
TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS

Tapahtuma MTBretki.fi 2022

Tapahtuman lyhyt
kuvaus

Maastopyörätapahtuma Petäjävedellä kaiken tasoisille maastopyöräilijöille.
Reittejä on kaksi: reitti A on kokeneemmille maastopyöräilijälle ja reitti B
kokemattomammille. Reitit voi kiertää myös useamman kerran, jos
tapahtuma-aika sen sallii. Tapahtuma ei ole kilpailu. Reittejä ei ole suljettu
muulta liikenteeltä.

Odotettu osallistujamäärä on 50 henkilöä, enintään 99 henkilöä.

Tapahtumapaikka Taipaleen tila. Taipale 20, 41900 Petäjävesi

Ajankohta Lauantai 18.6.2021 klo 9.00 - 14.00

Järjestäjä Petäjäveden Petäjäiset ry. ja Keuruun Latu ry.

Johtaja Martti Huuskonen, puhelin 040 4104890.

Varajohtaja Ossi Töysä, puhelin 040 779 9429

Turvallisuusvastaava
ja turvasuunnitelman
laatija

Martti Huuskonen

Turvallisuus-
vastaavan varahenkilö

Jani Teppo, puhelin 050 574 7641

Muut vastuuhenkilöt Noora Nokelainen, ensiapu. 040 8416387
Jani Riitamäki, reittivastaava. 0400942183
Hannes Ylikoski, ruokailuvastaava.
Tapio Kaura-aho, liikenteenohjausvastaava.
Hannu Heikkilä, juomapistevastaava.

Turvallisuus-
tavoitteet

● Saada osallistujat ilman isompia haavereita maaliin
● Reittimerkinnät riittävästi merkittynä, ettei kukaan eksy reitiltä.

https://mtbretki.fi


TAPAHTUMAN TARKKA KUVAUS

Ohjelma ja aikataulu
pääpiirteissään

klo 9:00 ilmoittautuminen
klo 10:00 yhteislähtö Taipaleen tilalta
klo 11:30-13:00 saapuminen Taipaleen tilalle
klo 12.00-13:30 ruokailu
klo 14.00 tapahtuma päättyy

Toiminta-alue tai
-reitti

Alue tai reitti
toiminnan ja
turvallisuuden
kannalta

Reitti A. Vasen kartta. Kulkusuunta myötäpäivään. Sisältää neljä metsäistä
polkuosuutta, muutoin helppo kulkuistu yleistä soratietä.
Sateella polkujen kivet ja mättäät ovat liukkaita. Soratien hiekka saattaa
tietyissä olosuhteissa olla pehmeää ja pettävää.

Reitti B. Oikea kartta sisältää kaksi metsäistä polkuosuutta, muuten
helppokulkuista soratietä.
Sateella pölkujen kivet ja mättäät ovat liukkaita. Soratien hiekka saattaa
tietyissä olosuhteissa olla pehmeää ja pettävää.

Polkujen ajoittaisen kapeuden vuoksi mahdollinen maastosta pelastaminen
tapahtuu jalkaisin lähimmälle metsäautotielle tai soratielle. Kapeimmilla
polkuosuuksilla ei  pääse autolla tai mönkijällä.

Olosuhteet
tapahtuman aikaan

Säätila vaikuttaa maastopyöräilyreitin luonteeseen merkittävästi. Kuivalla kelillä
pito on hyvä ja nopeudet kasvavat. Märällä kelillä juuret, kivet ja mättäät ovat
liukkaita. Muistetaan turvavälit ja varovaisuus, oli säätila mikä hyvänsä.



Käytettävät välineet ja
rakenteet

Reitti merkitään punaisilla aurauskepeillä, joissa on yläpäässä heijastin,
kulkusuuntanuoli ja MTBretki.fi vihreäpohjainen logo. Nuolen koko tausta
mukaan lukien 10x10cm. Koko kyltin koko 10x30cm. Heijastin kepin päässä.

Vaatimukset välineille
ja rakenteille

Pitää erottua maastosta.

RISKIKARTOITUS JA RISKIEN HALLINTA

Arvioidut riskit
osallistujille

Mahdollisia ovat pienet nirhaumat, haavat ja ruhjeet.

Epätodennäköisiä, mutta mahdollisia ovat venähdykset ja murtumat.
Riskinä törmäykset maastonmuotoihin tai toisiin pyöräilijöihin.

Alueen maanomistajille on ilmoitettu tapahtumasta.

Metsästysseuralle on ilmoitettu tapahtumasta ja annettu reitti.
Metsästystoimintaa ei ole käynnissä alueella kyseisenä ajankohtana.

Arvioidut riskit
katsojille

Mahdollisia ovat liukastumisen aiheuttamat pienet vammat.
Epätodennäköisiä, mutta mahdollisia ovat venähtämiset.
Alueen metsästysseuralle on ilmoitettu tapahtumasta ja annettu reitti.

Arvioidut riskit
sivullisille

Riskinä yhteentörmäykset yleisillä teillä.

Mahdollisia vaarallisia
tilanteita

Kaatumiset, törmäykset, liikenneonnettumuudet.

Mahdollisia vaarallisia
paikkoja

Kaikki liittymät polulta soratielle ovat vaaranpaikkoja maantieliikenteen vuoksi.

Keskeiset toimet
riskien hallitsemiseksi

● Varoitusmerkit liittymiin.

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

OSALLISTUJAT JA OSALLISTUJIEN VELVOLLISUUDET

Osallistumis-
vaatimukset

Pakolliset: Maastopyörä, kypärä.
Suositellaan: ajolaseja.

