TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
Kivisalmen kierros
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RETKI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Reitti

Kivisalmen kierros, 3 km

Paikka

Aloitus- ja lopetuspaikan osoite:

Kivisalmen kievari, Rautalammintie 1935, Konnevesi

Koordinaatit: P 62° 39,901’ ja I 26° 34,029’
Sää

Kova tuuli ja asiakkaiden melontakokemus huomioidaan lopullisessa reitin
valinnassa.
Kova tuuli, myrskyn vaara tai ukkonen ovat syitä keskeyttää melontaretki tai
siirtää melontaretken ajankohtaa.

Kesto

30 -60 min

Henkilömäärä

8

-10

hlö/

melontaohjaaja,

1
16

hlö/ 2 ohjaajaa
Ryhmän erityispiirteitä, liikuntarajoitteet, muut huomioitavat asiat
Terveydentilaan, uimataitoon ja kokemukseen liittyvä kartoitus tehdään ennen retkelle lähtöä.
Vastuuopas

puh.

retkellä
Turvallisuudesta

puh.

vastaava retkellä

puh.

Päivystäjä (ei ole

puh.

retkellä
vaan
lähtee,

mukana
tietää
milloin

ketä
ja

minne)
Reittikuvaus LIITE:3

Ennalta ehkäisevät suunnitelmat
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Terveystiedot

tarkastetaan

paikan päällä
Varusteiden tarkastaja
Riskianalyysin laatija
Muut turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja varautumiset riskianalyysin pohjalta
Kännykät vedeltä suojattuna, vaihtovaatteet, varamela 1 kpl. EA-varusteet ja puhelin, kirves,
puukko ja tulentekovälineet, hinausvalmius, pumppu, valaisimet, 2X veden kestävä reittikartta.
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Pelastusjärjestelyt

Onnettomuustilanteen johtaja:

Varahenkilö:
Ryhmän

toiminta

onnettomuuden
sattuessa
Pelastusvastuu on ensisijaisesti lähimmällä melojalla, toimintaa johtaa
Nimi
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Toiminta oppaan ollessa kyvytön toimimaan:
Toiminta

turvallisuussuunnitelman

mukaan,

ryhmälle

on

perehdytetty

ja

jaettu

turvallisuussuunnitelma ja ryhmä tietää sen sijainnin. Mahdollisuuksien mukaan hätä EA ja
välittömät pelastustoimenpiteet, jos ei mahdollista niin ryhmä lähimpään rantaan. Yhteys
päivystäjään joka koordinoi tilannetta yhdessä turvaveneen ja pelastuslaitoksen kanssa.
Hätätilanteissa soitto 112.
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Evakointipisteet ja ajo-ohjeet
Karttanimi, osoite, koordinaatit (WGS84)
1. Aloitus- ja lopetuspaikka:

Kivisalmen kievari, Rautalammintie 1935, Konnevesi
Koordinaatit: P 62° 39,901’ ja I 26° 34,029’

2. Lentoturmien muistomerkki, levike
Kivisalmentie 1987
Koodinaatit: P 62° 40,073' ja I 26° 34,858'
Kivisalmen lento-onnettomuuden muistomerkki sijaitsee noi 1 km etäisyydellä Kivisalmen kievarista ja
reitin aloituspisteestä. Kohteessa on levike ja onnettomuuden infotaulu ja vanha kivisilta.
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Pelastusvälineet
Hinausköydet, pumppuja 1 kpl, hinausvyö, vedeltä suojattuina ensiapulaukku 1 kpl, kännykät
Yhteysvälineet
Kännykät/radiopuhelimet tms.

