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Turvallisuudesta vastaavat
Sanna Siekkinen puh. 050-587 5432, varalla Mika Hämäläinen 040-822 3764
Tehtävät:
-yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus
-henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen
-alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen
-onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden seuranta
-pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta

Työntekijöiden toimenkuvat
Sanna Siekkinen, Toimitusjohtaja, 050-587 5432
Mika Hämäläinen, Hallituksen Pj., Isäntä 040-822 3764
Minna Peltonen, ratsastuksen opettaja
Mikaela Dahlberg tallimestari
Tehtävät onnettomuustilanteissa:
- kaikkien työntekijöiden tulee itsenäisesti toimia onnettomuustilanteessa, ja
mahdollisuuksien mukaan tulee apuun kutsua muita tilalla tai sen
läheisyydessä olevia työntekijöitä. Kaikista onnettomuuksista, tai
riskitilanteista tulee viipymättä ilmoittaa yrittäjäperheelle.

Asiakkaat ja asiakasryhmät
Asiakkaat ovat opastettu toimimaan tallissa ja tallialueella. Opastuksia järjestetään
säännöllisesti. Uudet asiakkaat ohjeistetaan henkilökohtaisesti, ja ohjataan myös
lukemaan tallin säännöt.
Asiakkaat ratsastavat maksimissaan viiden hengen pienryhmissä, jotka on jaettu myös
tasoryhmiin. Ratsastuksen perustaidot on hallittava ennen kuin voi ratsastaa ryhmässä.
Aloittelijat ratsastavat yksityisopetuksessa, ensin talutuksessa ja liinassa, sitten vasta
yksin. Ratsastushallissa on ovi suljettu tunnin aikana häiriötekijöiden välttämiseksi.
Myös katsomo on suljetussa tilassa. Lapset eivät käsittele hevosia/poneja ilman
ohjaajan läsnäoloa. Kypärän käyttö on pakollista.
Varsinaista maastoratsastusta ei harjoiteta. Pientä metsäpolkua voidaan tunnin
lopuksi/aluksi kävellä, mikäli ratsastajien taitotaso on riittävä tai vähemmän ratsastaneille saadaan avustaja mukaan.
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Rakennukset ja rakenteet
Rakennukset: Lato, talli, maneesi, varasto, talo, sauna, grillimaja, vierasmökki, kolme
siirrettävää rakennusta joista kaksi tallina ja yksi satulahuoneena.
Tallin henkilökunta huolehtii siitä että rakennusten välisiä huolto ja kuljetusreittejä ei
tukita esim. autoilla tai hevoskuljetuskalustolla. Pelastustiet on aina pidettävä auki.
Rakennusten huollosta ja korjauksista vastaa ensisijaisesti isäntä. Kaikki rakennuksissa
tai rakenteissa havaittavat puutteet tai riskitekijät tulee ensisijassa saattaa isännän
tietoon. Kaikki rakennukset ovat helposti syttyviä sillä niissä kaikissa säilytetään
helposti palavaa materiaalia (heinää, turvetta jne.), niinpä niiden valvontaa tulee
kiinnittää huomiota. Rakennusten sähköasennukset tarkastetaan säännöllisesti, mutta
esim. hiirien aiheuttamat sähköpalot ovat aina mahdollisia. Kaikkiin sähkökatkoihin
on suhtauduttava potentiaalisena tulipalona. Kaikista rakennuksista löytyy
sammutuskalusto. Koko tilan sähköt ovat yhden pääkytkimen takana, tallin
pohjoisseinustalla olevassa sähkökaapissa. Tallissa on näytteenottava paloilmaisin
järjestelmä, joka havaittuaan savua ilmoittaa siitä tallin edessä olevalla summerilla ja
hätävalolla, sekä robottipuhelimella.
Palotarkastus tilalla suoritetaan vuosittain. Tallissa ei ole tulisijoja, eikä niitä näin
ollen nuohota.
Tallin vesi tulee pohjoispihalla olevasta porakaivosta, paisuntasäiliö ja päähanat
löytyvät tallin alakerrasta, pesupaikan vierestä, lämminvesivaraaja on tallin
yläkerrassa.
Maneesissa on akkuvarmenteiset hätävalot jotka syttyvät automaattisesti sähkökatkon
sattuessa. Valojen akut ovat rajalliset, ja niiden tehtävä onkin vain varmistaa riskitön
poistuminen maneesista sähkökatkon sattuessa. Tallissa on akkuvarmisteinen
kannettava valonheitin sähkökatkojen varalta.

