
TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS

Tapahtuma Lintharju-MTB pyöräilytapahtuma

Toiminnan ja suorituspaikan 
kuvaus

Tapahtumassa pyöräillään oppaan vetämissä ryhmissä Lintahrjun 
alueen maastopyöräilyreiteillä

Ajankohta 16.8.2022 klo 10-15

Tiedot asiakkaista/osallistujista Tapahtumaan osallistuu eri ikäisiä maastopyöräilijöitä.

Järjestäjä ja yhteystiedot Suonenjoen Latu ry, Olavi Leskisen katu 10 A 9, 77600 Suonenjoki

Turvallisuudesta vastaava 
henkilö

Marko Hassinen Puh
.

405495551

Varahenkilö Atso Vilokkinen Puh
.

401803352

Toimintapaikka Suonenjoen jäähallin alaparkki (lähtöalue), Lintharjun alueen reitit, 
Latumaja (huoltopiste)

Reittiselostus Lintharjun alueenmerkityt maastopyöräreitit

Pelastuspisteet (WGS 84) Latumaja  62.64664827423888, 
27.036315237638675, lon: 
xx.xxxxx

Nimi lat: xx.xxxxx, lon: xx.xxxxx

Nimi (lisää sarakkeita tarvittaessa) lat: xx.xxxxx, lon: xx.xxxxx

TOIMINTAAN JA SUORITUSPAIKKAAN LIITTYVÄT KESKEISET RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

Kaatuminen pyörällä Reitin suunnittelu ajajien taitotason mukaan, vetäjän antamat 
ohjeet ja valvonta.

Eksyminen Vetäjien vastuu ajoporukastaan, ajajien ohjeistus, 
pelastuspuhelimen numero kaikilla.

Lämpöhalvaus, sairauskohtaus 
yms.

Jos on luvattu lämmintä säätä, vetäjien vastuu tauoista, juominen, 
tilanteen ja voinnin tiedustelu. Osallistujien voinnin ja jaksamisen 
tarkkailu.

Pyörärikot Ketään ei jätetä reitille rikkoutuneen pyörän kanssa, vetäjä korjaa 
tai soittaa apua paikalle.

(lisää sarakkeita tarvittaessa)

YLEISET OHJEET RISKIEN HALLINTAAN

Osallistujamäärä Noin 70 osallistujaa

Olosuhderajoitukset Tulossa todellä lämminta säätä.

Rajoitukset osallistujien 
suhteen

Esim. osallistujilta vaadittavat taidot tai fyysiset ominaisuudet.  

Oppaiden pätevyysvaatimukset Vetäjät/oppaat ovat kokeneita pyöräilijöitä, jotka olleet aiemminkin 
vetäjinä.

Oppaiden toiminta ennen 
ohjelman alkua

Oppaat ohjeistavat porukkansa, määräävät peräpään valvojan, 
tarkistavat pyörien kunnon ja muut varusteet, antavat joakiselle 
ryhmäläiselle puhelinnumeronsa.



Oppaiden ensiapu- ja avun 
hälytys-välineet sekä muu 

turvavarustus

Jokaisella vetäjällä on ea-laukku mukanaan ja puhelin 112-
toiminnolla, yksi toimitsija päivystää auton kanssa, latumajalta 
löytyy myös ea-varustusta.

Osallistujien perehdyttäminen 
ja opastaminen toimintaan

Osallistujille annetaan ohjeita ennen matkaan lähtöä.

Käytettävät turvavarusteet Kypärä jokaisella kuskilla.

Koneet ja laitteet

Elintarvikkeiden sekä veden 
kuljetus, säilytys ja käsittely

Latumajalla on huoltopiste, jossa elintarvikkeita käsitellään ja 
säilytetään määräysten mukaisesti, jokainen osallistuja vastaa omista 
mukanaan kuljettamistaan elintarvikkeista.

Paloturvallisuus Metsässä reitillä tulenteko on kielletty, latumajalla on asianmukainen 
ensisammutuskalsuto.

PELASTUSSUUNNITELMA

Tärkeät puhelinnumerot avun 
hälyttämiseksi

Hätäkeskus 112, järjestäjän pelastuspuhelimet  0401803352 ja 
0405495551.

Toimintaohjeet fyysisen 
vamman aiheutuessa asiakkaalle 

tai työntekijälle 

Vetäjät johtavat omia ryhmiään ja vastaavat ryhmän osalta avun 
hälyttämisestä, Atso Vilokkinen vastaa pelastuspuhelimesta, Marko 
Hassinen tapahtuman johtaja.

Toimintaohjeet muissa 
onnettomuus- tai 

vahinkotilanteissa

Katso kohta riskit ja niiden hallinta. HUOMIOIDAAN VOIMASSAOLEVA 
KORONAOHJEISTUS!

Toimintaohjeet tapaturman tai 
onnettomuuden jälkeen 

Tapahtuman johto vastaa näistä toimista.

Muut mahdollisesti 
huomioitavat asiat

Osallistujat ovat Suonenjoen Latu ry:n puolesta vakuutusturvan 
piirissa tapahtuman keston ajan.


