
TURVALLISUUSASIAKIRJA 24-25.9.2021 JÄRJESTETTÄVÄLLE SYYS-VAELLUKSELLE 
 
1. Yrityksen/ organisaation nimi: 
Eräopas Tomi Kostet 
Vaaraintie 45 
87200 KAJAANI 
erä- ja luonto-opas koulutus 
 
2. Matkakohde Alajärven pohjoispuolen maasto Sotkamossa 
 
3. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt: 
Vastuuhenkilö: 
Tomi Kostet 0400-783838 
Vastuuhenkilö vastaa mukana olevien asiakkaiden turvallisuudesta. 
Vastuuhenkilöllä on tarvittava EA -ja matkan toteuttamiseen tarvittava koulutus. 
He vastaavat tarvittaessa ea -ja alkusammutus välineistä.  
 
 
4. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu 
Reitin riskit on arvioitu sekä matkan vaativuuden, että osallistuvien henkilöiden taitotason ja 
fyysisen kunnon mukaan. 
Riskejä: 
- Fyysisestä rasituksesta tai psyykkisestä uupumisesta johtuvat tilanteet 
- Tulentekoon ja siihen liittyvien oheistoimintojen aiheuttavat vammat 
- Epätasaisessa maastossa liikkumisesta johtuva fyysinen vamma kuten 
venähdykset ja nyrjähdykset 
- Sairaskohtaukset ja ruokamyrkytys 
- Säänmuutokset (kylmyys, kosteus ja tuuli) 
- Osallistujien kokemattomuudesta johtuvat tapaturmat ja vaaratilanteet 
- Veden varaan joutuminen 
- Välineiden ja varusteiden rikkoutuminen - Matkapuhelin kenttien puuttuminen 
- Eksyminen 
- Kuljetuskaluston rikkoutuminen tai mahdollinen poro/autokolari  
Mukana olevat asiakkaat ohjeistetaan oppaan toimesta enne matkaa 
lähettämällä heille varuste luettelo omista henkilökohtaisista varusteista, esitieto 
kaavake, tiedote ja aikataulu. Mahdollisten vaaratilanteiden varalta 
vastuuhenkilö huolehtii että kaikilla on mukana olevilla on olosuhteisiin 
nähden tarkoituksen mukainen vaatetus ja jalkineet sekä turvaavat/huolehtiva 
asiakkaiden energian saannin, nesteytyksen ja tauotuksen. 
Mahdollisten onnettomuuksien sattuessa vastuuhenkilö huolehtii ensihoidosta, 
tarvittavasta jälkihoidosta ja raportoinnista. Asiakkaat ovat vakuutettuja 
järjestäjän toimesta. Asiakkaalta kysytään ennen matkaa esitietokaavakkeessa 
mahdolliset sairaudet jotka voivat vaikuttaa matkan toteuttamiseen. Asiakas on 
itse vastuussa perussairauden hoidosta ja lääkityksestä. 
Liitteenä Riskianalyysi 
 
 



5. Asiakkaat 
Järjestettävälle matkalle osallistuu max. kuusi asiakasta ja yksi erä- ja 
luontoopas. Erä- ja luonto-oppas toimii matkan vastuuhenkilöinä. Asiakkaat 
ovat iältään noin 25-50 vuotiaita henkilöitä. Matkan ajan ryhmä toimii 
yhtenäisenä eikä jakaannu osiin. Vastuuhenkilö ottaa nämä seikat huomioon 
retkeä suunnitellessaan ja varusteluettelossa. 
 
6. Varusteluettelo (henkilökohtainen) 
Katso liite 
 
7. Osallistujien opastaminen 
Asiakkaalle lähetetyssä tiedotteessa asiakkaalle kerrotaan matkan luonne ja 
vaativuus sekä mahdolliset huomioon otettavat riskit. Lisäksi ennen matkan alkua 
pidetään infotilaisuus, jossa asiat vielä kerrataan ja käydään turvallisuusohjeet 
läpi. Matkalla tukeudutaan tarvittaessa alueella oleviin autiotupiin ja niihin 
liittyvät paloturvallisuus asiat kerrataan myös alkuinfossa. 
 
8. Välineet ja varusteet 
Mukana olevat ruoanteko- ja muut välineet ovat järjestäjän omistamia ja se 
vastaa niiden kunnosta ja huollosta matkan aikana. Lisäksi vastuuhenkilö 
avustaa asiakkaita tarvittaessa henkilökohtaisten välineiden huollossa. 
 
9.Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten 
Alueella on toimivat matkapuhelinverkko, mutta järjestäjillä on mukana 
useamman matkapuhelinoperaattorin kortit. Onnettomuus tai läheltä piti 
tilanteessa vastuuhenkilö on johtovastuussa ja jakaa tarvittaessa tehtäviä 
asiakkaille. Poikkeustilanteissa toimitaan yleisten ensiapu ja 
paloturvallisuusohjeiden mukaan. Matkan järjestäjällä on mukaanaan ea-laukku, 
joka on muokattu reissun vaatimiin vaatimuksiin riippuen mahdollisista 
paikallisista olosuhteista. Ea-laukun paikka ja sisältö on tiedotettu asiakkaille. Jos 
retkellä joudutaan evakoimaan henkilöitä tai apua tarvitaan paikalle, 
tukeudutaan tällöin alueen tietoverkostoon ja ohjataan viranomaiset paikalle. 
käyttäen ETRSTM35FIN koordinaatistoa. 
 
10.Osallistujalista 
Nimi Puhelin Sähköposti 
Oppaana Tomi Kostet 0400-783838 tomi@kostet.fi 
Asiakasryhmä 5-7 henkeä 

mailto:tomi@kostet.fi

