
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALVIUINNIN TURVALLISUUSASIAKIRJA 

PÄIVITETTY 19.9.2021 

 

 

 

 

 

 



Tämä turvallisuusasiakirja koskee Ounasvaaran Latu ry:n (OuLa) talviuintitoimintaa.   

OuLa ylläpitää talviuintipaikka ja pukukoppia talvikauden (1.10.-30.4.) aikana 

Koskipuistossa, Jäämerentie 9 96200 ROVANIEMI. Talviuintipaikkaa käyttävät kausikortin 

lunastaneet yhdistyksen jäsenet ja kausikortin lunastaneet ei-jäsenet. Heidän lisäkseen on 

kertamaksulla käyviä uimareita. Talviuimarit järjestävät erilaisia tapahtumia, joista 

laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma tapauskohtaisesti. 

 

 

SISÄLLYS 

1) Palveluntarjoaja, palvelut ja yhteystiedot 

2) Turvallisuusasioista vastaavat ja heidän vastuualueensa 

3)  Ennakoitavat vaaratilanteet, niiden ennaltaehkäisy ja mahdolliset 
seuraukset (riskianalyysi) 
 

4) Ohjeet kohdan 3 mukaisten onnettomuus, vaara-ja vahinkotilanteita varten 

5) Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä 
perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys ja 
koulutusvaatimukset 
 

6) Tilat, rakenteet ja reitit sekä niiden huoltoa ja kunnossapitoa koskevat 
vaatimukset 

 

7) Olosuhderajoitukset 

8) Asiakasmäärät eri olosuhteissa ja terveyden tila 

9)  Palvelun käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset 

toimenpiteet 

10)  Onnettomuuskirjanpito 

11)  Ilmoitusvelvollisuus 

12 Tiedon jakaminen 

13  Palveluun osallistuvien tiedottaminen 

 

 

 

 



1) Palveluntarjoaja ja yhteystiedot 

 
Ounasvaaran Latu ry järjestää talviuintia sille erityisesti varatussa uimapaikassa 

Koskipuiston uimarannalla Rovaniemellä.  Yhdistys vastaa uimapaikasta ja pukukopista, 

jotka ovat kausikortin lunastaneiden talviuimareiden käytössä. 

 

Turvallisuusasiakirja koskee yhdistyksen Koskipuiston uimarannalla olevan talviuintipaikan 

turvallisuutta. 

 

Ounasvaaran Latu ry, Vartiokatu 11-13 A, 96100 ROVANIEMI 

pj. Aila Oikarainen, 040 5684 111 

 

 

2) Turvallisuusasioista vastaavat ja vastuualueet 
 

Yleinen turvallisuuden valvonta ja uimareiden perehdytys turvallisuuteen 

talkooryhmä, johon kuuluvat Lilja Hiltunen, Mirja Väyrynen, Irma Vepsäläinen, Tuija 

Ohtonen, Paula Vuolo ja Anneli Matero. 

Talkooryhmän vetäjä on Lilja Hiltunen, puh. 040 508 4926   

 

Turvallisuusasiakirjan, -suunnitelman ja -ohjeiden laadinta ja päivitys, 

Aila Oikarainen, puh. 040 5684 111 

 

Ensiapuvälineet: Lilja Hiltunen, puh. 040 508 4926  

 

Pukukopin siivous, Vilma Aska, puh. 040 484 6324 

 

Kulkureittien hiekoitus ja lumityöt: laiturityöryhmä, johon kuuluvat Petri Remsu, Jenni 

Fräntilä, Vesa Mattila, Eeva Oivo, Taisto Oivo, Osmo Ohtonen, Tero Ollila ja Pertti 

Leinonen. Laiturityöryhmän vetäjänä toimii Petri Remsu, puh 045 1303984 

 

Parkkialueen lumityöt: auraus ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä  

 

Laituri, uimapaikka, valaistus, sähkö ja lämpömatot: Petri Remsu, 045 1303 984 

 

Onnettomuuksien ja läheltä piti tilanteiden raportointi ja seuranta: Seija Suoyrjö,  

puh. 0400 599 522 

 

 

 

 

 



3) Ennakoitavat vaaratilanteet, niiden ennaltaehkäisy ja 
mahdolliset seuraukset (riskianalyysi) 

 

Vaaratilanteiden ennakointi, ehkäisy ja seuraukset on lueteltu erillisessä 

Riskianalyysissä. 

 

 

4) Ohjeet kohdan 3 mukaisia onnettomuus, vaara-ja 
vahinkotilanteita varten 

 
Yleiset ohjeet avun hälyttämiseen: 

HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112 
1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit 
2. Kerro mitä on tapahtunut. 
3. Kerro tarkka osoite. 
4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. 
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. 
 
-Ohjeet avun hälyttämisestä ja ensiavusta löytyvät pukukopin seinältä. 
- Ensiapulaukku löytyy näkyvältä paikalta pukukopista. 
- Pelastusrengas löytyy laiturilta. 

 
 
 

5) Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuus-
asioihin liittyvä perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä 
mahdolliset pätevyys ja koulutusvaatimukset 
 

Jokainen uusi jäsen perehdytetään uintipaikan käyttöturvallisuuteen paikan päällä.   
Talviuintikauden aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan pelastusharjoitus. 

