Nilsiän nuorten mopoilualueen turvallisuusasiakirja
Nilsiän nuorten mopoilualue
Haukilammentie 200
73300 Nilsiä
Koordinaatit: 63° 10.755 P 028° 07.658 I
Nilsiän Urheiluautoilijat ry.

Mopoilualueen yleiskatsaus:
Nilsiän nuorten mopoilualue on neljän kilometrin päässä keskustasta. Aluetta on raivattu puustolta
ja sinne on tehty kulkuväylä, ajosuora (n. 100 metriä) sekä yhteinen alue. Alueelle on ajettu soraa
syksyllä 2019. Keväällä 2020 alueen työstämistä jatketaan eteenpäin.
Mopoilualueen vaativuustaso:
Nilsiän mopoilualue on työstetty nuorten toimintaa varten. Aluetta käytetään vain mopoilla,
kevytmoottoripyörillä, mönkijöillä tai krossipyörillä. Krossipyörille on alueelle työstetty oma reitti.
Aluetta ei käytetä autoilla. Alue on työstetty turvallisuusasiat huomioiden.
Alueen käyttäjät ovat kokeneita mopojen käyttäjiä. Uudet käyttäjät saavat ohjeistuksen alueen
käytöstä.
Osallistujien terveydentilaa ja muita henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset
Mopoilualuetta käyttävät nuoret huolehtivat perusterveyden hoidosta itse. Alueella toimimiseen ei
tarvitse erillistä terveydentilaa selvittävää todistusta.
Tarvittava valmistautuminen
Alueella toimivilla käyttäjillä on voimassa oleva vakuutus käyttämälleen laitteelle.
Rekisteröimättömät mopot, kevytmoottoripyörät, mönkijät ja krossipyörät tuodaan alueelle auton
peräkärryllä. Jokaisella käyttäjällä on ajamiseen kuuluvat suojavarusteet.
Aluetta käyttävät nuoret ohjeistetaan etukäteen, tämä on toteutettu Nilsiän nuorisotalon yleisenä
kokouksena. Alueella on pysyvänä ilmoitustaulu, jossa on käyttöön liittyvät ohjeet.
Alueelle siirrytään yleiseltä tieltä, alueena tienhaarassa on puomi, johon on avain. Puomin viereen
on työstetty kulkureitti kaksipyöräisille ajoneuvoille sekä mönkijöille. Tätä reittiä pääsee alueelle.
Alueella toimivat muut käyttäjät ovat Nilsiän Kivat Kirsut ry. sekä Pohjois-Savon Pelastuslaitos.
Heidän kanssa on tehty yhteistyösopimukset, joita käyttäjät noudattavat.
Käyttäjät huolehtivat, että alue pysyy toimintakuntoisena ja roskat laitetaan niille tarkoitetuille
paikoille.
Tarvittava ennakko-osaaminen tai taitotaso
Jokaisella aluetta käyttävällä on ennestään kokemusta mopojen, kevytmoottoripyörien,
mönkijöiden ja krossipyörien käytöstä. Tämä takaa toiminnan turvallisuuden ja mikäli
onnettomuustilanteita sattuu, niistä tehdään ilmoitus.
Nilsiän nuoret ovat aktiivisesti osallistuneet alueen suunnitteluun, valmisteluihin sekä saaneet
kertoa toiveet alueesta. Näitä on toteutettu aluetta työstäessä. Nuorten kanssa käydään alueen
käytöstä infotilaisuus ennen alueen avaamista. Käyttäjien taitotaso on hyvä. Uudet käyttäjät
saavat ennakkotiedon alueen käytöstä ennen toiminnan aloittamista mopoilualueella.

