TURVALLISUUSSUUNNITELMA
TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS
Tapahtuma

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunoiden maantielenkit.

Tapahtuman lyhyt
kuvaus

PKK:n järjestää viikonloppuisin ja arki-iltoina ohjelmaan merkittyjä vakiolenkkejä
maanteillä / metsäteillä, joita vetävät koulutetut / koulutettavat ohjaajat.

Ajankohta

Ilmoitetaan tarkemmin tapahtuman mainoksessa tai seuran web-sivulla

Järjestäjä

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat

Vastuuohjaaja

Erikseen tapahtuman ilmoituksessa mainittu henkilö

Turvallisuusvastaava
ja turvasuunnitelman
laatija

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry / Antti Nissinen

Turvallisuusvastaavan varahenkilö
Muut vastuuhenkilöt
Turvallisuustavoitteet

Tavoitteena on ajaa osallistujille ja ulkopuolisille turvallisia ja miellyttäviä
porukkalenkkejä.

TAPAHTUMAN TARKKA KUVAUS
Ohjelma ja aikataulu
pääpiirteissään

Maantie- tai maastolenkki, joka ajetaan ennalta ilmoitetulla alueella tai reitillä,
joka kerrotaan tarkemmin tilaisuuden mainoksessa.

Toiminta-alue tai reitti

Ilmoitetaan mainoksessa

Alue tai reitti
toiminnan ja
turvallisuuden
kannalta

Tampereen ympäristön liikenneverkosto

Olosuhteet
tapahtuman aikaan

Vallitsevat sääolosuhteet vaikuttavat toimintaan (lämpötila, pimeys, liukkaus
jne.) ja ne on otettava huomioon varustautumisessa ja liikkumisessa.

Käytettävät välineet ja
rakenteet

Ei erillisiä rakenteita. Normaalit lajiin liittyvät varusteet osallistujilla.

Vaatimukset välineille
ja rakenteille

Lainmukaisia ja ko. tarkoitukseen soveltuvia.

RISKIKARTOITUS JA RISKIEN HALLINTA
Arvioidut riskit
osallistujille

Kolarit toisten osallistujien tai muun liikenteen kanssa.
Kaatuminen ilman ulkopuolisen vaikutusta esim. tienpinnan tai kalustorikon
takia.
Hyönteisten tai eläinten puremat ja pistot.
Roskat silmissä, hiertymät ja rakot.
Auringon aiheuttamat ihovauriot.

Sairauskohtaukset, diabetes, epilepsia. Riskitapaukset pyritään selvittämään
tapahtuman alussa osallistujilta tiedustelemalla.
Uupuminen kesken tapahtuman nestehukan tai energiavajeen takia.
Arvioidut riskit muille

Törmäyksestä aiheutuva loukkaantuminen ja/tai omaisuuden vahingoittuminen.

Mahdollisia vaarallisia
tilanteita

Muun liikenteen arvaamaton, varomaton tai välinpitämätön käyttäytyminen ja
siitä johtuvat vaaratilanteet.

Mahdollisia vaarallisia
paikkoja

Taajama-alueet, vilkkaasti liikennöidyt kevyenliikenteen väylät, vilkkaasti
liikennöidyt maantiet.

Keskeiset toimet
Varovainen toiminta, muun liikenteen huomioon ottaminen ja ennakointi.
riskien hallitsemiseksi Ryhmäajosääntöjen kertaaminen / opettaminen tarvittaessa.
Reitinvalinta tunnettujen riskialttiiden alueiden kiertämiseksi.

OSALLISTUJAT JA OSALLISTUJIEN VELVOLLISUUDET
Osallistumisvaatimukset

Lain mukaiset varusteet (esim. valaisimet)
Lenkille osallistujan on käytettävä soveltuvaa kypärää.
Osallistuja ei saa olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen.
Alaikäisellä osallistujalla on oltava esittää huoltajan suostumus.

Osallistujamäärärajoitus

max 20 henkilöä / ohjaaja. Osallistujamäärän ylittäessä annetun määrä, jaetaan
ryhmä useampaan osaan ja toiselle ryhmälle määrätään johtaja, joka on joko
pyöräilyn ohjaaja / koulutettava / kokenut ryhmäajaja.

Osallistujien
luonnehdintaa

Osallistujat ovat enimmäkseen seuran jäseniä. Lenkeillä voi olla mukana myös
seuran ulkopuolisia osallistujia.

Osallistujien
velvollisuudet

Osallistujien on noudatettava ohjaajan antamia ohjeita ja määräyksiä.
Osallistujan on noudatettava liikennesääntöjä.
Osallistujan on otettava muiden osallistujien turvallisuus huomioon omassa
toiminnassaan.
Osallistujan on kerrottava ohjaajalle sellaisista terveydellisistä seikoista, jotka
voivat vaikuttaa muiden osallistujien turvallisuuteen toiminnan aikana.
Osallistujan on saatettava ohjaajan tietoon sellaiset turvallisuuteen vaikuttavat
asiat, joita ohjaaja ei ole mahdollisesti havainnut.

