Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy

Turvallisuussuunnitelma

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU PATIKKARETKI
Toiminnan kuvaus
Opastettu muutaman tunnin mittainen kävelyretki, jonka aikana nautitaan eväät.
Asiakkaat tulevat itse ilmoitetulle lähtöpaikalle ja maksavat osallistumismaksun ohjaajalle. Varmistetaan,
että osallistujien varusteet soveltuvat sää yms. olosuhteisiin. Käydään suullisesti läpi
turvallisuussuunnitelma (patikointireitti, toiminta onnettomuustapauksissa, ryhmässä pysyminen).

Sää- ja muut varaukset
Kovalla myrskyllä (vaarana puiden kaatuminen osallistujien päälle) tai rankkasateella, (vaarana
liukastuminen) ei toimita; ohjaaja tarkistaa säätiedotuksen ennen tapahtuman alkua ja tekee päätöksen
toiminnan mahdollisesta peruuttamisesta tai toiminnan keskeyttämisestä säätilanteen mukaan.
Toimintaan ei voi osallistua selvästi päihtyneenä ja retken aikana ei nautita runsaasti alkoholia.
Jos asiakkaan fyysinen kunto tai muut ominaisuudet eivät selvästi riitä retken toteuttamiseen niin ohjaajalla
on oikeus ja velvollisuus kieltää tällaisen asiakkaan osallistuminen retkelle.
Asiakkaiden on noudatettava annettuja ohjeita ja otettava omassa toiminnassaan huomioon myös muiden
osallistujien ja ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus; ohjaajalla ja muulla henkilökunnalla on oikeus estää
henkilön osallistuminen patikointiretkelle jos hän aiheuttaa vaaraa joko itselleen tai muille.
Ohjaajat
Ohjaajina käytetään henkilöitä, joilla on kokemusta vaeltamisesta ja ryhmien vetämisestä maastoolosuhteissa.
Ohjaajat ovat tutustuneet patikointiympäristöön etukäteen ja heille on selvitetty turvalliset kävelyreitit ja
muut turvallisuuteen vaikuttavat maastonkohdat.
Ohjaajilla on vähintään EA1-tasoiset ensiaputaidot ja ensiapupakkaus mukanaan.
Ohjaajat ovat tutustuneet tähän turvallisuussuunnitelmaan ja riskianalyysiin sekä Etelä-Konneveden
Luontopalvelut Oy:n turvallisuusasiakirjaan.

Välineet
Ohjaajan varusteisiin kuuluu turvallisuussuunnitelma, ensiapupakkaus, matkapuhelin, kartta ja kompassi,
puukko, tulentekovälineet ja kertakäyttöhanskat (ruuanvalmistusta varten).
Ruuanvalmistusvälineet pestään aina välittömästi retken jälkeen ja säilytetään puhtaissa sisätiloissa.
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Ryhmän koko
Yhdellä ohjaajalla voi olla vastuullaan korkeintaan 30 hengen ryhmä. Sitä suuremmissa ryhmissä täytyy olla
lisäksi 1 nimetty apuohjaa jokaista alkavaa 20 henkeä kohden. Apuohjaaja voi olla yrityksen henkilökuntaa
tai valittu etukäteen osallistujien joukosta.
Toiminta vaaratilanteissa
Vaaratilanteessa toimintajärjestys on seuraava:
o pelastetaan ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat
o tehdään ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112
o estetään lisävahinkojen synty
o opastetaan pelastajat paikalle
o tarkkaillaan koko ajan loukkaantuneiden tilaa ja elintoimintoja sekä annetaan tarvittaessa ensiapua
Hätäpuhelua soitettaessa ilmoitetaan
o mitä on tapahtunut
o missä on tapahtunut:
Ohjaaja seuraa koko ajan kartastaan missä ollaan, jotta voi tarvittaessa ilmoittaa ryhmän sijainnin
hätäkeskukseen. Esimerkiksi sijainnin voi ilmoittaa: Rautalammin kunnassa Kalajanvuoren laavulla.
Ambulanssi pääsee Törmälän kohdalta lähtevän Paskolammin metsätien kääntöpaikalle, Törmälän osoite
on Konnekoskentie 552, 77700 Rautalampi. Tien kääntöpaikalta Kalajan laavulle on kävelymatkaa
merkattua polkua pitkin n 1 km.
o kerrotaan, onko joku vaarassa tai loukkaantunut
o sovitaan opastuksesta
o vastataan kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti
o ei suljeta puhelinta ennen kuin on saatu lupa siihen
o matkapuhelimella soitettaessa ei tarvita suuntanumeroa eikä SIM-korttia
Toiminnan johtaminen hätätilanteessa
o toimintaa johtaa tilaisuuden vastaava ohjaaja kunnes paikalle saadaan pelastusmiehistöä tai poliisi
o mikäli vastaava ohjaaja on itse loukkaantunut, toiminnan johdon ottaa toinen ohjaaja tai joku
läsnäolijoista, mikäli tällä on pätevyys siihen
Tapahtuneesta tiedottaminen
Tiedottamisesta vastaa yrittäjä Markku Utriainen p. 040 553 5975

