Veneilykoulun ja Vesisankarit riskianalyysi
Toiminto

Vaara

Vamma/seuraus

Ranta-alue

liukkaat kalliot, liukas
jollaliuska, epätasainen
maasto, lapset, jollat ja
autot samassa paikassa

liukastuminen,
kompastuminen, veteen
putoaminen, auton
töytäisy,

Todennäk
öisyys

Toimenpiteet

Toteuttajat

siivotaan tai käyttökelvoton
alue rajataan.

Kouluttajat

Etsitään toinen alue

isot veneet, nosturit,
lasinsirut, tikut, naulat,
roinat, varusteet
epäjärjestyksessä,

haavat, tikut, pistokset,
murtumat ja kallovammat

nostograana houkuttelee
flengaamaan
käärmeet, ampiaiset
laiturialue (laituri- ja
jollaluiska)

laituri liukas, ränsistynyt
tai liian korkea tai pieni
tai sijoitettu huonosti tai
liian matalalla, laiturin
kiinnitys rannassa, naulat
pystyssä,
luiska: öljynen,
koirankakat, liukas,
lasinsirut, kivet jne., jäät
siirtävät laiturilta

liukastuminen, veteen
putoaminen, jalka laiturin
koloon, kompastuminen,
jollien kolhiintuminen

pelisäännöt/yleisohjeet: ei
hypitä laiturilta pää edellä,
vedessä ei silloin kun
kumiveneet tulossa rantaan
(harjoitusten päätteeksi)
Ei uida laiturialueella

Kouluttajat

hukkuminen, pään
lyöminen (kun hyppää
pää edellä laiturista)
uivat lapset /veden
varassa olevat lapset
vesialue

yhteentörmäyksen vaara,
väistämisen takia
Tajuttomana vedessä
kilpailu/harjoitus menee
Jää kiinni köydestä jollan pilalle, korkea ”vene”aallokko kaataa/kolhii
alle
jollan, jollan köli
kova liikenne, liian kovaa vaurioituu, leväinen vesi
ajavat moottoriveneet,
roiskuu purjehtijan päälle,
liian matalaa, sinilevää,
jolla likaantuu, likaista
öljyä vedessä,
vettä menee suuhun tai
osaamattomuus tai
silmiin
välinpitämättömyys
vesiliikenteenssä,
reittiliikenne/ammattiliik
enne  eivät väistä,
kelluvat tukit/roskat,
väylät, ankkuroidut
veneet, aallot, kivet,
vedenalaiset kettingit
hukkuminen

rajataan vesialue, jossa saa
purjehtia/veneillä, paikalla
riittävästi tarkoitukseen
sopivia turvaveneitä,

Kouluttajat

annetaan ohjaajille
toimintaohjeet, miten
toimitaan, mikäli vesi ei ole
puhdasta

( voimajohto..)
kokoontumistilat

hygienia puutteellinen,
tulipalo

ruokamyrkytys,
palovamma

siivous, toimintaohjeet,
paloturvallisuusohjeet

Kouluttajat

liiikaa porukkaa pienessä
tilassa (tulipalo,
pakoreitit) ei täytä
turvallisuusvaatimuksia
pukutilat ja sauna

tavarat sekaisin, kaikki
märkää ja kuraista,
suihkussa käynti menee
vesisodaksi, joku
liukastuu, sauna syttyy
tuleen

märät/likaiset vaatteet,
paleleminen/vilustuminen,
töniminen, liukastuminen,
kaatuminen,
kolhu/avohaava,
palovamma

tehdään selkeät säännöt ja
toimitaan niiden mukaan

Kouluttajat

parkkitilat

ahdasta ja sekavaa, auto
jää jumiin,
liikenneonnettomuus,
autoilla tukitaan
pelastustie (esim. kapea
tie) (merkitty parkkitilat,
paikat jne.)

kolhuja autoon tai
veneeseen, pinna palaa,
tulee riitoja,
myöhästyminen,
loukkaantuminen

merkitään paikat selvästi,
varataan riittävästi tilaa,
annetaan selkeät ohjeet

Kouluttajat

trailerin
vesillelaskupaikka

liian ahdas paikka, luiska traileri kastuu, auto jää
epäsopiva,
jumiin, jolla kolhiintuu
trailerinlaskupaikka
samassa jollaliuskan
kanssa

tehdään tarvittavat
korjaukset, suunnitellaan ja
budjetoidaan ajoissa

Kouluttajat

jollat

osia rikki, osia hukassa,
jollia ei riitä kaikille, jolla
rikattu väärin tai
huonosti,
turvallisuusvarusteet
puutteelliset, osien

sovitaan, kuka vastaa jollien
huollosta, selkeät säännöt,
jokaiselle tavaralle oma
paikka, ei liikaa purjehtijoita
kerralla

