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TURVALLISUUSSUUNNITELMA - VIIKOITTAISET TIISTAI-
ILTAMELONNAT VUONNA 2022 

Tapahtuma tai toiminto Viikoittaiset tiistai-iltamelonnat vuonna 2022 

Paikka Joensuun Kauhojat ry:n melontavaja, Länsiviitta 1, 80110 Joensuu 

Aika Tiistai-iltaisin kesäkuun alusta elokuun loppuun klo 18–20.30 (syyskuussa klo 
17-20) 

Sää Jos erityisiä huomioita, voi tehdä erilliselle paperille. Pielisjoen varsi on altis 
lännenpuoleisille tuulille ja pohjoistuuli haittaa vähiten joella. Järven puolella 
lännen- ja lounaanpuoleiset tuulet haittaavat eniten. Jos tiedossa on 
ukkospuuskia, oltava valmiina rantautumaan lyhyellä varoitusajalla. 

Henkilömäärä Yhteismelonnoilla osallistujamäärää ei ole rajoitettu (kulloinkin voimassa 
olevaa kokoontumisrajoitusta kuitenkin noudatetaan). Ohjatulla melonnalla 
yhden vetäjän vastuulla voi olla Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan 
antaman melonnan turvallisuusohjeen mukaisesti korkeintaan 16 hengen 
ryhmä korkeintaan 10 kajakissa. Tätä suuremmille ryhmille tulee olla yksi 
apuvetäjä jokaista alkavaa 10 kajakkia kohti. 

Ryhmästä huomioitavat 
asiat ja vaatimukset 
osallistujille 

Osallistujia ovat Joensuun Kauhojien jäsenet (yleensä aikuiset, joskus nuoret 
tai huoltajan kanssa melovat lapset). Osallistumisen vaatimukset ovat 
vähintään perustiedot ja -taidot melonnasta (peruskurssi 10 h) ja uimataito. 

Tapahtuman kuvaus Melontaseura Joensuun Kauhojat ry:n ja jäsenille tarkoitetut, noin 2–4 tuntia 
kestävät iltamelonnat Joensuun Hasanniemestä käsin kesäkuukausina 
(toukokuun lopulta syyskuun lopulle). Tilaisuudet voivat olla yhteismelontoja, 
jolloin niillä ei ole nimettyä vetäjää, tai ohjattuja, jolloin niillä on vetäjä. Samana 
iltana voi olla sekä kokeneiden melojien yhteismelonta, että kokemattomien 
melojien ohjattu melonta. Melonta tapahtuu järvellä (Pyhäselkä) tai joella 
(Pielisjoki). Tapahtumat ovat ilmaisia, eivätkä ne jäsenille tarkoitettuna ole 
ohjelmapalveluja.   
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VASTUUHENKILÖT & PUHELINNUMEROT 

Vetäjä Vaihtelee 

Turvallisuudesta 
vastaavat 

Joensuun Kauhojat ry:n hallitus sekä osallistujat ja vetäjät; kaikki vesille 
lähtevät yhdessä.  

Osallistujan tulee varustautua asianmukaisesti, noudattaa saamiaan ohjeita, 
ottaa toiminnassaan huomioon muiden turvallisuus ja huolehtia kykyjensä 
mukaan yhteisestä turvallisuudesta. 

Toiminta / 
tiistaimelonnat 

Frank Berninger, puh. 040 853 2944 

Turvallisuussuunnitel-
man laatija 

Tero Arppi, puh. 045 8027 123 

Puheenjohtaja Tomi Tuomasjukka, puh. 050 433 9049 

TURVALLISUUTTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET 

Terveystiedot 
tarkastettu 

Ei tarkasteta; ilmoita vetäjälle tai yhteismelonnalla jollekulle muulle 
osallistujalle, jos sinulla on tajunnan tai tasapainon menetystä aiheuttava 
sairaus. 

Varusteet tarkastettu Vajatalkoissa 22.5.2022 (turvallisuusasiakirjan liitteessä 4 tarkemmat tiedot; 
turvakansiossa vajalla).  

Jokainen tekee käyttämilleen varusteille ja kalustolle itse ennen lähtöä 
turvatarkastuksen (kajakin ja varusteiden kunto, kajakin kellutus). 

Riskianalyysin laatija Tero Arppi, 045 8027 123 

Tahot, joita tiedotetaan 
retkestä 

– 

Muita turvallisuutta 
edistäviä toimenpiteitä 

Sää- ja tuuliennusteen ennen vesille lähtöä hankkii yhteismelonnalla joku 
osallistujista, ohjatulla melonnalla vetäjä. 

