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TAPAHTUMAN TURVALLISUUSORGANISAATIO

KÄYTÄNNÖN VENEILY : Turvallisuus ja ympäristö, Kaskinen, 04.09.2021

Tapahtuman turvallisuudesta vastaa 
Antero Honkasalo, 040-8484053,   laivastokilta.suupohja@gmail.com

Kurssille osallistuu  5  henkilöä.

Ensiapujärjestelyistä vastaa Antero Honkasalo
Alkusammutusjärjestelyistä vastaa Antero Honkasalo

- Kurssin ensiapuvälineet ovat mukana rannalla
- Lähin päivystävä terveysasema:  Kristiinankaupungin pääterveysasema, klo 0900 – 2000, puh.
045-232 22 00

Yleinen hätänumero 112

KURSSIN RISKIEN ARVIOINTI

Tämän kurssin riskiluokka on B (2). Kurssilla suoritetaan sammutusharjoitus.

Kurssipaikat:
Kaskisten Navigaatioseura.

Toimintaan ja suorituspaikkaan liittyvät riskit 
Sammutusharjoituksessa palovammat, palon leviäminen
 
Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi
Huolellisuus,  perehdyttäminen  ja  valvonta.  Varoluennolla  kerrotaan  mahdolliset  riskit  ja
korostetaan  varovaisuutta  sekä  turvallista,  rauhallista  toimintatapaa.  Toimintaa  valvovat
kurssinjohtaja  ja  kouluttajat.  Kurssin  keskeytystä  harkitaan  vakavan  tapaturman  tai
onnettomuuden  sattuessa  sekä  erittäin  vaikeissa  sääolosuhteissa. Kovan  tuulen  vallitessa
sammutusharjoitus  suoritetaan  ilman  tulta.  Sammutusvälineet  ja  vesiposti  ovat  heti
käytettävissä. Tapahtuman jälkeen vartiointi.

Evakuointisuunnitelma 
Kurssin johtaja, alusten päälliköt ja kouluttajat vastaavat pelastustoimenpiteiden johtamisesta
onnettomuuden uhatessa tai sen sattuessa.
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Kadonneen etsintä
Tarvittaessa käynnistetään pelastustoimet 112. 

Korona
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella uudet rajoitukset ovat voimassa 12.8. ja 8.9. välisenä
aikana. Yleisötilaisuuksia voi järjestää ilman muita rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään
10  henkilöä  sisätiloissa.  Osallistujat  täyttävät  Vaasan  Keskussairaalan  kyselyn.  Kurssin
henkilökunta  on  rokotettu.  Aluksen  sisätiloissa  kahden  metrin  turvavälin  noudattaminen  on
hankalaa. Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on
vaikeaa.

Muuta
Tämä turvallisuussuunnitelma esitellään kurssin alkupuhuttelussa. 

LIITE 2 RISKIENARVIOINTILOMAKE

Riski/tapahtuma Syy Seuraus Toden-
näköisyys

Ennakointitoimenpiteet

Palovamma huolimattomuus lievä / 
vakava

2 Koulutus, valvonta, 
varusteet

Palon leviäminen Huolimattomuus, 
kova tuuli

vakava 1 Varovaisuus, ohjeistus. 
Tulta ei käytetä huonoissa 
olosuhteissa.

koronatartunta Sairaana 
osallistuminen, 
huono hygienia.

lievä / 
vakava

1 Sairaana osallistumisen 
estäminen (kysely), 
ohjeistus, käsihygienia, 
kasvomaskia suositellaan 
sisätiloissa.

Todennäköisyys
0 = Ei mahdollinen
1 = Hyvin epätodennäköinen
2 = Epätodennäköinen
3 = Lievästi todennäköinen
4 = Melko todennäköinen
5 = Hyvin todennäköinen