Ratsastusvälineet ja henkilönsuojaimet
Satulahuoneessa säilytetään satulat ja suitset, jokaiselle hevoselle omat. Satulahuovat
ovat kaikille hevosille yhteiset.
Ratsastuskypärät löytyvät myös satulahuoneesta. Jokaiselle hevoselle on omat harjat
tallin käytävällä olevassa hyllyssä. Suojat jalkoihin löytyvät hevosten ovista tai harjalaatikoista. Joillakin hevosilla käytetään pinteleitä, jotka on sijoitettu omaan
laatikkoonsa harjahyllyyn. Ratsastusraippoja löytyy maneesin oven suusta ja tallissa
harjojen vierestä.
Varusteita tarkastetaan päivittäin. Rikkinäiset tai puutteelliset asiat
korjataan. Suurempi huolto ja tarkastus tapahtuu kesällä ja talvella, hevosten
trimmausviikoilla. Ratsastusvarusteet ovat ratsastuksen opettajien vastuulla.
Varustetilat on varustettu nauhoittavalla videovalvontajärjestelmällä.

Muut välineet ja varusteet
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Tallilla on käytössä pienoistraktori ja tallihenkilökunta on perehdytetty sen käyttöön
Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu
Vaaroja:
- hevoset pelästyvät matkalla tallista maneesiin tai toiseen suuntaan, esim.
lastenvaunuja tai sateenvarjoa, voivat astua taluttajan varpaille.
- hevoset pelästyvät maneesissa katsomosta ulos vauhdilla hypähtävää ihmistä,
tai katsomossa meluavaa ja hyppivää lasta, hevonen voi säikähtää ja ratsastaja
pudota selästä.
- hevoset aistivat pelkäävän ratsastajan esim. metsäpolulla kävellessä, ja pelko
tarttuu hevoseen. hevonen voi ”säpsyä”.
- jokainen oppilas kun tekee asiat hieman eri tavoin, on vaarana ettei hevonen
ymmärrä mitä ratsastaja haluaa.
- ratsastajan liian nopeat liikkeet hevosta lähestyessä tai selässä.
- kun ratsastaja vähentää vaatetusta hevosen selässä istuessa, tulisi aina jonkun
pitää hevosesta kiinni. hevonen voi pelästyä heilahtavaa vaatetta ja paeta.
- oppilaat monesti liioittelevat taitojaan, jolloin saattavat joutua liian vaikeiden
tehtävien eteen. henkinen rasitus syntyy, kun vaadittua tehtävää ei osata
suorittaa.
Ennaltaehkäisy:
- opettajien ammattitaito: Taito valita oppilaille sopivat hevoset. Tehtäväänsä
sopivat opetushevoset. Tehtävien opettamisen taito, jakaa tehtävä osiin ja
opettaa osa kerrallaan.
- oppilaiden ohjeistaminen, neuvominen. Myös oppilaiden ”tukijoukkojen”
informointi tallin tavoista.
- tallin säännöt luettavissa seinällä. Uusia asiakkaita pyydetään tutustumaan.
- jos jollain hevosella erityistarpeita, esim. ei saa sitoa kiinni, tiedotetaan siitä
oppilaille.
- ratsastajat käyttävät hanskoja, kypärää ja muutenkin asianmukaisia varusteita. Puutteista huomautetaan.
- jos hevonen selkeästi pelkää jotakin asiaa ulkona voi opettaja auttaa taluttamisessa. Mikäli hevonen ratsastustunnilla käyttäytyy niskuroiden, voi
opettaja mennä hetkeksi hevosen selkään ”selvittämään” tilanteen.
Tapahtumat (kurssit, kilpailut ja juhlat)
Kaikkien tapahtumien suunnittelussa tulee arvioida niiden mahdollisesti
aiheuttamat lisäriskit. Mikäli tapahtuma selvästi lisää onnettomuusriskejä, on
niitä suunniteltaessa oltava yhteydessä viranomaisiin. Yleensä tilalla
järjestettävät tapahtumat ovat pieniä ja helposti hallittavia mutta myös näissä
tulee huomioida muuttuneet olosuhteet.
- autojen liikennöinti ja parkkeeraus tulee järjestää ja valvoa huolella
- pelastustiet ovat pidettävä vapaina
- paikalle saapunutta yleisöä tulee opastaa, johdattaa ja valvoa
- hevosten kulkureitit tulee eristää yleisöstä kevein rakentein
- yleisön tulenkäyttöä ja tupakointia tulee valvoa
Onnettomuuden jälkeen:
- onnettomuuden tapahduttua tulee aina kehottaa asiakasta
lääkärintarkastukseen
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- onnettomuuden tapahduttua alaikäiselle ollaan välittömästi yhteydessä
lapsen tai nuoren vanhempiin
- asiakasrekisterissä on jokaisella asiakkaalla erillinen hätäyhteysnumero
asiakkaan valitsemalle henkilölle
- opettaja tai oppilas täyttää tapausilmoituslomakkeen.
- oppilas ja opettaja keskustelevat tilanteeseen johtaneista syistä ja
tapahtuneesta.
- tarvittaessa opettaja ilmoittaa asiasta viranomaisille ja tekee selvityksen
vakuutusta varten.

Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten
Hätätilanteiden varalta tallissa ja maneesissa on puhelinnumerot avun kutsumista
varten. Tallissa on seinällä lankapuhelin ja vielä matkapuhelin erikseen. Opettajalla
on aina maneesissa kännykkä mukana.
Ensiavun tarvikkeet sijaitsevat maneesin katsomossa sekä tallin vessassa. Käsisammuttimia on tallissa kaksi kappaletta ja maneesissa yksi.
Myös oppilaita tulisi ohjeistaa hätätilanteiden varalta, esim. miten toimitaan jos joku
putoaa ja hevonen juoksee vapaana.
Havaittaessa mahdollinen riskitilanne on työntekijän ilmoitettava siitä välittömästi
yrittäjäperheelle, muille työntekijöille tai näiden ollessa saavuttamattomissa muilla
mahdollisille henkilöille (asiakkaat, kotiväki, naapurit), esim loukkaantunutta hevosta
ei saa lähteä yksin yksin kuljettamaan ennen kuin asiasta on informoitu muita tahoja.
Toiminta seuraavissa tilanteissa:
1. Tulipalo tallissa:
- avun soittaminen / hätäilmoitus 112
- ihmisten evakuointi
- eläinten evakuointi
- ensisammutus
- pääsähköjen katkaiseminen
- lisäonnettomuuksien ehkäisy
- mahdollisesti materian pelastaminen
2. Sairaskohtaus tallissa tai maneesissa:
- tilannearviointi, avun soittaminen
- ensiapu
- vaaratilanteiden estäminen
- liikenteenohjaus
- tilanteen jälkihallinta, tiedottaminen
3. Tapaturma (selästä suistuminen maneesissa):
- tilannearviointi, avun soittaminen
- ensiapu
- lisävaurioiden estäminen
- tilanteen jälkihallinta, tiedottaminen
4. Myrsky tai muu luonnonkatastrofi
Erittäin voimakas tuuli, ukkonen tai voimakas sade voivat aiheuttaa vaaratilanteita
esim. sähköpalojen tai lentävien esineiden muodossa.
- mikäli säätila on muuttumassa erittäin epävakaaksi tulee toiminta keskeyttää
tai rajoittaa.
- asiakkaat johdatetaan sisätiloihin, hevoset suljetaan karsinoihin ja niitä
tarkkaillaan.
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- radio avataan mahdollisia viranomaistiedotuksia ja säätiedotuksia varten
- työntekijät varmistavat turvallisuuskaluston (taskulamput, sammutuskalusto)
- vettä lasketaan isoihin astioihin mahdollisen sähkökatkon varalta. Vesiastiat
toimivat myös mahdollisena ensisammutus välineistönä jauhesammuttimien
ohella.
- työntekijät tarkistavat ja tarkkailevat rakennuksia ja rakenteita mahdollisten
sähkö-, vuoto- tai hajoamisongelmien varalta
Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta
Onnettomuudessa mukana olleet oppilas (ja opettaja) täyttävät tapausilmoituslomakkeen. Lomake lisätään kansioon ja käydään läpi vastuuhenkilön kanssa.
Onnettomuus käydään läpi ja analysoidaan ainakin opettajan ja oppilaan kesken, myös
vastuuhenkilön on hyvä olla mukana. Suunnitellaan toimintaa vastaavien tapausten
ennalta ehkäisemiseksi.
Vastuuhenkilö ilmoittaa onnettomuudesta asiaan kuuluville tahoille.
Turvallisuutta lisäävä toimenpideohjelma
- säännölliset turvallisuuskoulutukset, tehty
- ratsastuskentän aitaaminen, tehty
- ohjeiden ja opasteiden täydentäminen (tupakointikieltomerkit,
parkkipaikat…), tehty
- kannettava valonheitin maneesiin, tehty
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