 
Koskipuiston talviuintipaikan talkoolaisista ensiapu ja turvallisuuskoulutusta omaavat: 
Seija Suoyrjö ETK-kouluttaja, 0400 599 522 ja Lilja Hiltunen EA2, 040 508 4926 
  

 
 
 
 
 
 
 



6) Tilat, rakenteet ja reitit sekä niiden huoltoa ja 
kunnossapitoa koskevat vaatimukset 

 
Pukukoppi 
Sähkölämmitteisen pukukopin kunto tarkastetaan ennen talvikauden alkua. Pukukoppi 
siivotaan kauden aikana vähintään kahdesti viikossa.  Vioista ja korjaustarpeista 
ilmoitetaan Petri Remsulle puh. 045 1303984. 
 
Kulkusilta ja laituri 
Koskipuistoon rakennetaan talviuimareille syksyisin laituri portaineen, jotka puretaan 
kauden loputtua huhti-/toukokuussa. Pukukopilta laiturille menevällä kulkusillalla on 
ruohomatto ja laiturilla sekä sen portaissa lämpömatto. Kulkusilta pidetään auki lumesta 
niin, että kaksi ihmistä pystyy ohittamaan sillä toisensa. 
Laiturilta veteen on yhdet joenpohjaan asti ulottuvat portaat. Laiturin portaiden kaiteissa on 
muovipinnoite jään muodostuksen vähentämiseksi.                   
Laiturista ja kulkusillasta vastaa Petri Remsu puh. 045 1303984 

 
 

Avanto 
Koskipuiston talviuintipaikan avanto pidetään auki kahdella virrankehittimellä ja muutaman 
kerran talvessa tehtävällä sahauksella. Avannon vesi ei ole virtaavaa. Avannon syvyys on 
1,5 m – 2 m ja se ilmoitetaan pukukopilla olevassa tiedotteessa. Avanto samoin kuin 
kulkusilta pukukopilta avannolle ja polku pukukopilta parkkialueelle valaistaan riittävästi.  
 
 
Autotie ja parkkipaikka 
Talviuintipaikan osoite on Jäämerentie 9, jolta on liittymä Koskipuiston parkkialueelle. 
Ounasvaaran Latu vastaa parkkialueen aurauksesta. 

 
Turvavarusteet ja –ohjeet 
Laiturilla on pelastusrengas.  Pukukopista löytyy ensiapulaukku, jonka sisältä tarkistetaan 
ennen talviuintikauden alkua.  Pukukopeissa on ohjeet elvytykseen, ylläpitäjän 
yhteystiedot, avunhälyttämisohjeet (hätänro 112 ja uimapaikan osoite) ja yleiset ohjeet 
avantoon menoon.   
Turvallisuusvarusteista ja ohjeista vastaa Lilja Hiltunen puh. 040 5084 926. 
 
 

7)  Olosuhderajoitukset 
 
Talviuintimahdollisuus saatetaan sulkea poikkeusoloissa. 
 
 

8)  Asiakasmäärät eri olosuhteissa sekä terveydentila 
 

On suositeltavaa, että avannossa on yhtä aikaa enintään viisi henkilöä.  Alle 12 vuotiaat 
saavat osallistua vain vanhempien seurassa. Jos omaa terveydentilaa epäilee, 
Ounasvaaran Latu suosittelee kääntymään lääkärin puoleen.  
  



 

9)  Muiden kuin palvelun käyttäjien turvallisuuden 
varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet 

 
Avannon ympärys merkitään lippusiimalla riittävän etäältä, jotta avanto olisi 
mahdollisimman hyvin havaittavissa jäällä liikkuville ja ohikulkijoille.  Lippusiimaan 
laitetaan heijastimia, jotta moottorikelkkailijat huomaavat avannon. 
 

10) Onnettomuuskirjanpito ja ilmoitusvelvollisuus 
 

Pukukopista löytyy onnettomuusraporttilomakkeita ja palautuslaatikko, johon raportin voi 
palauttaa.  Uimareita/pelastajia ohjeistetaan kirjaamaan ylös kaikki läheltä piti- ja 
onnettomuustilanteet.  Aila Oikarainen kerää raportit ja tarvittaessa ryhdytään turvallisuutta 
parantaviin toimenpiteisiin.  Pahoista onnettomuuksista velvoitetaan ilmoittamaan saman 
tien Aila Oikaraiselle.  Oikarainen raportoi onnettomuuksista viranomaisille.  

 
 

11) Tiedon jakaminen 
 

Ennen kauden alkua jaetaan vastuualueet tulevalle kaudelle ja samalla 
turvallisuusasiakirja päivitetään.  Turvallisuusasiakirja käydään läpi yhdessä 
turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kanssa. 

 
 

12)  Palveluun osallistuvien tiedottaminen 
 

Palveluun tuottamiseen osallistuvat lukevat kauden alussa palveluun liittyvät riskit ja 
ohjeet. Samat ohjeet löytyvät myös pukukopin seinältä.  Päivitetty turvallisuus-
suunnitelma on pukukopilla sekä naisten että miesten pukutilassa. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