Osallistujamäärä-
rajoitus

99 henkilöä

Osallistujien
luonnehdintaa

Maastopyöräilijöitä, jotka voivat olla aloittelijoista kokeneisiin.

Osallistujien
velvollisuudet

Noudattaa riittävää varovaisuutta ja liikennesääntöjä. Huolehtia oman kaluston
toimivuudesta, etenkin pyörän ja kypärän.

Osallistujien
pakolliset varusteet

Maastopyörä, kypärä.
Suositellaan juomapulloa ja matkapuhelinta.

http://urly.fi/d4f


Osallistujien
pakolliset vaatteet

Suositellaan urheiluun soveltuvia vaatteita, kelin mukaisesti.

Osallistujien
ryhmävarusteet

-

JÄRJESTÄJÄT JA JÄRJESTÄJIEN VARUSTEET

Järjestäjien määrä arviolta 5-8 henkilöä

Järjestäjien varusteet Matkapuhelin, huomioliivit, ensiapulaukku.

Järjestäjien
ryhmävarusteet

-

TOIMINTATAVAT

Perustarkistukset
tapahtuman alussa

Reittimerkintöjen tarkistus. Reitin tarkastaa ennen tapahtumaa: Jani Riitamäki.
Osallistujien nimet ja puhelinnumerot otetaan talteen ilmoittautumisen
yhteydessä.

Perusohjeistus
tapahtuman alussa

Reittiin, turvallisuuteen ja ruokailuun liittyvät asiat käydään lävitse.

Liikkuminen Tapahtumahenkilökunta liikkuu: pyörillä, autoilla, mönkijöillä

Viestintä Matkapuhelimilla. Puhelinluettelo käytössä kaikilla tapahtumahenkilökunnalla.

Liikenteenohjaus Alueella liikutaan yleisten liikennesääntöjen mukaisesti.

Johtaja onnettomuus-
tilanteessa

Martti Huuskonen

Varajohtaja
onnettomuus-
tilanteessa

Ossi Töysä

Toiminta
onnettomuus-
tilanteessa

Ensimmäisenä pyritään estämään lisävahingot. Hälytetään tarvittaessa lisää
apua (112) ja annetaan ensiapua. Ilmoitetaan onnettomuudesta johtajalle ja
varajohtajalle. Tarvittaessa kuljetetaan loukkaantunut tapahtumakeskukselle tai
lähimmälle tielle. Korjataan mahdolliset kalustovahingot.

Ensiapu Tapahtumassa on ensiapuvastaava Noora Nokelainen. 040 8416387

Toiminta eksymis-
tilanteessa

Yritetään tavoittaa henkilöä puhelimitse.
Selvitetään mahdollinen viimeinen havaintokohta.
Reitin läpikäynti.
Ilmoitus viranomaisille.
Alueen läpikäynti yhdessä porukalla.



Tapahtuman
keskeytys

Tapahtuma keskeytetään säätilan, ison onnettomuuden tai muun force major
tilanteen vuoksi.

Evakuointi Tapahtuu jalkasin poluilta ja henkilöautolla polkujen päistä.

Onnettomuus-
raportointi

Tapahtumasta raportoi Martti Huuskonen.

EVAKUOINTIPISTEET
Merkitty alla oleviin liite karttoihin keltaisilla pisteillä

Karttanimi ja osoite WGS 84 lat WGS 84 lon

Lähtö ja maalialue, Taipale 20 62.20253, 25.18858

Venkkalanantien ja nimettömän metsäautotien
liittymä

62.1838 25.204

Järvenpääntien ja Tallaankorventien liittymä 62.16522 25.24991

Isoahontie 62.1599 25.2549

Lisää tarvittaessa rivejä (-> hiiren oikea näppäin viimeisen rivin päällä -> “Lisää rivi alapuolelle”).

LUVAT, VASTUUT, VAKUUTUKSET JA VIRANOMAISET

Luvat toiminnalle Maanomistajat on kysynyt Martti Huuskonen
Pelastuslaitos: Pelastus- ja tapahtumasuunnitelma.

Vastuut ja
vakuutukset

Vakuutukset antaa Suomen ladun vakuutus OP-Pohjola

Ennakkotiedotettavat
viranomaiset

Pelastuslaitos

MUUTA

Tärkeitä
puhelinnumeroita

Hätäkeskus 112.

https://www.openstreetmap.org/#map=17/62.20253/25.18858
https://www.openstreetmap.org/#map=17/62.20253/25.18858
https://www.openstreetmap.org/#map=15/62.1838/25.204
https://www.openstreetmap.org/#map=15/62.1838/25.204
https://www.openstreetmap.org/#map=17/62.16522/25.24991
https://www.openstreetmap.org/#map=17/62.16522/25.24991


LIITTEET

Kartta Riskianalyysi

Kartta 1. Reitti A. Neljä polkuosuutta joissa mahdollisesti
liukkaita kiviä ja kantoja, merkitty

vaaleanpunaisella: Kurkisuo, Kivelä,
Salmijärven itäpuoli ja Viherrysjärven

itäpuoli.
Liittymiset yleisille teille merkitty

maastossa värillisin 30 cm korkein
vaaramerkein.

Evakuointipisteet (pääosin polkujen
läheisyyksissä) merkitty karttaan keltaisin

pistein.

Kartta 2. Reitti B. Kaksi polkuosuutta joissa mahdollisesti
liukkaita kiviä ja kantoja, merkitty
punaisella: Salmijärven itäpuoli ja

Viherrysjärven itäpuoli.
Liittymiset yleisille teille merkitty

maastossa värillisin 30 cm korkein
vaaramerkein.

Evakuointipisteet merkitty karttaan keltaisin
pistein.



Kartta 1. Reitti A.



Kartta 2. Reitti B.




