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1 Turvallisuuspolitiikka ja -tavoitteet 

Purjelennossa on lukuisia vaaratekijöitä, joiden realisoituminen voi 

olla kohtalokasta jäsenen terveydelle, kaluston kunnolle tai 

kolmannelle osapuolelle. Tämän Kuopion ilmailuyhdistys ry:n 

turvallisuuden hallintajärjestelmän (SMS – Safety Management 

System) tavoitteena on kokonaisvaltaisesti pienentää 

vaaratekijöiden riskiä ja lisätä harrastamisen turvallisuutta. Tässä 

keskeinen väline on toimiva turvallisuuden hallintajärjestelmä.

Kuopion ilmailuyhdistys ry:n tavoitteena on turvallisuuskulttuurin 

kehittäminen. Se sisältää riskitekijöiden tunnistamisen ohella 

toiminnan seuraamisen ja poikkeamien raportoinnin sekä niiden 

perusteella päätettävät toimenpiteet riskien vähentämiseksi.

Turvallisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen on jokaisen 

kerholaisen, lentäjän, vinttaajan ja avustajan vastuulla. Toiminnassa 

syntyy aina erilaisia poikkeamia ja virheitä. Näistä virheistä tulisi 

oppia ennen kuin sattuu mitään vakavampaa. Omat virheet pitäisi 

oppia myöntämään ja tuomaan ne esille. Näistä pienistä ja 

isommistakin poikkeamista pitää puhua ja keskustella sekä miettiä 

parempia toimintatapoja. Keskustelun tulee olla avointa. Turvallisen 

toiminnan kehittämisessä ei haeta syyllisiä eikä syytetä ketään, 

vaan analysoidaan poikkeamia ja mietitään, kuinka voitaisi toimia 

turvallisemmin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistyksen johtokunnan jäsen on 

nimetty turvallisuusvastaavaksi. Turvallisuusvastaava toimii 

yhteistyössä puheenjohtajan ja turvallisuusryhmän kanssa.
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Turvallisuus on ensisijainen näkökohta kaikissa yhdistyksen 

toiminnoissa.

 Lupakirjakoulutus
 Kertauskoulutus (riskitekijät)
 Turvallisuuskoulutus (riskitekijät)
 Lentopäivän briefing (riskitekijät)
 Vinttauspalvelut ja käytön koulutus
 Lähtöpaikkatoiminnot
 Kaluston maakäsittely
 Ilmatilan käyttö
 Kaluston siirtäminen
 Kaluston huoltaminen

Kuopio 31. toukokuuta 2021

Turvallisuusryhmä
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2 Turvallisuus lentotoiminnassa

Turvallisuus on ensisijainen näkökohta kaikissa yhdistyksen 

toiminnoissa. Lentoturvallisuuden merkityksen painottaminen alkaa 

jo lentokoulutuksen alkumetreillä. Lennonopettajien vastuulla on 

luoda oppilaalle vastuullinen ilmailutapa, jonka keskiössä on oma ja 

muiden turvallinen harrastaminen.

Peruskoulutuksen jälkeisessä ilmailutoiminnassa vastuu lentämiseen

liittyvistä päätöksistä siirtyy lentäjälle itselleen. Purjelentotoimintaan

oleellisesti liittyvä ryhmätyöskentely edellyttää kuitenkin jokaista 

toimintaan osallistuvaa huomiomaan muut harrastajat. Jäsenten 

taitojen ylläpitämiseksi yhdistys on velvollinen järjestämään 

lisäkoulutusta paitsi lentämiseen myös maatoimintaan.

Yhdistys järjestää jäsenilleen turvallisuuteen liittyviä koulutuksia 

lentokaudella ja tarpeen mukaan myös talven aikana. Ennen 

lentopäivää pidettävän briefingin aikana käydään välittömästi 

päivän toimintaan liittyvät asiat huomioiden turvallinen toiminta.

Purjelennossa lähtötapana käytettävä vintturihinaus muodostaa 

kenttäalueen käyttäjille sekä lentäjälle isoja riskejä, jotka 

toteutuessaan saattavat aiheuttaa vakavan vahingon tai 

onnettomuuden. Kun riskit tiedostetaan ja tarvittavat varotoimet 

otetaan huomioon, voidaan vinttaustoiminnan riskit poistaa lähes 

kokonaan. Vinttaustoimintaan liittyvät riskit tulee kouluttaa kaikille 

toimintaan osallistuville.

