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1. YLEISTÄ  

Suomenniemen aluejohtokunta (Suomenniemi, Mikkeli) on hankkinut alueelle 

kylävesiliikuntavälineitä alueella liikkuvien käytettäväksi. Vesiliikuntavälineitä ovat 

soutuvene, avokanootti, kaksi sup-lautaa ja neljä kajakkia. 

1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain veneilyyn ja melontaan liittyvistä 
poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä. Vesiliikuntavälineitä käyttävien 
tulee myös varautua tavanomaisiin liikuntaan ja ulkoiluun liittyviin vaaroihin 
sekä ottaa ne huomioon vuokratessa vesiliikuntavälineitä. 

1.2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa 

Vastuuhenkilönä on Antti Pakarinen, käytännön toimintaa hoitavan 
Kauriansalmen Kylät ry:n hallituksen jäsen.  
 
Antti Pakarinen antti.tapio.pakarinen@gmail.com 

 0407051764 

2. VESILIIKUNTAVÄLINEIDEN KÄYTÖN RISKIT JA TOIMINTAOHJEET 

2.1. Veden varaan joutuminen 

Riskialttiita olosuhteita ovat aallokko, kova tuuli ja kylmä vesi, joista viimeinen 

on suurin riskitekijä. Pidätämme oikeuden olla vuokraamatta 

vesiliikuntavälineitä, jos olosuhteet ovat liian riskialttiit vesiliikuntavälineiden 

turvalliselle käytölle.  

Veden varaan joutumisen riskin vuoksi käyttäjällä tulee olla aina 

vesiliikuntavälineitä käyttäessään yllä pelastus- tai kelluntaliivit. Jos käyttäjä on 

uimataidoton, yllä pitää olla pelastusliivit.  

Kajakilla, kanootilla tai veneellä ei kannata lähteä koskaan pidemmälle rannasta 

kuin mitä jaksaa uida. Jos vesiliikuntaväline kaatuu, pyri sen lähelle tai päälle. 

Anna hätämerkkejä huutamalla tai heiluttamalla kättä. 

Kajakeissa suositellaan käyttämään aukkopeitettä.  

Jos vesiliikuntavälineen käyttäjä on toimintakyvytön veden varaan joutumisen 

seurauksena, soita hätänumeroon 112 (kiireettömissä tapauksissa Mikkelin 

järvipelastajat p. 0407529930). Tämän jälkeen pyrkikää lähimpään rantaan tai 

veneeseen. Estä lisäonnettomuudet ja hoida läsnäolijat suojaan. 

mailto:antti.tapio.pakarinen@gmail.com
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2.2. Alkoholin käyttö 

Pidätämme oikeuden olla vuokraamatta vesiliikuntavälineitä päihtyneille 

henkilöille. Vesiliikuntavälineitä käyttäessä ei saa nauttia alkoholipitoisia 

valmisteita. Alkoholin käyttö vesiliikuntavälineiden käytön yhteydessä voi 

altistaa esimerkiksi veden varaan joutumiselle tai välineiden väärinkäytölle. 

2.3. Kalusto ja pelastusvälineet 

Käytettävä Suvi-vene on turvallinen ja vakaa. Käytettävissä avokanooteissa ja 

kajakeissa on kellukkeet tai vesitiiviit laipiot ja luukut. Melontaa varten 

käytettävissä on meloja. Kajakkeihin kuuluu myös aukkopeitteet. 

Tärkein turvallisuusväline on käyttäjälle sopivat CE-merkityt pelastus- tai 

kelluntaliivit.  

Jos vesiliikuntavälineissä on puutteita tai vikoja, niistä tulee ilmoittaa 

välittömästi vuokraavalle taholle sekä turvallisuusasiakirjan vastuuhenkilölle. 

Vioista ja puutteista ilmaiseminen kuuluu jokaisen käyttäjän vastuulle. 

3. HENKILÖMÄÄRÄT  

Soutuvene on rekisteröity neljälle henkilölle, kajakit yhdelle ja avokanootti kolmelle 

henkilölle.  

4. MENETTELY KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN 8 §:SSÄ SÄÄDETYN 
ILMOITUSVELVOLLISUUDEN NOUDATTAMISEKSI  

Onnettomuudet ja vaaratilanteet kirjataan onnettomuuskirjanpitoon.  

Ilmoitus terveysviranomaiselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon tehdään 

onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka vaativat lääkärihoitoa tai joka saattaisi olla 

jatkossa vaikutuksiltaan vaarallinen. 

5. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIEDOKSI SAATTAMINEN 

Turvallisuusasiakirja on nähtävillä vuokrauspisteessä sekä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 

Suomenniemen aluejohtokunnan alasivulla. 

6. TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
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1. Pidä aina pelastusliivit päällä vesillä. 

 

2. Jos uimataitosi on puutteellinen, käytä pelastusliiviä kelluntaliivin sijaan. 

Pelastusliivin noste on kelluntaliiviin nähden moninkertainen, ja toisin kuin 

kelluntaliivi, pelastusliivi kääntää sinut selälleen. 

 

 

3. Noustessasi kajakkiin tai kanoottiin rannalla, voit ottaa tukea joko kivestä/laiturista 

tai jos ei ole muita tukia, tukea mela vedenpohjaan. 

 

4. Istu kajakissa ryhdikkäästi selkä suorana. Muista rentouttaa olkapäät. 

 

 

5. Tunne vesillä liikkumisen säännöt! 

 

6. Pysyttele osaamistasi vastaavilla vesillä! 

 

 

7. Ohittava vene väistää aina ohitettavan. Ahtaissa kulkuväylissä pysy väylän oikeassa 

laidassa. 

 

8. Älä ylikuormita venettäsi. Istu veneessä! 

 

 

9. Jos vene kaatuu, pysyttele veneessä kiinni, älä lähde uimaan! 

 

10. Huomaa, että kaatumisen jälkeen olet uimari. Älä mene kauemmas kuin mistä jaksat 

uida rantaan. Pysyttele omien uimataitojesi mukaisen etäisyyden päässä rannasta 

veden lämpötila huomioiden. 

 

 

11. Lopettaessasi veneilyn/vuokra-ajan päättyessä vedä vene/kanootti aina kunnolla 

rantaan ja sido kiinni.  

 

12. Älä roskaa vesillä tai rannoilla! 

Tämä turvallisuusasiakirja on tehty 25.6.2019 Mikkelissä ja päivitetty 21.6.2021 


