TURVALLISUUSASIAKIRJA

6.5.2017

TURVALLISUUSASIAKIRJA

2 (16)

6.5.2017

SISÄLLYS
Johdanto ............................................................................................................................................. 3
Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä .................................................................... 3
Työntekijöiden toimenkuvat ................................................................................................................. 3
Asiakkaat ja asiakasryhmät .................................................................................................................. 4
4.1
Yleistä ......................................................................................................................................... 4
4.2
Turvallisuusohjeet......................................................................................................................... 5
4.3
Järjestyssääntö .............................................................................................................................. 5
4.4
Ohjeita ratsastajille ....................................................................................................................... 6
4.5
Ohjeita vierailijoille ...................................................................................................................... 7
5. Ratsut ................................................................................................................................................. 7
6. Rakennukset ja rakenteet...................................................................................................................... 8
7. Ratsastusvälineet ja henkilösuojaimet ................................................................................................... 9
8. Muut välineet ja varusteet .................................................................................................................... 9
9. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu ..................................................................................... 10
9.1
Ratsastaminen ja ratsujen käsittely ............................................................................................... 10
9.2
Alueen liikenne........................................................................................................................... 11
9.3
Paloturvallisuus .......................................................................................................................... 11
9.4
Asiaton käyttäytyminen............................................................................................................... 11
10.
Maastoratsastus .......................................................................................................................... 12
10.1 Maastoreitit ................................................................................................................................ 12
10.2 Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu maastoratsastuksessa............................................... 13
11.
Ratsastuskoulun ulkopuolisiin kisoihin osallistuminen .................................................................. 15
12.
Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten........................................................................ 16
13.
Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta................................................................. 16
1.
2.
3.
4.

ALLEKIRJOITUKSET
Oulunsalossa 6.5.2017

Helena Mattila

Kari Mattila

Toimitusjohtaja

Hall. Pj., Turvallisuuspäällikkö

Oulunsalon Ratsastuskoulu Oy
Nuottamiehentie 31, 90460 OULUNSALO
Y-tunnus 20588657
www.oulunsalonratsastuskoulu.fi

TURVALLISUUSASIAKIRJA

3 (16)

