
 

 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS 

Tapahtuma Ympäri Nurmijärven MTB, Nurmijärvi 

Tapahtuman lyhyt 
kuvaus  

Koko päivän retki Nurmijärven ympäri. Ajetaan ohjattuina ryhminä. Reitti kulkee mm. 7-veljeksen 
reitillä ja Kiljavan harjualueella. Matkalle sattuu myös muita vaihtelevia maastoja, joissa eritasoisia 
polkuja ja teitä.  

 

Ajankohta 2.9.2017 klo 10 - 16... 

Järjestäjä  Nurmijärven Latu ry 

Vastuuohjaaja  Hannu Malinen 

Turvallisuusvastaava 
ja turvasuunnitelman 
laatija   

Hannu Malinen 

Turvallisuus- 
vastaavan varahenkilö 

Jarkko Aula, Matti Tikkanen, Pasi Moisio 

Muut vastuuhenkilöt Jarkko Aula, Matti Tikkanen, Pasi Moisio 

Turvallisuus- 
tavoitteet 

Turvallista matalalla riskillä ajoa, huomioiden omat kyvyt ja muut mukana olijat. 
Maasto on kartoitettu etukäteen ja hankalimmista paikoista varoitetaan 
etukäteen. Tieliikenteessä ajettaessa ja teitä ylittäessä noudatetaan 
liikennesääntöjä. Käytetään kypärää aina. 

 

TAPAHTUMAN TARKKA KUVAUS 

Ohjelma ja aikataulu 
pääpiirteissään 

Kokoontuminen Rajamäen uimahallille ennen klo 10. Lähtö klo 10 -10.15, Paluu 
takaisin noin klo 16. 

Toiminta-alue tai -
reitti   

Reitti pääpiirteittäin: Rajamäki - Nurmijärvi - Myllykoski - Numlahti - Perttula - 
Vaaksjärvi - Kiljava - Rajamäki. Pituutta retkelle tulee noin 50 kilometriä. 

Alue tai reitti 
toiminnan ja 
turvallisuuden 
kannalta 

Liikutaan ulkoilureiteillä ja poluilla. Myös kaavateillä ja muutamia kilometriä 
valtatiellä, kuten teiden nro 130 ja nro 132 vartta ajetaan, sekä useita pienempiä 
tietä. Myös tienylityksiä matkalle sattuu muutamia. Tiellä ja ulkoilureiteillä on 
otettava huomioon erityisesti muut liikkujat jalankulkijoista autoilijoihin. Poluilla ja 
maastossa huomioidaan mukana olijoiden taidot. Vaikeimmissa paikoissa 
varoitetaan ja huomioidaan tarvittaessa kiertämällä tai muuten paikkojen 
ohittaminen. 

Olosuhteet 
tapahtuman aikaan 

Huomattavan vaihtelevaa maastoa, helposta keskivaativaan ja vaativaa.   

Käytettävät välineet ja 
rakenteet  

Maastopyörä. Kypärä, ajolasit, hanskat ja ulkoilu-/ pyöräilyvaatetus.  

Vaatimukset välineille 
ja rakenteille  

Lainmukaisia ja ko. tarkoitukseen soveltuvia. 

 

RISKIKARTOITUS  JA RISKIEN HALLINTA 



 

Arvioidut riskit 
osallistujille  

Kolari, kaatuminen, neste- tai energiahukka, lämpöhalvaus, nyrjähtämiset, 
venähdykset, mehiläiset (ampiaiset), käärmeet. tms. 

Arvioidut riskit muille Kolari 

Mahdollisia vaarallisia 
tilanteita 

Törmääminen muihin liikkujiin, kaatuminen maastossa. Allergiareaktio ampaisen 
pistosta, tms. 

Mahdollisia vaarallisia 
paikkoja 

Risteykset, tien ylitykset, tiet. Alamäet, tekniset-, eli kiviset- ja juurakkoiset 
maastot. Liukkaat maaston kohdat, pitkospuut, sekä ojan ylitykset. 

Keskeiset toimet 
riskien hallitsemiseksi 

Noudatetaan liikennesääntöjä, käsimerkit (ääni-), vaarallisten paikkojen 
tunnistaminen, ennakoiminen, tarvittaessa ennakko-ohje ja -ohjeistus. 
Ensiapuvalmius, evakoinnin miettiminen etukäteen. 

Jos riskit ovat merkittäviä, niin laadi liitteeksi erillinen riskianalyysi: http://urly.fi/d4f. 