Toiminnan rajoitukset: Jokainen päättää itse, millaisella säällä vesille lähtee. 
Toimintaan ei voi osallistua päihtyneenä. 
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Jokainen valitsee käyttöönsä taitoihinsa ja ko. melontatilanteeseen 
soveltuvan kajakin varusteineen (aukkopeitto, mela, liivi, järvellä/joella 
pumppu tai äyskäri, koskimelonnassa kypärä) ja tekee turvatarkastuksen eli 
katsoo, ovatko kajakki ja varusteet ehjiä ja onko kajakissa kellutus 
(lastitilallinen: suljetut lastiluukut, lastitilaton: kellukepussit). Kokeneemmat 
osallistujat neuvovat kokemattomampia kaluston valinnassa. 

Kajakkien kantamisessa kevyen liikenteen väylän yli nurmikolle noudatetaan 
varovaisuutta. 

Vesillä pidetään kellunta- tai maataukoja osallistujien tarpeen mukaan. 
Ryhmän koossapysymiseksi melontavauhti sovitetaan hitaimpien mukaan ja 
tarvittaessa pidetään taukoja tai nimetään peränpitäjä. Ryhmä voidaan jakaa 
kahtia, jos osa haluaa jatkaa melontaa ja toiset kääntyä takaisin (jos jatkava 
ryhmä ottaa kokemattomampia mukaansa, kokeneempien tulee katsoa, että 
kaikki pysyvät ryhmän mukana ja pääsevät takaisin vajalle). 

Osallistujat pysyvät ryhmässä ja ilmoittavat toisilleen melontakykyä 
uhkaavista seikoista, kuten palelu, uupuminen, loukkaantuminen, pelkotilat ja 
varusterikko. Matkapuhelimen käyttö suositellaan rajoitettavaksi tauoille. 

Jos mukana ei ole varmoilla pelastustaidoilla varustettua melojaa, 
pysytellään hinausmatkan päässä rannasta. Ilosaaren kosket (Itä- ja 
Länsikoski, lk I-) voi tarvittaessa ohittaa kanavan kautta (itsepalvelusulku, 
sulun lähellä oikealla on sininen naru, josta vetämällä toiminta alkaa ja 
kanavaan voi mennä, kun valo vaihtuu vihreäksi). Koskien kautta voi meloa 
retkikajakeilla ylös tai laskea alas, jos osallistujat niin haluavat ja jos mukana 
on kosket tunteva henkilö. Asianmukaisesti varustautuneina (kypärä, 
koskikalusto) voidaan harjoitella myös koskimelontaa. 

Apua tarvitsevien auttamisesta, ympäristön silmälläpidosta ja ryhmän 
koossapysymisestä huolehtii jokainen kykyjensä ja taitojensa mukaan. 

ONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE 

Pelastussuunnitelma Toiminta kaatumistapauksessa: jos kaadut, pidä kiinni melasta ja kajakista ja 
herätä muiden huomio. Tilanteen huomannut herättää lopun ryhmän 
huomion (pilli, ääni, käsimerkit) ja ryhmä kokoontuu. Pääsääntöisesti kaikkien 
osallistujien tulisi olla pelastustaitoisia, joten paikalle nopeiten ehtivä meloja 
pelastaa kaatuneen takaisin kajakkiinsa. Jos tuuli vie tyhjän kajakin, kajakki 
hinataan uimarin luo. 

Jos veden varaan joutuneen melojan pelastaminen pitkittyy, vesi on viileää 
eikä kaatuneella ole märkä- tai kuivapukua, tulee apua hälyttää viipymättä 
hypotermiavaaran vuoksi. Palelevalle melojalle voidaan auttaa kuorivaate 
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päälle kajakkilautassa ja uupunutta tai loukkaantunutta melojaa autetaan 
hinaamalla. 

Jos sää muuttuu turvallisuutta uhkaavaksi, rantaudutaan, kootaan ryhmä ja 
varmistetaan, että kaikki ovat turvassa. 

Tarvittaessa apua hälytetään helposti saatavilla olevalla, vesitiiviisti 
pakatulla matkapuhelimella yleisestä hätänumerosta 112, josta tavoittaa 
myös järvipelastajat. Ilmoita: 

- nimesi ja yhteysmahdollisuudet 

- tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti 

- mitä on tapahtunut 

- onko loukkaantuneita tai ihmishenkiä vaarassa 

- mitä apua tarvitaan 

- älä katkaise yhteyttä, ennen kuin saat luvan. 