Purjelentokoneen lentoonlähdössä lentäjä tarvitsee avustajan. 

Lentoonlähtöpaikalla saattaa avustajan lisäksi olla muutakin 

porukkaa, jonka on oltava tietoisia lentoonlähtöpaikan 

oikeaoppisesta toiminnasta. Jokainen lähtöpaikalla olija on 

velvollinen opastamaan kokemattomampia. Ennen lentoonlähtöä 

purjekone on siirrettävä lähtöpaikalle esimerkiksi autolla hinaamalla.

Koneiden maakäsittelyyn liittyy riskejä, jotka toteutuessaan ovat 

omiaan aiheuttamaan kalustolle merkittäviä vaurioita. 
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Kalustovaurioiden välttämiseksi maatoiminnassa on huomioitava 

voimassa olevat ohjeistukset.

Aamubriefingissä käydään lentäjien kanssa läpi senhetkinen 

ilmatilan käyttö ja rajoitukset. Jokainen lentäjä vastaa ilmassa 

ollessaan ilmailumääräyksien noudattamisesta ja tarvittavista 

ilmoituksista, mikäli siirtyy valvottuun ilmatilaan. Kenttäalueella 

lennettäessä on annettava tarvittaessa paikkailmoituksia radiolla 

sekä ilmoitettava aikeistaan laskukierroksessa.

Oleellinen osa turvallista ilmailutoimintaa on hyvin huollettu ja 

toimiva kalusto. Kaluston huolto tehdään määräysten mukaisesti 

pääasiassa kerhon jäsenten toimesta. Vaativammat huolto- ja 

korjaustoimenpiteet suorittaa ammattimekaanikko tai lentokoneen 

valmistaja.

Lentotoiminnan turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset on kerrottu 

yhdistyksen lentotoimintaohjeessa, joka päivitetään tarvittaessa. 

Lentotoimintaohjeeseen on koottu toiminnan eri vaiheisiin liittyviä 

yleisiä toimintatapoja ja suosituksia. Jokainen lentävä jäsen on 

velvollinen tutustumaan ajantasaiseen lentotoimintaohjeeseen.

3 Turvallisuusorganisaatio

Kuopion ilmailuyhdistyksen vuosikokouksessa nimeämä johtokunta 

valitsee yhdistykselle turvallisuusvastaavan. Turvallisuusvastaava 

organisoi yhdistyksen toiminnan turvallisuuteen liittyvää tiedotusta 

sekä turvallisuusasioiden kehitystä. Toiminnan turvallisuus on 

kuitenkin jokaisen yhdistyksen jäsenen vastuulla.

Turvallisuusorganisaation muodostavat:

Yhdistyksen johtokunta

Johtokunnalla on kokonaisvastuu toiminnan turvallisuudesta 

(poistamatta ilma-aluksen päällikön vastuuta) sekä turvallisuuden 

hallintajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta. Johtokunta vastaa 

myös siitä, että sen määräämät toimintamenetelmät ja -ohjeet ovat 
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säädösten ja viranomaisohjeiden mukaisia. Johtokunta päättää 

korjaavien toimenpiteiden toimeenpanemisesta sekä tarvittavien 

resurssien varaamisesta. Johtokunta hyväksyy muutokset 

turvallisuuden hallintajärjestelmään turvallisuusvastaavan 

esityksestä.

Turvallisuusvastaava

Turvallisuusvastaavan nimittää kerhon johtokunta. 

Turvallisuusvastaavan tehtävät:

- toteuttaa ja tekee kehittämisehdotuksia sekä vie 
toimenpide-ehdotukset johtokunnalle

- esittää johtokunnalle muutokset turvallisuuden 
hallintajärjestelmään 

- käsittelee poikkeamailmoituksia jäsenistön 
luottamushenkilönä

- kerää tietoa ja raportoi johtokunnalle turvallisuuden 
tilasta sekä toiminnan riskeistä

- suunnittelee ja hallinnoi turvallisuuskoulutuksia ja -
viestintää

- kutsuu koolle turvallisuusryhmän kokoukset.