 

OSALLISTUJAT JA OSALLISTUJIEN VELVOLLISUUDET 

Osallistumis- 
vaatimukset 

Vähintään 15 vuoden ikä, alle 18 vuotta vain huoltajan suostumuksella. 
Kypäräpakko, suositus ajolasit ja -hanskat. Terveysongelmista kertominen. 

Osallistujamäärä- 
rajoitus 

Maksimimäärä 40 henkeä, 10-15 henkeä vetäjä. 

Osallistujien 
luonnehdintaa 

Pääosin aikuisia maastopyöräilyn perusteen hallitsevia. 

Osallistujien 
 velvollisuudet 

Noudattaa ohjaajien ohjeita. Pyörä ja varusteet oltava kunnossa. 

Osallistujien 
 pakolliset 
varusteet 

Maastopyörä, kypärä 
 
Suositukset: pumppu, vararengas + tai paikkatarvikkeet, rengastyökalut, 
pikatyökalu, (Jatkossa myös takavaihtajan korvake). Ajolasit.  

Osallistujien 
pakolliset vaatteet 

Suosituksia: Hanskat, Kypärämyssy, (-buffi), ulkoilupuku tai pyöräilyvaatteet, 
pyöräilypaita ja -housut. Kovapohjaiset kengät tai pyöräilykengät. (varavaateet 
reppuun). 

Osallistujien 
ryhmävarusteet 

Ensiapuapakkaus, työkaluja, pumppu, ensiapupakkaus, varasisäkumi ainakin 
yhtäkokoa, paikkausvälineet 

 

JÄRJESTÄJÄT JA JÄRJESTÄJIEN VARUSTEET 

Järjestäjien määrä Nurmijärven Latu ry 

Järjestäjien varusteet Ensiapupakkaus, työkaluja, pumppu,  

Järjestäjien 
 ryhmävarustee
t 

Ensiapupakkaus, työkaluja, pumppu, muutama vararengas,  

 

TOIMINTATAVAT 

Perustarkistukset 
tapahtuman alussa 

Yleiskatsaus pyöristä. Tarvittaessa ohjeistusta! 

http://urly.fi/d4f


 

Perusohjeistus 
tapahtuman alussa 

Käsimerkit, huudot,Ohjelman ja reitin tiivistelmä.  

Liikkuminen Jokamiehenoikeus/ muutamia suullisia lupia, yleiset tiet ja ulkoilureitit 

Viestintä Hannu Malinen 

Johtaja onnettomuus- 
tilanteessa 

Hannu Malinen 

Varajohtaja 
onnettomuus- 
tilanteessa 

Nimetyt apuvetäjät 

Toiminta 
onnettomuus- 
tilanteessa 

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. 

Ensiapu  Normaali avustus 

Toiminta eksymis- 
tilanteessa 

Tauko, paikannusyritys, Tilaanteen selvittäminen. 

Tapahtuman 
 keskeytys 

Vakavan onnettomuuden sattuessa keskeytetään. Voidaan palata helpompia 
reittejä lähtöpisteeseen. Varaudutaan päivystävää “raatoautoon” väsymysten 
vuoksi. 

Evakuointi Päivystävä “raatoauto”. Vakavammissa tapauksissa 112! 

Onnettomuus- 
raportointi 

Nurmijärven Ladun hallitus/ poliisi 

 

EVAKUOINTIPISTEET 

Karttanimi ja osoite WGS 84 lat WGS 84 lon 

Liikutaan koko ajan lähellä teitä, joten teitä ei 
erikseen luetella. 

  

   

   

   

   

   

Lisää tarvittaessa rivejä! 

 

 

LUVAT, VASTUUT, VAKUUTUKSET JA VIRANOMAISET 

Luvat toiminnalle Jokamiehen oikeudet, suuliset luvat, Vakuutus: Suomen Latu/ Op Vakuutus Oy 



 

Vastuut ja 
vakuutukset 

Suomen Ladun yhdistysten tapahtumat/ Op Vakuutus Oy 

Ennakkotiedotettavat 
viranomaiset   

Ei tarvetta 

 

MUUTA 

Tärkeitä 
puhelinnumeroita 

Hätäkeskus 112. 
Hannu Malinen, 040 8220694 
 

 

 

LIITTEET 

(lisää liitteenä tai linkkinä) 

Kartta Riskianalyysi Muu liite Muu liite 

    

 


