TURVALLISUUSSUUNNITELMA

1. Suorituspaikan kuvaus
Toiminta-alue: Ounasvaaran lakialue. Reitti Lapland Hotel Sky Ounasvaaran
parkkipaikalta, josta reitti nousee luontopolkua seurailllen muinaisrannalle, josta reitti
poikkeaa kallioita myöten Tottorakan juurelle. Reitti käy Tottorakan eteläpuolen
kallioalueella, jonka talvikävelyreittiä alkuun ja polkuja seuraten palaa takaisin
lähtöpaikalle.
Matkapuhelimen kuuluvuus alueella on hyvä
2. Aikataulu
Toiminta alkaa
pvm: 24.11.2020
kello: 06:00
Toiminta päättyy
pvm: 8.12.2020
Kellonaika: 18:00
3. Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen yhteystietonsa
nimi: Jarmo Rinkinen
puhelin: 040 5928683
osoite:Teknotie 14-16, 96930 Rovaniemi
e-mail: jarmo@maastotieto.fi

4. Toimintaan/ suorituspaikkaan liittyvät riskit
RISKI

TODENNÄKÖISYYS
(T)
1=epätodennäköinen
2=mahdollinen
3=todennäköinen

SEURAUKSET
(S)
1=lievästi
haitallinen
2=haitallinen
3=erittäin
haitallinen

RISKIKERROIN
(TxS) JA
LUOKITTELU
1=merkityksetön
2=vähäinen
3=kohtalainen
4-5=merkittävä
6-9=sietämätön

HALLINTAMENETELM
Ä

Kävellessä
loukkaantuminen

2

2

4

Noudattaminen
erityistä
varovaisuutta
liikuttaessa
louhikossa,
kallioalueella
juurakossa.

Sairaskohtaus

1

3

3

Oman kunnon ja
kyvykkyyden
arvioiminen ennen
testireitille lähtöä.

Eksyminen

2

2

4

Kulkemalla
sovelluksen
opastuksella.
Eksyessäsi pysähdy
ja pidä tauko. Jos
pystyt palaamaan
kulkemaasi reitti
takasin tee niin.
Muutoin kulje
etelään, kun päädyt
isommalle uralle,
käänny länteen,
päädyt takaisin
lähtöpaikalle.

5. Toiminta fyysisen vamman sattuessa
Tilanteenmukainen toiminta.
Yleisohjeena:
Arvioi mitä on tapahtunut. Pelasta loukkaantuneet hengenvaarasta. Tutki onko
loukkaantunut hereillä, hengittääkö, lyökö sydän, vuotaako runsaasti verta. Soita
tarvittaessa 112, puhu rauhallisesti, kerro mitä on tapahtunut ja missä. Älä sulje
puhelinta ilman lupaa.
Auta potilasta: Avaa hengitystiet, tyrehdytä verenvuodot, mikäli potilas ei hengitä tai
pulssia tunnu kaulalta aloita puhallus-painelu -elvytys (2 puhallusta ja 30 painallusta).
Mikäli potilas hengittää, varmista hänen ilmatiensä kääntämällä potilas kylkiasentoon
ja pää taaksepäin. Älä liikuta potilasta tarpeettomasti. Pidä loukkaantunut lämpimänä.
Lievissä tapaturmissa vammat hoidetaan ensiapulaukun välineillä. Mikäli
loukkaantunut vaatii jatkohoitoa, yhteys pelastuslaitokseen.
Haavat:
Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto: laita esim. sideharsoa haavan päälle tiukasti pari
kertaa, sitten laita kokonainen ohuehko sidekerä haavan päälle ja sido se siihen
sideharsolla painamaan haavaa.
Jos haava on todella likainen puhdista siitä lika (vesi/käsidesi/kirkas viina..mitä meillä
ei saa olla mukana.)
Mikäli haava on pieni sulje haavan reunat vastakkain haavateipillä, peitä haava
suojasidoksella.
Murtumat: (oireena mm. kipu, turvotus, epänormaali liikkuvuus ja arkuus ja
virheasento)
- Yläraajan murtuma: tue kipeä raaja kehoa vasten tai tue käsi liikkumattomaksi
esimerkiksi kolmioliinalla. Kylkiluiden murtumassa tue rintakehä käsin tai tukisiteellä.
- Mikäli jalassa on murtuma, sitä ei ole syytä lastoittaa, mikäli apu saapuu
kohtuuajassa. Autettavan tulee välttää jalan liikuttamista ja painon asettamista
kipeälle jalalle. Jos loukkaantunutta on välttämätöntä liikuttaa, alaraajan murtuman
tukemiseen voi käyttää toista jalkaa tai muuta tilapäisvälinettä, kuten esimerkiksi
tukevaa lautaa tai keppiä.
Jos epäilet selkärangan murtumaa, liikuta loukkaantunutta vain, jos se on hengen
pelastamisen kannalta välttämätöntä.

Nyrjähdykset:
Kohota raajaa, purista tai paina vammakohtaa, jos mahdollista, jäähdytä kylmällä n.
20min, sido vammakohdan ympärille tukeva side.
(KKK: kompressio(puristus), kohoasento ja kylmä)
Eksyminen:
Totea tilanne.
Pysy rauhallisina Pidä tauko ja Lähde kulkemaan kohti ennalta valittua turvasuuntaan
(etelä) ja tullessasi leveämmälle ulkoilureitille kulje länteen.

6. Muut huomioitavat asiat (tärkeitä puhelinnumeroita, yhteystietoja, tms.)
YLEINEN HÄTÄNUMERO: 112

7. Turvallisuussuunnitelman laatija
Etunimi Sukunimi
Jarmo Rinkinen, Toimitusjohtaja, Suomen Maastotieto Oy
allekirjoitus:

Jarmo Rinkinen

nimenselvennys: Jarmo Rinkinen

paikka ja aika: Rovaniemi 23.11.2020

Liite 2. Kartta