Tiedotettavat viranomaiset
Viranomainen
Henkilö
Yhteystieto

Tiedotussuunnitelma (onnettomuudesta tiedottavat henkilöt)
vastuuhenkilöt
Yleinen hätänumero
poliisi

112

112

myrkytyskeskus

09-471977

Muut tärkeät puhelinnumerot: terveyskeskus, meri- ja rajavartiosto, jne.
Laukaan terveyskeskus: arkisin 16.00 (pe 15.00) - 20.00 lauantaisin,
juhlapyhien aattona ja pyhäpäivinä 8.00 - 18.00 puh. (014) 267 8562

Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä
Keskitetty päivystys
Päivystys
puh. 014- 269 1811
Konneveden järvipelastajat
Konneveden Järvipelastajat, päivystäjä
0400 2339 77

Kivisalmen kievari avoinna kesäisin: Rautalammintie 1935, 44350 Konnevesi
https://fi-fi.facebook.com/KivisalmenKievari/
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Laatijan allekirjoitus:
päiväys:
Liitteet: Reittisuunnitelma, Riskianalyysi, Reittiselostus

Liite 1: REITTISUUNNITELMA
Aloitus- ja lopetuspaikka: Kivisalmen kievari, Rautalammintie 1935, Konnevesi

Koordinaatit: P 62° 39,901’ ja I 26° 34,029’
Reitin pituus 3 km.
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Liite 2: RISKIANALYYSI: Esimerkki riskikartoituslomakkeesta. Täytetään jokaisella retkellä
erikseen. Reitin riskikohdat on merkitty tähän valmiiksi.
Todennäköisyys 1-3, Vakavuus 1-3 Kerroin ilmaisee kohonneet riskitekijät.

Riski

Riskin vakavuus T V K Seuraamukset

Riskin

Kuka

Milloin

Toimen

o a

e

ennaltaeh

piteet

d k

r

käisy

riskin

e a

r

toteutu

n v

o

essa

n u

i

ä u

n

k s
ö
i
s
y
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s
Pohjoistuulella

Haitallinen

Kokematon

Omien

Meloja

Pelasta

69-tien

meloja saattaa taitojen

utumist

pohjoispuolella

kaatua kovassa arviointi

a

kulkeva

tärkeää,

harjoite

reitin

ltava

vaativa, koska

lyhentämi

etukäte

tuulensuojaa ei

nen

en

ole

tarvittaess

reitinosa

1 2
on

2 aallokossa.

a
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LIITE 3: Reittiselostus
Kivisalmen kierros on helppo 3 km pituinen melontareitti.

Reitti alkaa Kivisalmen kievarilta, jossa on satama ja kesäisin grilli-kioski. Kivisalmi sijaitsee
Rautalammin ja Konneveden rajalla. Kivisalmen silta on 69-tien todellinen maisemakohde. Reitti kulkee
Timosensaaren ympäri ja 69 -tien alitse.

Vanhan kivisillan kupeessa olevalla levikkeellä voi käydä tutustumassa
Lentoturmien muistomerkkiin. Reitti saattaa olla haasteellinen kovalla pohjoistuulella. Parkkipaikan
lähellä

sijaitsevaan

matkamiehen

karsikkoon

matkalainen

voi

käydä

merkitsemässä

omat

puumerkkinsä. Lähtöpaikan laivalaituriin on rakennettu kanoottiaskelma, josta melojan on helppo lähteä
vesille.
Lentoturmien muistomerkki pystytettiin Kivisalmeen v. 2015 kahden talvi- ja jatkosodassa pudonneen
suomalaisen pommikoneen muistoksi. Talvisodassa v. 1939 BL-110 pommikone eksyi lumimyrskyssä ja
tuhoutui törmättyään rantakallioon Etelä-Konneveden Hämeenniemessä. Turmassa menehtyi kolme
suomalaista sotilasta. Jatkosodan aikana v. 1941 DB-14 pommikone joutui koelennolla syöksykierteeseen ja
putosi Etelä-Konneveteen Lokkisaaren ja Honkasaaren väliin. Sekä koneen ohjaaja että tähystäjä
menehtyivät
Palvelut ja nähtävyydet:
• Kivisalmen kievari: hampurilaisravintola, baari ja grilli
• Kivisalmen silta
• Lentoturmien muistomerkki
• Matkamiehen karsikko (Kivisalmen Kievarin rannassa)
• KalajaRetkeily ja Konneveden Luontopalvelut: kajakkien vuokraus ennakkotilauksesta
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