6.5.2017

1. JOHDANTO
Tämä turvallisuusasiakirja toimii ylimpänä ohjeena kaikessa Oulunsalon Ratsastuskoulu Oy:n
(”ratsastuskoulu”) alueella tapahtuvassa toiminnassa.
Turvallisuusasiakirja ja sitä tarkentavat ohjeet, esim internet sivuilla olevat ohjeet tai Oulunsalon
Ratsastajat Ry:n (”seura”) ylläpitämä kisaturvallisuussuunnitelma on pyritty tekemään yhteneviksi
soveltuvin osin. Mikäli ristiriitoja kuitenkin olisi, noudatetaan aina ensisijaisesti tätä
turvallisuusasiakirjaa.
Ratsastuskoulun yleisen toiminnan turvallisuudesta vastaavat ratsastuskoulun turvallisuuspäällikkö tai
muu paikalla oleva henkilökunnan jäsen.
Seuran järjestämien ratsastuskilpailuiden ja muiden seuran järjestämien tapahtumien aikana
turvallisuudesta ja näiden ohjeiden noudattamisesta vastaavat seuran turvallisuuspäällikkö, kisavastaava,
tai muu seuran erikseen määrittelemä vastuuhenkilö.
Ratsastuskoulun ja seuran lisäksi muilla tahoilla ei ole mahdollisuutta järjestää kisoja tai muita
tapahtumia ratsastuskoulun tiloissa.
Suojelu- ja pelastusviranomaisen määräyksiä ja ohjeita on noudatettava kaikissa tilanteissa.
2. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ
Turvallisuuspäällikkö: Kari Mattila puh. 040 5878 446
Varahenkilö: Tallimestari Niko Häikiö puh. 045 8818 303
Turvallisuuspäällikön tehtävät:
 yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus
 henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen.
 alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen
 onnettomuuksien ja läheltä piti – tilanteiden raportointi ja seuranta
 pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta
Pelastustoimien johdosta vastaa turvallisuuspäällikkö tai turvallisuuspäällikön varahenkilö.
Onnettomuustilanteessa paikalla olevan henkilökunnan jäsen vastaa pelastustoimista.
3. TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMENKUVAT
Kari Mattila, Ratsastuskoulun hall. pj., turvallisuuspäällikkö
Puh. 040 5878 446
kari.mattila@oulunsalonratsastuskoulu.fi
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Helena Mattila, Toimitusjohtaja, yrittäjä
 Vastaa kokonaisuudesta, huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista
Puh. 040 565 2014
helena.mattila@oulunsalonratsastuskoulu.fi
Niko Häikiö, Tallimestari, ratsastuksen ohjaaja, turvallisuuspäällikön varahenkilö
Petri Lopakka, Pääopettaja
Henna Penttilä, Hevosenhoitaja
Lisäksi ratsastuskoululla toimii osa-aikaisia ja määräaikaisia ratsastuksen ohjaajia ja hevosten hoitajia.
Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät ratsastuskoulun internet sivuilta.
4. ASIAKKAAT JA ASIAKASRYHMÄT
4.1 Yleistä
Ratsastuskoululla järjestetään ryhmätunteja, yksityistunteja, kursseja, talutusratsastusta ja
maastoratsastusta. Seura järjestää kisoja ja muita tapahtumia. Lisäksi asiakkailla on tietyin edellytyksin
mahdollisuus päästä kokeilemaan kisaamista myös ratsastuskoulun ulkopuolisissa kisoissa.
Maastoratsastuksen ja Ratsastuskoulun ulkopuolisten kisojen erikoisluonteen vuoksi niitä käsitellään
erikseen jäljempänä omissa kappaleissaan.
Asiakasmäärät toiminnoissa
 Ratsastustunnit pidetään korkeintaan 8 ratsukon perusryhmissä tai korkeintaan 4 ratsukon
tehoryhmissä.
 Lisäksi tarjotaan tilauskursseja, yksityistunteja ja talutusratsastusta.
 Ryhmätunneilla on alaikärajana 6-7 vuotta ratsastajan kehitystason huomioiden.
 Säännöllisesti ratsastavilla tulee olla vakuutuksen takia joko jonkin ratsastusseuran jäsenyys tai
Green Gard. Satunnaisratsastajat ovat vakuutettuja tallin puolesta.
Toiminta olosuhteiden muuttuessa
 Olosuhteiden mukaan opettajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikkaa tai keskeyttää tunti.
 Vaaratilanteen uhatessa henkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus evakuoida yksittäisiä tiloja tai
koko ratsastuskoulun alue tarpeen mukaan.
Asiakkaiden opastaminen
 Kaikkien ratsastuskoulun alueella oleskelevien tulee noudattaa tallin Turvallisuusohjeita,
Järjestyssääntöä ja erillisohjeita ratsastajille ja vierailijoille kaikessa toiminnassaan. Ohjeet
löytyvät tämän turvallisuusasiakirjan lisäksi tallin ilmoitustaululta ja ratsastuskoulun internet
sivuilta.
 Opettajalla on oikeus poistaa oppilas turvallisuusriskinä tunnilta.
 Opettajalla ja muulla henkilökunnalla on oikeus harkintansa mukaan poistaa henkilö
ratsastuskoulun alueelta.
 Tallimestarilla ja ratsastuskoulun hallituksen varsinaisilla jäsenillä on oikeus asettaa henkilölle
vakavista tai toistuvista rikkeistä johtuva kielto saapua ratsastuskoulun alueelle.
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4.2 Turvallisuusohjeet
Hevosen kanssa:
 Hevonen on suuri eläin; noudatan lähestyessäni varovaisuutta. En lähesty hevosta hiljaa takaapäin,
vaan ilmoitan sille saapumisestani puhumalla.
 Laitan hevosen kiinni hoitaessani sitä, myös karsinassa.
 Säilytän tarkkaavaisuuteni koko ajan; muuttuvatko hevosen eleet, ilmeet.
 Taluttaessani hevosta käytän aina riimunnarua.
 En koskaan taluta useampaa kuin yhtä hevosta kerrallaan.
 Hevosen ollessa yksin karsinassa, on oven oltava aina kiinni.
 En työnnä käsiäni kaltereiden väliin.
Ratsastajan turvavarustus ja asusteet:
 Ratsastukseen hyväksytty turvakypärä on pakollinen.
 Ratsastukseen soveltuvat kannalliset jalkineet esim. kumisaappaat ovat pakolliset.
 Ratsastajan vaatteissa ei saa olla mitään, joka voisi tarttua, kiristyä tai jäädä kiinni esim.
pudotessa.
 Maastoratsastuksessa tulee pimeän ja hämärän aikana käyttää heijastinliiviä tai muuta kiinteää
heijastinta.
 Lepattavia ja kahisevia vaatteita tulisi välttää, koska hevoset saattavat niitä säikähtää.
 Turvaliivin käyttöä suositellaan.
 Ratsastukseen soveltuvien käsineiden käyttöä suositellaan.
 Housujen on hyvä olla joustavat joissa saumat eivät hankaa eivätkä lahkeet nouse.
Maneesin ja tallin turvavarustus:
 Tallissa on automaattinen palohälytysjärjestelmä.
 Tallissa ja maneesissa on hätäpoistumistiet merkitty varauloskäynti valoilla.
 Sähkökatkoksen ajaksi syttyvät sekä tallissa, että maneesissa turvavalot.
 Tallissa olevat kolme vaahtosammutinta löytyvät merkityistä paikoista hevoshallin molemmista
päistä ja toimistosta. Asiakkaiden taukotilassa on sammutuspeite
 Maneesissa on oma vaahtosammutin
 Taukotilassa oleva puhelin on tarkoitettu vain hätäpuheluita varten.
 Laastaria ja puhdistusainetta löydät toimistosta.
 Ensiapukaappi on myös toimistossa. Pyydä apua henkilökunnalta.
Osaan nämä ohjeet ulkoa ja noudatan näitä aina, sekä hevosen, itseni, että kanssaihmisten viihtyvyyden ja
turvallisuuden takia.
4.3 Järjestyssääntö