Tarvittavat varusteet
Alueelle on hankittu tulipalojen varalta palosammutin ja öljyntorjunta turvetta. Alueella on
tulentekopaikka, joka on määräysten mukainen. Sitä ei käytetä, kun on tiedossa metsäpalovaara.
Muut turvallisuusvarusteet ovat käyttäjien omia.
Tarvittavat viranomaisasiakirjat ja –luvat
Alueen on vuokrannut Nilsiän Urheiluautoilijat ry. Kuopion kaupungilta 10 vuodeksi. Alueen
käyttöön liittyvät luvat ovat voimassa.
Käyttöön liittyvästä toiminnasta on ohje alueen ilmoitustaululla. Tätä ohjetta kerrataan nuorten
kanssa toiminnan ollessa käynnissä, sekä talvikauden aikana nuorten tilaisuuksissa.
Toiminta- ja käyttäytymisohjeet
Nuorten kanssa on yhdessä valmistettu alueen käyttämisestä ohjeistus. Tämä ohjeistus sisältää
kaikki lakisääteiset sekä turvallisuuteen liittyvät käyttöohjeet ja luvat. Nämä ovat nähtävillä
alueella. Uusia käyttäjiä ohjeistetaan alueen toimintatavoista.
Alueella voidaan järjestää opastusta esim. krossipyörien käytöstä, erilaisia liikenneturvallisuuteen
liittyviä koulutuksia sekä ennakkoinfoa alueen käytöstä.
Opastus henkilönsuojainten käyttöön
Turvallisuuteen liittyvien henkilösuojainten käyttö on nuorilla tiedossa. Jokaisen käyttäjän omalla
vastuulla on näiden käyttö. Tästä on ohjeistus alueella.
Ohjeet hätä- ja vaaratilanteiden varalta
Ohjeet hätätilanteisiin ovat nuorilla tiedoissa. Nämä ovat myös alueen ilmoitustauluilla näkyvillä.
Onnettomuustilanteissa soitto tarvittaessa hätäkeskukseen. Onnettomuuksista tehdään tarvittavat
ilmoitukset eteenpäin.
Turvallisuuteen liittyviä ohjeita kerrataan alueella toimivien käyttäjien kanssa säännöllisesti. Näitä
ovat infotilaisuudet sekä toimintaohjeiden kertaamiset.
Ohjeet palvelun keskeyttämiseen
Alueella ei ole toimintaa, kun Pohjois-Savon Pelastuslaitos harjoittelee omalla alueellaan. Tällöin
alueella voi olla esim. myrkyllisiä kaasuja. Tämä ohjeistetaan käyttäjille selkeästi ja
pelastuslaitoksen työntekijät kehottavat käyttäjiä poistumaan alueelta, kun heillä on harjoitukset.
Mikäli aluetta ei käytetä ennakkoon sovittujen ohjeiden mukaisesti, alue voidaan asettaa
käyttökieltoon määräajaksi tai pysyvästi.
Palvelusta aiheutuvat mahdolliset pysyvät vaikutukset
Nilsiän nuorille tarjotaan alue, jossa voidaan toimia mopoilla, kevytmoottoripyörillä, mönkijöillä ja
krossipyörillä ilman, että siitä tulee huomautuksia toiminnasta. Alueen lähistöllä ei ole vakinaista
asutusta. Alue on tarkoitettu pysyväksi ja sitä huolletaan joka vuosi, kun aluetta aletaan käyttää
talven jälkeen.
Tämä mopoilualue on Nilsiän nuorille mahdollisuus mopoilu toimintaan, jota on toivottu ja sen
vaikutukset ovat suuret alueen nuorten keskuudessa.
Ohjeet palvelun jälkeiseen toimintaan
Alueelta poistuttaessa huomioidaan alueella muut toimijat, sekä yleiselle tielle tultaessa muut tietä
käyttävät liikkujat.

Muut terveyden kannalta olennaiset asiat
Mopoilualueella voi sattua kaatumisia, onnettomuuksia, vaaratilanteita tai kolareita. Käyttäjien
omat suojavarusteet auttavat näissä tilanteissa. Kypärän ja muiden turvallisuuteen liittyvien
varusteiden käyttö on alueella pakollista.
Mikäli onnettomuuksia sattuu, niistä ilmoitetaan eteenpäin ja tehdään tarvittaessa ilmoitus.
Alueella käytettävät laitteet ovat vakuutettuja ja onnettomuuksien sattuessa selvitetään, miten
vahingot korvataan.
Yleiset käyttöohjeet opastavat alueen käyttäjiä turvalliseen toimintaan. Ohjeissa huomioidaan
myös vaaratilanteissa tapahtuvat asiat.
Vakavien onnettomuuksien sattuessa soitetaan hätäkeskukseen ja ilmoitetaan tilanteesta. Tällöin
toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Alueella on osoitetieto nähtävillä, mikäli tarvitaan kutsua
ambulanssi paikalle. Tästä tehdään onnettomuusraportti tapahtuman jälkeen. Myös alueen
koordinaatit ovat nähtävillä ilmoitustaululla.
Turvallisuudesta vastaavat henkilöt.
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