YÖPYÖRÄILYN PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2017

MAANTIEPYÖRÄILIJÖIDEN YHTEISLENKKI (Oulun Päivät 2017 tapahtuma)
Paikka ja ajankohta: Raksilan pesäpallostadion 22.6.2017 kello 17:00 – 23.6.2017 kello 01:00
Reitti: Oulu ‐ Muhos ‐ Tyrnävä ‐ Ala‐Temmes ‐ Liminka ‐ Tupos ‐ Kempele ‐ Oulu; 112km
Järjestäjät: Team Rynkeby ja Terva-ajot ry
Tapahtuman johtoryhmä: Tuomo Tuomala, Ville Wallenius, Olli Määttä, Outi Naamanka, Hilkka
Niemi, Pekka Hartikka
Lääkäri:
Pelastus‐ ja turvallisuussuunnitelma : Pekka Hartikka (päivitetty 15.3.2017)
Liikenne, turvallisuus ja luvat: Hannu Muranen (poliisille) ja Pekka Hartikka p.040-3530101
(Oulun kaupungille)
Huolto: Kaksi taukopaikkaa, huoltoauto, omahuolto
Tapahtuman kohderyhmä: täysi‐ikäiset maantiepyöräilyn harrastajat, jotka pystyvät
selviytymään ennalta valittua vauhtia 112km matkasta. Kahdenkymmenen (20) pyöräilijän ryhmät
jaetaan osanottajamäärien mukaan +25km/h ja +30km/h nopeusryhmiin. Pyöräilijä ei saa vaihtaa
ryhmää ajon aikana.
Riskitilanteisiin varautuminen
- Turvallisen ryhmäajon ohjeet ja tapahtuman rajoitukset ilmoitetaan tapahtuman facebook‐sivulla.
- Turvallisen ryhmäajon ohjeet kerrataan myös ennen lähtöä ja matkan aikana. Noudatetaan
liikennesääntöjä, sekä turvallisen ryhmäajon ohjeita ja sääntöjä.
- Ajoryhmien vetäjät eli kapteenit osaavat ensiavun perusteet. Huoltoautossa ja ajoryhmissä on
mukana ea -pakkauksia.
- Ajoon osallistuvien lääkärin/lääkärien puhelinnumerot ovat kapteenien tiedossa. Kapteeneille
on laadittu toimintaohjeet onnettomuus ja vaaratilateiden varalle.
- Viestintä ajoryhmän sisällä tapahtuu sovituin merkein, ajoryhmien välillä tarvittaessa
matkapuhelimilla.
- Pyöriä koskevat rajoitukset: yksinajoon tarkoitetut triathlon- ja aika‐ajopyörät eivät ole sallittuja,
eivätkä myöskään ohjaustankoon asennetut lisätangot.
Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa
- Pyöräilijä uupuminen, väsyminen: selvitä mistä johtuu ja pystyykö jatkamaan, ohjaa
huoltoautoon tai järjestä kuljetus (omakustanteisesti taksilla tai muulla tavalla)
- Yksittäisen pyöräilijän kaatuminen: ohjaa ryhmä tien sivuun, estä lisäonnettomuudet, anna
tarvittava ensiapu
- Useamman pyöräilijän kaatuminen: ohjaa ryhmä tien sivuun, estä lisäonnettomuudet, anna
tarvittava ensiapu, soita tarvittaessa 112 ja/tai ajossa mukana olevalle lääkärille
- Kolari muiden tienkäyttäjien kanssa: ohjaa ryhmä tien sivuun, estä lisäonnettomuudet, anna
tarvittava ensiapu, soita 112, pysy rauhallisena ja noudata hätäkeskuksesta saamiasi ohjeita
elvytykseen tms., älä sulje puhelinta.
- Sairauskohtaukset: konsultoi ajon vastuulääkäriä tai soita tarvittaessa välittömästi 112 riippuen
tilanteen vakavuudesta, pysy rauhallisena ja noudata lääkäriltä tai hätäkeskuksesta saamiasi
ohjeita, anna tarvittava ensiapu
Reittikuvaus
Raksilan pesäpallostadionilta kevyenliikenteen väylällä Laanaojan vartta-vasemmalle
Lämsänjärvelle-Poikkimaantiesillan yli‐oikealle Vaalantie‐Päivärinteentie‐Ketolanojantie (tauko:

Montan leirintäalue)‐oikealle Montantie‐oikealle Leppiniementie-oikealle Kajaanintie‐Valtatie‐
vasemmalle Tyrnäväntie‐Muhostie‐Vanhatie‐Mäläskänsuora‐Vaaranmaantie-vasemmalle
Jyväskyläntie‐oikealle Vehkamaantie‐oikealle Lännentie‐Kedonperäntie‐Kauppakatu
(tauko:koulukeskus Liminka)‐ oikealle Tupoksentie‐oikealle Vesikarintie‐oikealle Ouluntie‐
Kuokkamaantie-vasemmalle Ketolanperäntie‐Eteläsuomentie‐oikealle Huhtakalliontie‐vasemmalle
Metsokankaantie‐Kaakkurinojantie‐vasemmalle Pirttilammentie‐oikealle Oulunlahdentie‐
Maikkulantie‐Talonpojankankaan kohdalta vasemmalle kevyenliikenteen väylällä Raksilaan.
Vastuut ja vakuutukset
Osallistujat ovat mukana omalla vastuullaan – tämä on ilmoitettu tapahtumakutsussa. Terva-ajot ry
seuralla on Suomen Pyöräilyunionin vastuuvakuutus
http://www.pyoraily.fi/@Bin/527746/vastuuvak+todistus+py%C3%B6r%C3%A4ily+2016.pdf
Aikataulu 22.6. kello 17:00 – 23.6. kello 01:00
16:00 ‐ Raksilan pesäpallostadionin portit auki, lasten Special Bike - Tour de Kids ilmoittautuminen,
tapahtumatori avautuu, arpojen myyntiä
17:00‐19:00 lasten Special Bike - Tour de Kids -pyöräilytapahtuman 1. startti. Tapahtuma kestää
parisen tuntia riippuen osanottajamäärästä. Palkinnot jaetaan heti maaliin tulon jälkeen
numerolappua vastaan.
19:30 Ryhmäajoon osallistuvien info
19:45 Ajoryhmiin järjestyminen
19:50 Ajon ohjeistus kaikille
20:00 Huoltoauton kuljettaja sulkee pesäpallostadionin portin viimeisen ajoryhmän lähdettyä
matkaan
tauko 1 porrastetusti Montan leirintäalueella
tauko 2
00:30 saapuminen porrastetusti Raksilan pesäpallostadionille
01:00 tapahtuma ohi, portit kiinni
Järjestelytoimikunta