Osallistujien
pakolliset
varusteet

Lenkille sopiva ajokalusto
Kypärä
Riittävästi juotavaa ja syötävää lenkin luonteen huomioon ottaen.
Välttämättömät varaosat ja tarvikkeet, esim. varasisärengas ja pumppu
.

Osallistujien
pakolliset vaatteet

Säänmukainen varustus.
Pimeällä ajettaessa heijastimilla varustetut ajovarusteet ja lain edellyttämät valot

Osallistujien
ryhmävarusteet

Huoltotarvikkeita ja varaosia.
Ensiaputarvikkeita.

JÄRJESTÄJÄT JA JÄRJESTÄJIEN VARUSTEET

Järjestäjien määrä

Vähintään 1 ohjaaja 20 osallistujaa kohden. Jos osallistujia on enemmän,
määrätään osallistujien joukosta toinen ohjaaja, joka osallistuu ryhmän
ohjaamiseen varsinaisen ohjaajan apuna.

Järjestäjien varusteet

Lajiin soveltuva kalusto.
Työkaluja, varaosia ja tarvikkeita vähäisiin tienpäällä tehtäviin korjauksiin.
Matkapuhelin asianmukaisesti säältä suojattuna.

Järjestäjien
ryhmävarusteet

Ensiaputarvikkeita.

TOIMINTATAVAT
Perustarkistukset
tapahtuman alussa

kts. Lenkinvetäjien ohjeen kohta
“3.7 PERUSTOIMINTAOHJEET ALOITUSPAIKALLA”
http://bit.ly/lenkkiohjeet
- esittelyt
- tuoteselosteen kertaus (lenkin speksit)
- tiedustellaan mahdolliset terveysriskit, jotka vaikuttavat toimintaan
- varmistetaan että uudet / kokemattomat osallistujat tietävät käsimerkit ja
ryhmäajon perusteet. Opastetaan lisää lenkin aikana, jos havaitaan
turvallisuutta vaarantavia puutteita tiedoissa / taidoissa.

Perusohjeistus
tapahtuman alussa

kts. yllä

Liikkuminen

Polkupyörällä

Viestintä

Ajon aikana käsimerkit, sanallinen viestintä ajon aikana, mahdollisesti pillin
käyttö. Pysähdyksissä lisäksi matkapuhelin.

Johtaja onnettomuustilanteessa

Lenkin vetäjä. Jos osallistujissa on mukana pelastustoimen ammattilaisia, niin
johtovastuu voidaan siirtää hänelle näin sovittaessa.

Varajohtaja
onnettomuustilanteessa

Muut kokeneet osallistujat.

Toiminta
onnettomuustilanteessa

Ensimmäisenä pyritään estämään lisävahingot.
Hälytetään tarvittaessa lisää apua (112) ja annetaan ensiapua.
Ilmoitetaan onnettomuudesta vastuuohjaajalle ja varajohtajalle, jos nämä eivät
ole paikalla.
Tarvittaessa kuljetetaan loukkaantunut lähimmälle evakuointipisteelle.
Korjataan mahdolliset kalustovahingot.
Huolehditaan uhrin omaisuuden turvaamisesta.

Ensiapu

Annetaan mahdollisuuksien ja taitojen mukaan.

Toiminta eksymistilanteessa

Pyritään saamaan yhteys kadonneisiin ja sopimaan uusi kokoontumispaikka. Jos
yhteyttä ei saada, niin kadonneiden osallistujien määrän / kokemuksen
perusteella suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Alaikäiset osallistujat on aina
löydettävä tai saatava varmistus huoltajilta, että osallistujat ovat turvallisessa
paikassa.

Tapahtuman
keskeytys

Ohjaajalla on mahdollisuus keskeyttää tapahtuma onnettomuuden, kalustorikon
tai osallistujien käyttäytymisen johdosta.

Evakuointi

Onnettomuustapauksissa evakuointipisteet sovitaan pelastuspalvelun
toimijoiden kanssa yhdessä. Apuna käytetään GPS koordinaatteja ja/tai karttoja.

Onnettomuusraportointi

Onnettomuudet raportoidaan kirjallisesti Kaupin Kanuunoiden
hallitukselle. Myös ns. läheltä piti -tapauksista on suositeltavaa tehdä
raportti, jotta niistä voidaan ottaa opiksi ja kehittää toimintaa
vaaratilanteita ehkäisevään suuntaan.
email: hallitus@kaupinkanuunat.net
EVAKUOINTIPISTEET

Karttanimi ja osoite

WGS 84 lat

WGS 84 lon

Lisää tarvittaessa rivejä!

LUVAT, VASTUUT, VAKUUTUKSET JA VIRANOMAISET
Luvat toiminnalle
Vastuut ja
vakuutukset

Järjestäjällä on vakuutusyhtiö IF:in vapaaehtoistyöntekijöiden
tapaturmavakuutus ja toiminnanvastuuvakuutus.

Ennakkotiedotettavat
viranomaiset

MUUTA
Tärkeitä
puhelinnumeroita

Hätäkeskus 112.

LIITTEET
(lisää liitteenä tai linkkinä)
Kartta

Riskianalyysi

Muu liite

Muu liite