2

Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy

Turvallisuussuunnitelma

Ensiapu- ja pelastusvälineet
o ensiapuvälineet löytyvät ohjaajan repusta.
Vahingot ja läheltä piti –tilanteet
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat
onnettomuus- ja läheltä piti- tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmoitetaan valvovalle
viranomaiselle, joka elämyspalveluiden kyseessä ollessa on kunnan terveystarkastaja.
Vakuutukset
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy järjestämissä asiakastapahtumissa on voimassa yrittäjän
toiminnanvastuuvakuutus, joka kattaa yrittäjän tuottamuksesta johtuvat henkilö- ja esinevahingot 1000
000 euron edestä.
Vakuutussopimuksen numero: pohjola 16-436-797-2. Yrityksen mahdollisesti käyttämät alihankkijat
vastaavat omasta osuudestaan toiminnassa omin vastuuvakuutuksin
Yrityksen työntekijöillä on voimassaoleva lakisääteinen tapaturmavakuutus
Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly toiminnanvastuuvakuutuksen piiriin.
suosittelemme, että toimintaan osallistuvalla asiakkaalla on oma tai mahdollisesti työnantajan ottama
tapaturmavakuutus.
Liitteet: riskianalyysi

3

Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy

Turvallisuussuunnitelma

RISKIANALYYSI OPASTETTU PATIKOINTIRETKI
RISKIANALYYSI
OPASTETTU
PATIKOINTIRETKI

TODENNÄKÖISYYS

SEURAUKSEN
VAKAVUUS

TOIMENPITEET
VAARAN
POISTAMISEKSI

SUORITTAJA(T)

Kaatuminen
patikoinnin aikana

mahdollinen

haitallinen

ennakko-ohjeistus
soveltuvista
kengistä. oikea
kävelynopeus

ohjaaja, yrittäjä

Ruokamyrkytys

epätodennäköinen
, mahdollinen

haitallinen

Ruokien
asianmukainen
säilytys, vesi
keitetään ennen
käyttöä, ohjaajalla
kertakäyttöhanskat

ohjaaja, yrittäjä

Putoaminen
jyrkänteeltä

epätodennäköinen
, mahdollinen

vakava

ohjeistus
toiminnasta
jyrkänteiden
lähellä, ohjaaja
valvoo, turvallisen
paikan valinta

ohjaaja

asiakkaan
sairauskohtaus
retken aikana

epätodennäköinen
, mahdollinen

haitallinen, vakava

toimintaohjeet
hätätapauksissa,
ensiavun anto,
avun hälyttäminen

ohjaaja, yrittäjä

ohjaajan
sairauskohtaus
retken aikana

epätodennäköinen
, mahdollinen

haitallinen, vakava

ohjataan vain
terveenä

ohjaaja, muut
paikallaolijat

asiakkaan
eksyminen
ryhmästä

epätodennäköinen
, mahdollinen

haitallinen

Ohjeistus alussa,
ohjaaja valvoo ja
antaa ohjeita
retken aikana

ohjaaja

Rautalampi 27.06.2014

Markku Utriainen

Yrittäjä
Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy
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