Koko ratsastuskoulun alueella on tupakointi ehdottomasti kielletty muualla kuin merkityssä
tupakointipaikassa.
Ratsastuskoulun alueella oleskelu päihteiden vaikutuksen alaisena on kielletty.
Hevosten karsinoihin meno ilman henkilökunnan ohjeistusta on kielletty.
Ulkoilutarhoihin meno on kielletty muilta kuin henkilökunnalta.
Omien lemmikkieläinten tuonti ratsastuskoulun alueelle on kielletty.
Autot tulee pysäköidä parkkipaikalle, vältäthän ylimääräistä kaasuttelua ja äänimerkin
käyttämistä.
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Polkupyörät jätetään niille merkittyyn paikkaan, parkkipaikan vieressä.
Ole suvaitsevainen, avulias ja ystävällinen.
Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti.
Noudata tallin henkilökunnan antamia ohjeita.
Älä melua tai huuda tallialueella. Käyttäydy erityisen rauhallisesti hevosten ja ratsukoiden
läheisyydessä esim maneesissa ja kentän lähettyvillä.
Talli on hevosen koti jossa käyttäydytään rauhallisesti ja meluamatta, hevosta kunnioittaen. Älä
koskaan juokse tallissa.
Hevosille ei saa antaa ruokaa/makupaloja.
Mikäli mukanasi tulee pieniä lapsia huolehdi heidän turvallisuudestaan. Tallin pihalla on lapsille
leikkialue – ethän kuitenkaan jätä lastasi valvomatta.
Ratsastajille antaa opetustunnin aikana ohjeita ainoastaan ratsastuksenohjaaja.
Ratsastuksen ohjaajalla ja muulla henkilökunnalla on oikeus poistaa ratsastaja tai katsoja
maneesista, kentältä tai ratsastuskoulun alueelta harkintansa mukaan.
Jos huomaat epäkohtia, ilmoita niistä henkilökunnalle.

4.4 Ohjeita ratsastajille
Kun olen tulossa ratsastuskoululle:
 Laitan pitkät hiukset kiinni.
 Riisun isot korvakorut ja muut vastaavat pois, lävistykset ovat omalla vastuullani.
 Leikkaan kynteni.
 Pukeudun ratsastustunnille sään edellyttämällä tavalla.
 Laitan jalkaan turvalliset kengät.
Muista aina liikkuessasi ratsastuskoulun alueella toimia Järjestyssäännön mukaisesti, noudattaa
Turvallisuusohjeita ja henkilökunnan opastusta.










Perehdy jo ennen ratsastuskoululle tuloa Turvallisuusohjeeseen ja ratsastuskoulun
Järjestyssääntöön.
Noudata aina henkilökunnalta saamiasi ohjeita ja toimi tunnilla ohjaajalta saamiesi ohjeiden
mukaisesti.
Matkapuhelimen tulee olla suljettuna ratsastustunnin aikana. Taukotilasta löydät lukollisia
lokeroita henkilökohtaisille tavaroille.
Nouse aina selkään hevosystävällisesti; älä töki hevosta kylkeen äläkä rojahda satulaan raskaasti.
Satulavyötä kiristäessäsi huomioi aina hevonen. Kiristä vyö ”hitaasti”, ei äkillistä voimakasta
vetämistä.
Lähde liikkeelle vasta kun ohjaaja antaa siihen luvan.
Keskity ratsastukseesi.
Jos putoat satulasta, irrota ohjista; älä jää raahautumaan hevosen perässä.
Säännöllisesti ratsastavilla tulee olla tapaturmavakuutuksen vuoksi joko ratsastusseuran jäsenyys
tai green gard. Lisätietoja asiasta saa tallin henkilökunnalta, SRL:n sivuilta ja ratsastusseurojen
sivuilta. Satunnaisratsastajat ovat vakuutettuja tallin puolesta.
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4.5 Ohjeita vierailijoille
Jokainen hevonen on synnynnäisesti epäluuloinen kaikkea uutta kohtaan. Hevosella, kuten muillakin
saaliseläimillä on päällimmäisenä tarve paeta uutta asiaa. Saaliseläimelle luonnonmukainen taipumus
paeta uusia ja epäilyttäviä asioita säilyy kaikesta hevosjalostuksesta huolimatta. Kuitenkin oppiminen ja
aikaisemmat kokemukset vaikuttavat hevosen rohkeuteen ja kykyyn hallita pelkoreaktioitaan.
Hevoset näkevät maailmansa eri tavoin kuin ihmiset. Hevonen näkee hyvin laajasti ympärilleen, mutta ei
kuitenkaan suoraan taakseen. Muutaman metrin päähän eteensä hevonen näkee vain laskemalla tai
kohottamalla päätään. Hevonen tarkkailee ympäristöään jatkuvasti ja havaitsee herkästi pienimmätkin
muutokset entiseen. Tuttu esine tänään eri paikassa kuin eilen voi yllättyen ollakin hevosen silmissä peto.
Hevosille lajityypillisen käyttäytymisen ja ominaisuuksien huomioon ottaminen lisää turvallisuutta
toimittaessa hevosten kanssa.
Muista aina liikkuessasi ratsastuskoulun alueella toimia Järjestyssäännön mukaisesti, noudattaa
Turvallisuusohjeita ja henkilökunnan opastusta.