Tapaturma- ja onnettomuustilanteissa vetäjä tai osallistujat tekevät 
tilannearvion, hälyttävät tarvittaessa apua ja antavat ensiapua tai ohjaavat 
uhrin/uhrit hoitoon ensiavun jälkeen. 

Vetäjä tai joku osallistujista saattaa läheltä piti -tilanteet, tapaturmat ja 
onnettomuudet hallituksen tietoon joko suullisesti tai turvallisuusasiakirjan 
tapahtumaraportointilomakkeella. Yksittäisestä kaatumisesta ei tarvitse 
raportoida, jos siitä ei ole kuin vähäisiä seuraamuksia mutta jos esim. joku 
kaatuu samalla melonnalla useammin kuin kerran, raportti on syytä tehdä. 

Onnettomuustilannetta 
johtaa 

Vetäjä, jos melonta on ohjattu. Jos yhteismelonta, joku osallistujista ottaa 
johdon. 

Ryhmän toiminta 
onnettomuustilanteessa 

Tilanteen huomannut / huomanneet herättävät muun ryhmän huomion 
esim. huutamalla tai viheltämällä pilliin ja käsimerkeillä. Ryhmä kokoontuu, 
pysyy koossa ja avustaa kykyjensä mukaan. 

Vetäjän turvallisuutta 
edistävät varusteet  

Jos melonta on ohjattu, vetäjällä on: 

- puhelin vesitiiviissä pussissa helposti saatavilla (liivin taskussa / 
kaulassa) 

- hinausvyö 

- pumppu / äyskäri, melontaliivi, aukkopeitto, säänmukainen vaatetus 
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Muut ryhmän 
turvallisuutta edistävät 
varusteet 

Ryhmällä (ryhmä voidaan jakaa -> suositus 2 kpl): 

- puhelin vesitiiviissä pussissa (liivin taskussa / kaulassa) 

- hinausvyö 

- varamela 

- EA-pakkaus ja hypotermiapussi (vajalla 1 kpl) 

 

Osallistujilla: 

- varavaatteet vesitiiviisti pakattuina 

- kuoritakki helposti saatavilla (jos sää ei vaadi päälle) 

- juotavaa ja pientä evästä 

- pumppu / äyskäri, melontaliivi, aukkopeitto, säänmukainen vaatetus 

Yhteysvälineet Matkapuhelin vesitiiviissä pussissa helposti saatavilla (ryhmällä väh. 2 kpl). 

TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT & YHTEYSTIEDOT 

Yleinen hätänumero   112 

Meripelastus sisävesillä 112  

Siun Sote päivystysapu (24 h/vrk) 116 117 

Taksi Taksi Itä-Suomi 0601 10100 

Joensuun Taksi1 0300 301 111 

Taksi Joensuu 0800 02120 
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PELASTUSPAIKAT 

KARTTANIMI KOORDINAATIT (WGS84) INFO 

Hasanniemi, Kauhojien vaja N 62° 35.4651'  E 29° 44.4992' Länsiviitta 1 

Ilosaari N 62° 35.9547'  E 29° 46.2232' Siltakatu 1 

ABC Siihtala, venelaituri N 62° 36.4301'  E 29° 46.5819' Nurmeksentie 7 

Karsikon venesatama N 62° 36.4702'  E 29° 48.3508' Pohjolantien pää 

Vainoniemen huvila, Linnunlahti N 62° 36.2038'  E 29° 43.0424' Vainoniementie 3 

Aavaranta venepaikka, Noljakka N 62° 36.7508'  E 29° 42.4992'  

Bunkkerimuseo, Marjala N 62° 37.8114'  E 29° 40.1035' Virrantaus 7 

Joensuun Jääkarhujen tukikohta, Vehkalahti N 62° 34.8416'  E 29° 45.9546' Mäntyniementie 1 

Reijolan venesatama, Joensuu N 62° 32.8758'  E 29° 48.8108' Haapaniementien pää 

 

Laatija & päivämäärä Tero Arppi 16.5.2022 (puh. 045 8027 123) 

Liitteet Riskianalyysi 

Kartat 

 

 

 

6

mailto:info@joensuunkauhojat.net


Riskianalyysi: Tiistaimelonnat Joensuun Kauhojat ry   17.5.2022 1/3

Tapahtuma Tiistaimelonnat
Paikka Joensuun Kauhojat ry:n melontavaja, Länsiviitta 1, 80110 Joensuu
Päivä Tiistai-iltaisin kesä-elokuu (syyskuu)

Klo 18-20.30 (tai 17-19.30)
puh. s-posti

Järjestäjä Joensuun Kauhojat ry
Toimintavastaava Frank Berninger 040 853 2944 toiminta (at) joensuunkauhojat.net