Kouluttajat

kaikki eivät pääse vesille,
vesille lähtö lykkääntyy,
jolla ei toimi niin kuin
pitää, purjehtija pelästyy,
ajautuu karille, joutuu

kiinnitys huono, osat
sekaisin  osat eivät
sovi jollaan
(esim.peräsin)

veden varaan, ei pääse
takaisin rantaan

maksimi henkilömäärä
jollassa ylittyy
turvaveneet

vene ei ole ajokunnossa
ajallaan, bensa loppuu,
varustus puutteellinen,
jollan varaosat,
korjausvälineet
puuttuvat, turvavene ei
turvallinen käyttöön
(veneen ja moottorin
koko, materiaali...) ,
turvaveneen aja ei
hallitse ajamista

ei päästä vesille, ei voida
toteuttaa suunniteltua
harjoitusta, ei tarpeeksi
turvaveneitä vesillä, ei
tarpeeksi/liikaa henkilöitä
turvaaveneissä

sovitaan, kuka vastaa
turvaveneistä, suunnitellaan
ja budjetoidaan hankinnat
hyvissä ajoin

tulee kuuma, nestehukka,
auringonpistos, tulee
kylmä, paleltuminen,
hukkuminen, ei voida
toteuttaa suunniteltua
harjoitusta

varusteet tarkistetaan hyvissä Kouluttajat
ajoin ennen vesille menoa,
seuralla lainattavissa oikeita
jollaliivejä

Kouluttajat

Turvaveneen varustus:
killcord, ankkuri kiinni
köydessä , mela jne.
varusteet

pelastusliivit ja vaatetus
eivät ole sopivia/ei
ehjä/kunnolla kiinni ja,
poijut/köydet/ankkurit
eivät ole kunnossa

varastotilassa
epäjäjrestys
palavien nesteiden
säilytys huomioitava
Purjehtijan/ohjaajan
varusteet puutteeliset
olosuhteet

liian kova tuuli,
ukkosmyrsky, liian
hiljainen tuuli, kuuma
auringonpaiste, äkillinen
sumu, tuuli kääntyy ja ei
päästä rantaan, liian
kylmän keli, jäiden
seassa purjehtiminen,
kova virta,

jollan kaatuminen,
purjehtijan veden varaan
joutuminen, kolhu/ruhje,
hukkuminen, jollan
rikkoontuminen,
nestehukka,
auringonpistos

säätila selvitetään etukäteen, Kouluttajat
ryhmän koko ja taitotaso
huomioidaan harjoituksen
toteutuksessa, tarkistetaan
varusteet, toimitaan ripeästi,
jos olosuhteet huononevat

vastuuohjaaja,
apuohjaajat, avustajat

ei tiedä/osaa
tehtäväänsä, laiminlyö
tehtäviään, ei
etukäteistiedot
lapsista/lapsiryhmistä, ei
yhteistietoja
(vanhempien, lapsen)

ohjaajat/avustajat eivät
tiedä mitä tehdä, ei voida
toteuttaa suunniteltua
harjoitusta, tulee
pettymyksiä, purjehtijat
eivät edisty, homma ei
toimi, lapset jäävät pois
toiminnasta, vanhemmat
ovat vihaisia

sovitaan kunkin rooli/tehtävä, Kouluttajat
huolehditaan, että ko.
henkilöllä on riittävä
osaaminen tehtävään,
huolehditaan koulutuksesta

alkeisryhmät,
kilparyhmät, ilman
ohjausta harjoittelevat

opastus/ohjeistus
puutteellinen, liian
vähän ohjaajia, liian

pelästymisiä,
epäonnistumisia,
pettymyksiä, oppimista ei

tehdään pelisäännöt ja
Kouluttajat
toimitaan niiden mukaan,
sopivat ryhmäkoot, riittävästi

kilpailut

veden varaan joutunut

vähän kalustoa, liian
vähän turvaveneitä,
pelisäännöt puuttuvat,
uimataidoton/vesipelko,
lapsi ei tule omasta
halusta harjoituksiin,

tapahdu, kolhuja/ruhjeita,
lapset jäävät pois
toiminnasta, vanhemmat
ovat vihaisia, seuralle
tulee huono maine

ohjaajia ja turvaveneitä, hyvin
suunniteltu toiminta

rata-alue kaukana,
olosuhteet muuttuvat
yllättäen, turvaveneitä
liian vähän, ei osata
käyttää starttipistoolia

väsymistä/ kyllästymistä,
nälkä, jano, wc-hätä,
kylmyys, auringonpistos,

rata-alue lähellä rantaa,
sopivan pituiset radat,
riittävästi turvaveneitä

- jää jollan tai
moottoriveneen alle,
potkuri osuu vedessä
olevaan
- kumivene lähestyy
jollaa
- ei pelastusliivejä tai ne
eivät ole sopivat
(onko killcordin köydessä
starndardipituus?)
-

lähtee uimaan
jollan luota

-

jolla lähtee
karkuun

Kouluttajat

kts. lisää olosuhteet
kouluttajat
hukkuminen, pään
vammat, ruhjeet, kolhut
shokki

-

jää jollan alle ja
jää köyteen
kiinni

-

liikaa
avustajia/jollia
ymprillä

-

lapsi /ohjaaja
joutuu paniikkin

-

keskitytään
purjehtijaan ja
muut
ryhmäläiset
unohtuvat