Perehdy jo ennen ratsastuskoululle tuloa Turvallisuusohjeeseen ja ratsastuskoulun
Järjestyssääntöön.
Noudata aina henkilökunnalta saamiasi ohjeita.
Muista aina lähestyä hevosta rauhallisesti ja siten, että hevonen pystyy näkemään sinut.
Hevoset saattavat pelästyä lepattavia vaatteita, sateenvarjoja, lastenrattaita joten älä vie niitä
hevosen lähelle
Pidä erityistä huolta pienistä lapsista. Opasta heidät toimimaan ohjeiden mukaisesti
Alä epäröi kysyä – henkilökuntamme vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi

5. RATSUT
Ratsastuskoulun tilat on suunniteltu 17 ratsulle. Käytössä on 14 hevoskarsinaa ja 3 ponikarsinaa. Ratsut
tarhataan yhdessä noin puolentoista hehtaarin kokoisessa laumatarhassa. Lisäksi on erillinen sairastarha.
Ulkoilutarhoihin meneminen on sallittua vain henkilökunnalle.
Karsinoihin meneminen on sallittua vain henkilökunnan ohjeistuksen mukaan.
Ratsujen käsittelyssä tulee noudattaa ohjeita ja henkilökunnan opastusta.
Ratsut jaetaan tunneille ratsastuksenopettajan toimesta tai ohjeiden mukaan.
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6. RAKENNUKSET JA RAKENTEET
Ratsastuskoulun alueella sijaitsee talli rehuvarastoineen, maneesi, ratsastuskenttä, pysäköintialueet, pihaalue, lantala ja hevosten ulkoilutarhat sekä erikseen merkitty tupakointipaikka.
Tilojen




tarkastus ja huolto
Rakennusten ja rakenteiden tarkastuksesta ja huollon järjestämisestä vastaa Kari Mattila.
Rakennuksia ja rakenteita huolletaan tarvittaessa.
Huollot ja korjaukset hoidetaan henkilökunnan toimesta tai ostopalveluna.

Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
 Hälytetään palokunta.
 Varmistetaan, että kaikki pääsevät ulos tulipalon sattuessa.
o Ihmiset poistetaan rakennuksesta merkittyjä poistumisreittejä
o Hevoset poistetaan rakennuksesta laumatarhaan
 Suljetaan/tarkistetaan palo-ovien kiinni oleminen
 Ryhdytään alkusammutustöihin.
 Ehkäistään lisävahinkojen tapahtuminen
o Siirretään ajoneuvot kauemmaksi
o Siirretään mahdollisuuksien mukaan muu palava materiaali kauemmaksi
Rakennuksien turvavarusteet:
 Tallissa on automaattinen palohälytysjärjestelmä
 Tallissa ja maneesissa on hätäpoistumistiet merkitty varauloskäynti valoilla
 Sähkökatkoksen ajaksi syttyvät sekä tallissa, että maneesissa turvavalot
 Tallissa olevat kolme vaahtosammutinta löytyvät merkityistä paikoista hevoshallin molemmista
päistä ja toimistosta. Asiakkaiden taukotilassa on sammutuspeite
 Maneesissa on oma vaahtosammutin
 Taukotilassa on puhelin hätäpuheluita varten
 Laastaria ja puhdistusainetta löytyy toimistosta
 Ensiapukaappi on myös toimistossa. Pyydä apua henkilökunnalta

TURVALLISUUSASIAKIRJA

9 (16)

6.5.2017

7. RATSASTUSVÄLINEET JA HENKILÖSUOJAIMET
Turvakypärät
 Vastuuhenkilö on Helena Mattila.
 Turvakypärät säilytetään satulahuoneessa olevissa telineissään, josta niitä voi lainata.
 Kypärät tarkastetaan ja tarvittaessa korvataan uusilla kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä
Hevoskohtaiset varusteet
 Vastuuhenkilö on Helena Mattila.
 Satulat ja suitset säilytetään satulahuoneessa olevissa hevoskohtaisesti nimetyissä telineissään.
Kuolaimet pestään jokaisen käyttökerran jälkeen.
 Riimut säilytetään hevoskarsinoiden ovissa olevissa telineissä
 Hevoskohtaiset varusteet tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Ompeleet,
toppaukset ym. tarkistetaan ja jalustinhihnojen vetolujuus arvioidaan.
 Henkilökunta tarkkailee varusteiden kuntoa jatkuvasti.
 Lisäksi jokainen ratsastaja on velvollinen ilmoittamaan rikki menneestä tai kuluneesta varusteesta
henkilökunnalle.
 Tarvittaessa varusteet korvataan uusilla tai korjataan