Muut vastuuhenkilöt Tapahtumien vetäjät ja osallistujat
Riskianalyysin laatija Tero Arppi 045 8027 123 varapuheenjohtaja (at) joensuunkauhojat.net

Toimintaan liittyvät vaarat

Vaara

Toden-
näköisyys Vakavuus Kerroin Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Toimenpiteet vahinkotilanteessa

1 1-3 1-3 Tapahtumaan tulo vain terveenä. Riittävä turvaväli koko tapahtuman ajan (1-2 
metriä). Yskiminen / aivastaminen hihaan / nenäliinaan. Käsien pesu / 
desinfiointi erityisesti ennen ja jälkeen yhteiskäyttövälineiden ja käymälän 
käytön. Vajalla noudatetaan ajankohtaisia ohjeita (mm. vajan sisällä kerrallaan 
olevien henkilöiden määrä, kajakkien kuivaaminen, liivien kierrätys). 
Mahdollisessa pelastustilanteessa turvaväliä saadaan pidettyä, kun avustaja 
pitää kiinni kajakin keulan kansiköysistä eikä aukon reunoista.

Toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevia valtioneuvoston, viranomaisten ja 
Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n 
rajoituksia, suosituksia ja ohjeita.

1 1 1 Valitaan melontataitojen mukainen kalusto ja olosuhteet. Säävaraus, 
tuuliennuste, reittisuunnittelu. Ennakkoharjoittelu: taitojen kehittäminen; 

jokaisella tulisi olla auttavat pelastustaidot.

Nopea t-pelastus, jos kauempana rannasta / 
hinataan rantaan ensin meloja ja sitten 
kajakki, jos lähellä rantaa.

1 1 1 Katso edellinen kohta; myös uimataito, pelastautumisharjoittelu (kaatumisen 
pelko voi heikentää melontakykyä).

Rauhoitetaan, hinataan tuetusti rantaan

2 1 2 Sovitaan reitti, tauot ja vauhti kokemattomimpien mukaan. Säävaraus (jokainen 
päättää itse, lähteekö mukaan). Sopiva kalusto (säätöevä/peräsin, joiden 
toiminta testataan ennen lähtöä). Mukana hinausvyö, juotavaa ja pientä 
syötävää.

Kellunta- tai maatauko, hinataan

2 1 2 Mukana varamela, hinausvyö. Kaluston ja varusteiden tarkistus ennen lähtöä 

(kajakeissa suljetut lastiluukut/kellukepussit -> kelluvat vesilastissakin). 
Irtotavarat vetoketjutaskuihin, puhelimet ym. vedenpitäviin pusseihin tai 
jätetään rantaan. Ryhmässä pysyminen, vesiliikenteen ja karikoiden silmälläpito, 
väylien ym. välttäminen, havaittavuudesta huolehtiminen.

Hinataan, varamela käyttöön, 
liikenneonnettomuuksissa hälytetään apua 

(112).

Toden-
näköisyys Vakavuus Kerroin Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Toimenpiteet vahinkotilanteessaVaara

Virusten mm. koronaviruksen 
leviäminen

Kajakin kaatuminen

Pelkotilat, paniikkikohtaus

Uupuminen

Kaluston, varusteiden tai 
tavaroiden rikkoutuminen / 
katoaminen
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1 1-3 1-3 Helteellä aurinkovoide, päähine, juotavaa ja suoloja. Vammoja ehkäisevä kajakin 
kantamis- ja melontatekniikka (esim. jännetupintulehdus: rento ote melasta, 
suora ranne vedon aikana, rannesuojat viileällä ilmalla). Vesiliikenteen 
silmälläpito, väylien ja satamien välttäminen, havaittavuudesta huolehtiminen. 
Varovaisuus puukkojen, kirveiden ja tulen kanssa sekä liukkailla rantakivillä ja 

laiturilla; paljain jaloin ei kannata rantautua ja kulkea rannoilla (lasinsirpaleet). 
Vajalla varovaisuus kajakkien kantamisessa kevyen liikenteen väylän yli. 
Tiedossa oleviin sairauksiin lääkitys mukaan, ohjeet muille. EA-pakkaus mukaan. 

Annetaan ensiapua (EA-pakkauksessa 
punkkipihdit, kyypakkaus), ohjataan 
lääkäriin/hälytetään apua (112), vesillä 

loukkaantunutta hinataan.

