokeneet ammattimaisen 

kriisiavun pariin. 

 

Retken aikana havaitut viat ja puutteet korjataan välittömästi ja kuitataan raporttiin tehdyksi. 
 

01.03.2021, Espoo, Mika Laaksonen 