8. MUUT VÄLINEET JA VARUSTEET
Muut välineet ja varusteet säilytetään niille varatuissa paikoissa ja korjataan tai korvataan uusilla
tarvittaessa. Vastuuhenkilö on Helena Mattila.
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9. RISKIEN ARVIOINTI JA TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU
Riskejä pyritään minimoimaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.
Ymmärretyt riskit jakautuvat tässä käsittelyssä ratsastamistoimintaan ja ratsujen käsittelyyn, alueen
liikenteeseen, paloturvallisuuteen ja asiattomaan käyttäytymiseen. Maastoratsastus ja ratsastuskoulun
ulkopuolisiin kisoihin osallistuminen sisältävät lisäksi muita riskejä kuin ratsastuskoulun tiloissa
tapahtuva toiminta ja niitä on käsitelty jäljempänä erikseen omissa kappaleissaan.
Ennalta-arvaamattomia riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä ammattitaitoista, kunkin tehtävän
toimenkuvaan soveltuvan tutkinnon suorittanutta vakinaista henkilökuntaa joka pystyy reagoimaan
äkillisiin, yllättäviin tilanteisiin, sekä tehtävien ja prosessien mahdollisimman hyvällä suunnittelulla.
Tapaturmat ja onnettomuudet kirjataan ylös ja käydään läpi henkilökunnan kanssa. Mikäli tapahtuma olisi
ollut kohtuudella vältettävissä, tehdään ratsastuskoulun toimintatapoihin tarvittavat korjaukset. Tapaturma
tai onnettomuus käydään läpi myös mahdollisen uhrin (esim. ratsun selästä pudonnut ratsastaja) kanssa ja
hänen mielipiteensä asiasta otetaan huomioon. Henkilökunnan jäsenillä on voimassa oleva
ensiapukoulutus. Sairaalakäyntiin johtavista tapaturmista tehdään ilmoitus.
Säännöllisesti ratsastuskoulun tunneilla ratsastavilla tulee olla tapaturmavakuutuksen vuoksi joko jonkin
ratsastusseuran jäsenyys tai ns. green gard. Satunnaisratsastajat ovat vakuutettuja tallin puolesta.
9.1 Ratsastaminen ja ratsujen käsittely
Ratsastamisen ja ratsujen käsittelyn riskeistä suurin on putoamisen aiheuttamat vammat. Ratsastaminen
on riskitasoltaan liikuntamuotojen keskikastia, 3.7 vammaa tuhatta harrastetuntia kohti. Taso on samaa
luokkaa juoksun ja yleisurheilun kanssa (lähde: Parkkari et.al 2004).
Ehkäiseminen:
 Ratsastuskoululla tai sen tiloissa ei ole oreja. Tammojen kiimakierron aiheuttama mahdollisesti
ongelmallinen käyttäytyminen otetaan huomioon.
 Tuntikuri, mm. selkään noustaan ja laskeudutaan opettajan kehoituksesta, ratsastuskentän
reunoilla ja maneesissa yleisö käyttäytyy asiallisesti ja häiriötä aiheuttamatta.
 Käytössä on laumatarhaus jossa hevoset saavat purkaa mahdollista työn aiheuttamaa stressiään
lajityypillisen käyttäytymisen kautta sekä selvittää välinsä vapaa-aikanaan.
 Hevosten ja ihmisten varusteiden sopivuus ja asianmukaisuus
 Hevosten hoito järjestetään hevosille sopivaksi ja mahdollisimman miellyttäväksi. Henkilökunta
hoitaa ruokinnan, karsinoiden puhdistuksen ym. perustehtävät. Ratsastajilla ja vapaaehtoisilla
hoitajilla on mahdollisuus osallistua vain hevosten valmistamiseen tunnille ja riisumiseen tunnilta.
 Talliolosuhteet: ruokinnan määrä ja laatu, ilmanvaihto, lämpötila, valaistus, puhtaus, yleisen
rauhattomuuden minimointi.
 Ratsastuskoulun kaikki tilat on suunniteltu alusta asti mahdollisimman turvallisiksi,
viranomaismääräysten ja suositusten mukaisesti.
 Ympäristötekijät pyritään järjestämään mahdollisimman turvalliseksi, mm. omien
lemmikkieläimien tuominen alueelle on kielletty ja ratsastustuntien pitopaikka
(kenttä/maasto/maneesi) mukautetaan vallitsevien sääolojen mukaan.
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9.2 Alueen liikenne
Alueella liikkuu ratsukoiden lisäksi asiakkaita, muuta yleisöä ja henkilökuntaa kävellen, polkupyörillä ja
moottoriajoneuvoilla sekä ratsastuskoulun huolto- ja ylläpitoliikennettä. Monenlaisen liikenteen
sijoittuminen alueelle aiheuttaa riskejä.
Ehkäiseminen:
 Yleisöä ja henkilökuntaa ohjeistetaan varovaisuuteen ja oikeaan käyttäytymiseen ratsastuskoulua
lähestyttäessä ja ratsukon kohtaamisessa.
 Alueelle sijoitetaan asianmukaiset varoitus- ym. merkinnät.
 Erityyppinen liikenne pyritään erottamaan liikennejärjestelyin. Asiakasliikenne ohjataan
merkityille pysäköintialueille (autoparkki, pyöräparkki). Piha-alueilla ajoneuvoilla liikkuminen on
kielletty (huoltoajo sallittu).
9.3 Paloturvallisuus
Yleisimmät tavat hevostallin polttamiseksi ovat:
 Sähkövika (väärä asennustapa, vaurioituminen, ikääntyminen)
 Tupakointi rehuvarastoissa ym. paloherkissä tiloissa
 Tulityöt (hitsaaminen, kaasuhitsaaminen/-juottaminen, konehiominen ”rälläköinti”, vesiputkien
sulattaminen avotulella)
Ehkäiseminen:
 Kaikki tallin valvonta-, sähköautomaatio- ja vahvavirta-asennukset on tehty asianmukaisesti ja
töiden valvojana on toiminut kunnan rakennusvalvonnan valtuuttama sähköasennusvalvoja.
 Sähkölaitteiden kuntoa seurataan ja henkilökunta ohjeistetaan viallisten tai epäilyttävien laitteiden
poistamiseen käytöstä.
 Tulitöissä noudatetaan äärimmäistä varovaisuutta ja tiedostetaan riskit.
 Tupakointi on kielletty koko ratsastuskoulun alueella muualla kuin merkityssä tupakkapaikassa.
 Tulen käyttäminen vesiputkien sulattamiseen on kielletty. Putket varustetaan tarvittaessa
saattolämmityksellä.
 Avotulen teko on sallittua vain osoitetuilla nuotiopaikolla.
 Tallissa on automaattihälytysjärjestelmä ja asianmukainen, huollettu palontorjuntavarustus.
9.4 Asiaton käyttäytyminen
Asiattomaksi käyttäytymiseksi luetaan tässä voimassa olevien ratsastuskoulun ohjeistusten vastainen
toiminta. Ohjeistusten vastainen toiminta saattaa aiheuttaa ennalta-arvaamattomia tilanteita ja vakavia
seurauksia, jopa hengenvaaran.
Ehkäiseminen:
 Ratsastuskoulun internet sivuilla ja tallin ilmoitustaululla on luettavissa kattava, selittävä ohjeistus
joka jakautuu määräyksiin ja suosituksiin.
 Henkilökunta antaa paikan päällä ohjeistusta ja opastusta turva-asioista ja tallin käytännöistä.
 Ohjeistuksien noudattamista seurataan jatkuvasti ja poikkeamiin puututaan.
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10. MAASTORATSASTUS
10.1 Maastoreitit
Ratsastuskoulun käyttämät maastoreitit on merkitty oheiseen yleiskarttapohjaan (kuva 1). Reittien
suunnittelusta ja turvallisuudesta vastaava henkilö on Kari Mattila.
Eksymisen ehkäisemiseksi reiteillä olevat kääntymiskohdat on merkitty maastoon ja maastoratsastuksen
johtajana toimii alueen hyvin tunteva ohjaaja.