1 1-3 1-3 Nopea pelastaminen kaatumistapauksessa (pysyttely ryhmässä, kalustossa 
laipiot/kellukkeet ja tartuntakahvat & kansiköydet, pumppu/äyskäri käsillä). 
Mukana vesitiiviisti pakatut varavaatteet ja matkapuhelin. Veden lämpötilan/ 
säänmukainen varustus, reittisuunnittelu (melotaan lähellä rantaa tai ryhmässä 
hyvät pelastustaidot omaavia mukana). Ennakkoharjoittelu: 

pelastautumistaidot.

Lievä: annetaan ensiapua, 
kohtalainen/vakava: hälytetään apua (112), 
annetaan ensiapua.

1 3 3 Uimataito melonnan edellytys, tajunnan tai tasapainon menetystä aiheuttavista 
sairauksista hyvä kertoa muille. Melonta- tai pelastusliivi päällä, ei suurikokoisia 

Pelastetaan ja hälytetään apua (112), 

aloitetaan pp-elvytys 30:2 (aluksi 5 Todennäköisyys / vakavuus: 1 = epätodennäköinen / lievä, 2 = mahdollinen / haitallinen, 3 = todennäköinen / vakava
Kerroin: 1 = merkityksetön riski. 2 = vähäinen riski. 3-4 = kohtalainen riski. 6 = merkittävä riski. 9 = sietämätön riski.

Fyysiset vammat, 
sairaskohtaukset

Hypotermia 
(lievä/kohtalainen/vakava)

Hukuksiin joutuminen
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Suorituspaikkaan liittyvät vaarat

Paikka ja kuvaus Vaara Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Kaatuminen; pelastaminen rantaan hinaamalla voi pitkittyä, jos virta vienyt 

kauas -> hypotermia

Ohjeet: siirrytään melontalaiturista lähelle 

rantaa odottelemaan muita, ettei virta vie; 
valvominen, varoittaminen

Puristuminen tai juuttuminen veneen ja laiturin väliin Ohjeet: laiturissa olevien veneiden 
ohittaminen aina joen puoleltaFrisbee voi osua melojaan Ei pysähdytä radan kohdalle, jos pelaajia

Kaatuminen; pelastaminen rantaan hinaamalla voi pitkittyä->hypotermia Varovaisuus, paikan välttäminen; 

kaatumistapauksessa nopea t-pelastus 
Kaatuminen; pelastaminen rantaan hinaamalla voi pitkittyä->hypotermia Varovaisuus, paikan välttäminen/nopea t-

pelastus

Kaatuminen, pitkähkö uinti -> hypotermia, fyysiset vammat, lasikuitukaluston 

rikkoutuminen

Koskimelonnassa kypärä, laskeminen 
laskureittiä pitkin, nopea t-pelastus

Kaatuminen Sivuttain törmätessä nojattava esteeseen 
päin, ettei virta kaadaKaatuminen Säävaraus, tuuliennuste, reittisuunnittelu

Kaatuminen Säävaraus, tuuliennuste, reittisuunnittelu

Kaatuminen, uupuminen Säävaraus, tuuliennuste, reittisuunnittelu

Fyysinen vamma (ihon palaminen), nestehukka Suojavoide, päähine, juotavaa

Kaatuminen, lasikuitukaluston rikkoutuminen Varovaisuus

Törmäys muun vesiliikenteen kanssa Vesiliikenteen silmälläpito, pysyttely poissa 
väyliltä ym., pysyttely ryhmässä

Fyysiset vammat Varovaisuus

Koko vesialue: kivet ja karikot

Koko vesialue, erityisesti väylät, satamat, venepaikat, kanava

Rantakivet, laituri: liukkaus. Kaupunkirannat: lasinsirpaleet. 

Venelaiturien läheisyys vajalta lähdettäessä: kajakilla voi 

Vesillelähtöpaikka: joen virtaus voi kuljettaa kajakin 
kauemmas, virta voi painaa viereistä Future Clubin laituria 

vasten

Kirkkopuiston frisbeegolfrata: harhaheitot
Kanavan ylävirran puoleiset sulut: virta painaa ylävirtaan 
katsottuna oikeaa reunaa päin
Ilosaari, koskien yhtymäkohta alajuoksulla: virtauksia ja 
pyörteitä

Ilosaari: Itä- ja länsikoski (lk I-; molemmissa laskureitti 
ylävirrasta katsoen oikeassa reunassa. Vasen reuna kivinen, 
ylös pääsee helpoiten Itäkoskea Ilosaaren rantaa pitkin)Joella vedenalaiset ja -päälliset esteet (esim. uittopuomien 

Jokisuu: ristiaallokkoa tuulella
Järvi: aallokkoa erityisesti lounais-, länsi- tai luodetuulella

Koko vesialue: tuuli

Koko vesialue: aurinko
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