Kuva 1
Tunnin maastot
Lähes kaikki maastossa käynnit tapahtuvat lähialueelle järjestettyjä reittejä käyttäen yhden ratsastustunnin
aikana. Tunnin maasto risteilee karttaan vihreällä merkityillä reiteillä. Näistä vaihtoehtoisista lähialueen
reiteistä ohjaaja koostaa kulloiseenkin harjoitukseen sopivan ratsastettavan reitin asiakkaiden osaamisen
ja tunnin teeman ja keliolosuhteiden/vuodenajan mukaan. Maastoon siirrytään yleensä läheisen
sähkölinjan alle rakennettua reittiä. Peherryksen kautta kuljettaessa Nurmentien ja Kaivosojantien alueen
asutus kierretään Oulunsalon Seurakunnan omistamalle tilalle järjestetyn reitin kautta. Kulloiseenkin
maastoon valittu reitti on myös tallityöntekijän tiedossa.
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Pitkä maasto
Pidempiin maastoratsastuksiin ja ratsastustapahtumiin käytetään Salonselän maastossa valmiiksi olevia
metsäteitä ja – polkuja. Salonselälle kuljetaan joko Peherryksen tai Pahajärventien kautta keliolosuhteiden
ja vuodenajan mukaan. Pitkän maaston alkukohta on merkitty karttaan sinisellä.
Uittomaasto
Kesäisin ratsuja käydään uittamassa merellä. Uittomaaston reitti kulkee Niemenrannan viemärilinjaa
Jeelinkujalle, siitä Hailuodontien yli ja edelleen Niementietä pienvenesatamaan.
10.2 Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu maastoratsastuksessa
Kun poistutaan ratsastuskoulun tutulta tontilta, kaikki riskit kasvavat. Suurimmat riskit liittyvät itse
maastossa ratsastamiseen ja selästä putoamiseen sekä muuhun liikenteeseen
Maastossa ratsastaminen
Maastossa ratsastaminen on vaativampaa ja riskialttiimpaa kuin maneesissa tai kentällä ratsastaminen.
Ympäristöä ei voi hallita ja odottamattomia asioita saattaa tapahtua. Ratsastuskoulun alueella
asiakasliikenne tapahtuu kävellen, asiakkaiden omien lemmikkien tuominen alueelle on kielletty,
lepattavat muovit ja muut pelottimet poistetaan jne. Näihin asioihin voidaan jossakin määrin vaikuttaa
maastoratsastuksen reitin valinnalla ja hyvällä etukäteissuunnittelulla mutta kokonaan riskejä ei voida
poistaa.
Ehkäiseminen:









Maastoissa on aina mukana ammattitaitoinen ohjaaja joka toimii maastoratsastuksen johtajana.
Ratsastuskoulun hevosilla ei voi mennä maastoon ilman valvontaa. Ratsuja ei vuokrata.
Maastot suunnitellaan etukäteen ja tunnin maastoissa käytetään tuttuja reittejä. Poikkeavaa reittiä
käytetään vain kun se on turvallisuuden takia tarpeen (esim. tie- tai metsätyö tai poikkeavat
maasto-olosuhteet). Myös pitkän maaston reitti kulkee aina vain maastoratsastuksen johtajalle
tutuilla alueilla ja kulloinenkin reitti sovitaan etukäteen niin että se on myös tallityöntekijän
tiedossa. Näin reitin varrella vastaan tuleviin asioihin voidaan jossakin määrin varautua etukäteen.
Maastoratsastuksen säännöt ja käytettävät merkit käydään läpi ennen liikkeelle lähtöä.
Ryhmäkoko pidetään korkeintaan 8 asiakasratsukon kokoisena.
Vaativissa ratsastustapahtumissa (esim. Hubertusratsastus) osallistujia voi olla enemmän ja silloin
mukana on riittävä määrä ohjaajia suhteutettuna tapahtuman vaativuuteen ja ratsastajamäärään.
Ratsastajien taidot ja terveydentila on tiedossa etukäteen ja maastoratsastuksen vaikeusaste ja
tempo sovitetaan sen mukaan.
Helpoissa maastoissa turvaliivin käyttöä suositellaan ja vaativissa maastoissa turvaliivi on
pakollinen. Turvakypärä ja ratsastuskengät ovat aina pakolliset. Hämärän ja pimeän aikana
käytetään heijastinliiviä.

Katso myös: ”Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu: Ratsastaminen ja ratsujen käsittely”.
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Liikenne
Muun liikenteen aiheuttamat riskit suurenevat kun poistutaan ratsastuskoulun alueelta. Riskit ovat
suurimmillaan taajama-alueella ja teiden ylityksissä. Oheiseen Niemenrannan opaskarttaan (kuva 2) on
merkitty muun liikenteen kannalta vaarallisimmat paikat jotka ovat tunnin maastoissa Apajatien suojatien
ylitys ja uittomaastossa Hailuodontien ylitys.

Kuva 2
Ehkäiseminen:






Vaarallisimmat paikat on tunnistettu jolloin niihin osataan varautua
Kaikki ratsastuskoulun ratsut ovat tottuneita muun liikenteen kohtaamiseen.
Ratsastusreitit on suunniteltu niin että muun liikenteen sekaan mennään mahdollisimman vähän.
Teiden ylitykset tehdään maastoratsastuksen johtajan kulloinkin päättämällä, mahdollisimman
turvallisella tavalla.
Valituilla teiden ylityspaikoilla on hyvä näkyvyys.
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11. RATSASTUSKOULUN ULKOPUOLISIIN KISOIHIN OSALLISTUMINEN
Oulunsalon Ratsastajat Ry:n ratsastuskoulun tiloissa järjestämien ratsastuskilpailujen ja muiden
tapahtumien aikana turvallisuudesta ja näiden ohjeiden noudattamisesta vastaavat seuran
turvallisuuspäällikkö, kisavastaava, tai muu seuran erikseen määrittelemä vastuuhenkilö. Seuran kisoissa
noudatetaan tätä turvallisuusasiakirjaa ja seuran ylläpitämää kisaturvallisuussuunnitelmaa.
Ratsastuskoulun ulkopuolella tapahtuviin kisoihin voivat ratsastuskoulun hevosella osallistua
ratsastuskoululla säännöllisesti ratsastavat ja vakiotuntien lisäksi säännöllisesti ratsastuskoululla
valmentautuvat, riittävän osaavat ja sitoutuneet Oulunsalon Ratsastajat Ry:n jäsenet tapauskohtaisesti.
Jokaiseen ratsastuskoulun ulkopuoliseen kisaan osallistuminen päätetään aina erikseen kisaajan,
ratsastuskoulun opettajan ja ratsastuskoulun johdon kesken.
Ratsastuskoulun ulkopuolisiin kisoihin osallistuminen sisältää ratsun valmistelun kisoihin, siirtymisen
ratsastuskoululta kisapaikalle ja takaisin, kisapaikalla ratsun kanssa olemisen ja kisasuorituksen. Kisoihin
osallistuminen sisältää ratsuun, kisaajaan ja kolmansiin osapuoliin kohdistuvia riskejä. Vieraasta paikasta,
vieraista ihmisistä ja kisatilanteesta johtuen riskit ovat suurempia kuin ratsastuskoulun tunneilla
ratsastamisessa tai ratsastuskoulun tiloissa tapahtuviin kisoihin osallistumisessa.
Ehkäiseminen:











Kisaava ratsastaja huolehtii itse kisoihin ilmoittautumisen, kuljetukset, majoitukset ja ratsulle
hoitajan. Järjestelyt käydään läpi ja hyväksytään ennen kisoihin lähtöä ratsastuskoulun johdon,
ratsastuksen opettajan ja kisaajan kesken.
Kisaaja vastaa kilpailuihin varatun ratsun hyvinvoinnista ja varusteista koko kisojen ajan ja myös
ratsastuskoululle palauttamisen yhteydessä.
Alaikäiseltä kisaajalta edellytetään huoltajan kirjallinen suostumus ja sitoutuminen kisaamiseen ja
sen mukanaan tuomien riskien kantamiseen.
Ratsastuskoulun opettaja määrittelee luokat joihin kisaaja voi osallistua.
Kuljetukseen käytetään asianmukaisessa kunnossa olevaa, lainmukaista ja riittävän
kokoista/tehoista hevoskuljetusajoneuvoa tai – yhdistelmää.
Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla riittävä ajo-oikeus ja kokemus kyseisen ajoneuvon/yhdistelmän
kuljettamisesta ja hevosen kuljettamisesta.
Nimetyn hevosenhoitajan tulee olla kyseisen ratsun hyvin tunteva, vastuuntuntoinen ja osaava
henkilö. Hoitajan tulee kulkea ratsun mukana koko kisojen ajan.
Useampipäiväisissä kisoissa ratsulla tulee olla asianmukainen, kisajärjestäjän suosittelema tai
ratsastuskoulun muuten hyväksymä kisamajoitus, mikäli yöksi ei tulla takaisin ratsastuskoululle.
Kisaajan, hoitajan ja kuljettajan tulee pidättäytyä alkoholin ja muiden huumavien aineiden
käytöstä koko kisojen ajan.
Kisaaja on vakuutettu seuran jäsenenä SRL:n kautta.
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12. TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEITA VARTEN
HÄTÄNUMERO 112
Toiminta onnettomuus- ja hätätilanteissa:
 Paikalla olevalla opettajalla tai muulla henkilökuntaan kuuluvalla on aina johtamisvastuu.
 Opettaja tai muu henkilökunnan jäsen antaa ensiavun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Lasten
tapauksissa pyritään saamaan vanhemmat paikalle mahdollisimman pian.
 Opettaja, muu henkilökuntaan kuuluva, tai pakottavassa tilanteessa muu saattaja lähtee mukaan,
jos loukkaantunut toimitetaan sairaalahoitoon.
Ensiapuvälineet
 Laastaria ja puhdistusainetta löytyy toimistosta.
 Ensiapukaappi on toimistossa. Pyydä apua henkilökunnalta
Evakuointisuunnitelma
 Suuronnettomuuden uhatessa asiakkaat poistetaan tallirakennuksesta ja/tai maneesista. Tallissa ja
maneesissa on hätäpoistumistiet merkitty varauloskäynti valoilla ja sähkökatkoksen ajaksi syttyvät
sekä tallissa että maneesissa turvavalot (paloaika yli 60 minuuttia).
 Asiakkaiden taukotila + loimihuone, tallin toimisto, hevoshalli ja rehuvarasto ovat erillisiä paloosastoja (paloahidastava, 30 minuuttia). Palo-ovet suljetaan/tarkistetaan.
 Hevoset siirretään mahdollisuuksien mukaan turvaan, joko tarhoihin tai maneesiin.
 Tarhojen ja maneesin portit/ovet suljetaan.
 Autot ja mahdollisuuksien mukaan muu palava materiaali siirretään pois lisävahinkojen
estämiseksi.
13. ONNETTOMUUSKIRJANPITO JA ONNETTOMUUDEN SYYN TUTKINTA







Vastuuhenkilö (= paikalla ollut henkilökunnan jäsen) kirjaa onnettomuudet ja läheltä piti –
tilanteet erilliselle lomakkeelle.
Vastuuhenkilö täyttää tapausilmoituslomakkeen.
Jokaisesta onnettomuudesta ja läheltä piti - tilanteesta tehdään ilmoitus ratsastuskoulun
turvallisuuspäällikölle.
Onnettomuudet ja läheltä piti – tilanteet käydään läpi henkilökunnan kanssa. Mikäli tapahtuma
olisi ollut kohtuudella vältettävissä, tehdään ratsastuskoulun toimintatapoihin tarvittavat
korjaukset.
Vastuuhenkilö on yhteydessä asianomaisiin.
Turvallisuuspäällikkö suorittaa tarvittavat ilmoitukset.