Turvallisuusryhmä

Turvallisuusryhmä toimii turvallisuusvastaavan apuna turvallisen 

toiminnan kehittämisessä. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa 

sekä lisäksi tarvittaessa. Puheenjohtajana toimii 

turvallisuusvastaava. Muita jäseniä ovat esimerkiksi:

- koulutuspäällikkö
- kalustovastaava/t
- lentotoimintavastaava

Turvallisuusryhmän tehtävät:

- arvioi, miten organisaatiossa noudatetaan SMS:n 
käytäntöjä sekä tekee toimenpide-ehdotuksia 
turvallisuuden parantamiseksi

- antaa turvallisuusvastaavalle riittävät tiedot ja resurssit 
tehtävänsä suorittamiseksi

- riskirekisterin (ks. liitteet 1 - 4) päivittäminen
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- muutoksenhallintaan (ks. luku 5) liittyvien riskiarvioiden 
tekeminen

Kerhon jäsen

Kerhon jäsen vastaa oman toimintansa turvallisuudesta sekä 

viranomaismääräysten ja kerhon ohjeiden noudattamisesta. 

Jäsenellä on selonottovelvollisuus, joka on Suomen lainsäädännön 

eräs tärkeä perusolettama: kansalaisen tulee olla selvillä kaikista 

säädöksistä, jotka liittyvät hänen toimintaansa. 

Jäsenen tulee tiedostaa ympäristönsä ja toimia huolellisesti, jotta 

turhia vaaratilanteita ei pääse syntymään. Kerhon jäsenen tulee 

raportoida havaitsemansa turvallisuuspoikkeamat.

4 Poikkeamien raportointi

Organisaation raportoinnissa ja ilmoitusten käsittelyssä tulee 

noudattaa “just culture” -periaatetta, jossa tahattomista, havaituista

turvallisuuteen vaikuttaneista tapahtumista ja seikoista ilmoitetaan 

ilman rankaisua tai sen pelkoa. Kerhon nettisivuilla on 

ilmoituslomake, jolla poikkeamista ja havainnoista voi ilmoittaa 

nimettömästi. 

Kaikki poikkeamat raportoidaan vintturikirjan välissä 

pidettävään riskirekisteriin.

Ilma-aluksen päällikkö on velvollinen raportoimaan havaitsemistaan 

teknisistä vioista, vaaratilanteista ja uhkaavista tilanteista sekä 

onnettomuuksista välittömästi lentotoiminnan vanhimmalle. Lisäksi 

72 tunnin kuluessa tapahtumasta on ilmoitettava viranomaiselle 

sähköisellä lomakkeella. Kun ilma-aluksen päällikkö raportoi suoraan

viranomaiselle, hänen tulee ilmoittaa tapahtuneesta lisäksi kerholle 

lähettämällä kopio poikkeamailmoituksesta turvallisuusvastaavalle 

ja kerhon puheenjohtajalle. Jos on epäselvää, täytyykö 

tapahtuneesta ilmoittaa, ilmoitus tulee tehdä. 
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Turvallisuusvastaava kuittaa ilmoituksen tekijälle saaneensa 

ilmoituksen. Kun ilmoitus on käsitelty, ilmoituksen tekijälle tulee 

ilmoittaa havainnoista, joita ilmoitusta käsiteltäessä on tehty. 

Turvallisuusvastaava käsittelee ilmoitukset luottamuksellisesti; 

ilmoituksen tietoja jaetaan organisaation sisällä vain siinä määrin 

kuin on tarpeen poikkeaman käsittelemiseksi. KIY:n 

turvallisuusviestinnässä (esim. sähköpostikoosteet ja koulutukset) 

voidaan käsitellä sattuneita poikkeamia, jos niistä on poistettu 

osallisten henkilötiedot sekä tiedot, joiden perusteella ilmoittajan 

anonymiteetti voisi vaarantua (esim. tapahtuman tarkka ajankohta 

tai paikka). Turvallisuusvastaava välittää raportin ja laatimansa pika-

analyysin kerhon johtokunnan kokouksen käsittelyä varten. 

Sattuneet poikkeamat käsitellään johtokunnan kokouksissa.

Pienemmät tapahtumat, joita ei määräysten mukaan tarvitse 

ilmoittaa viranomaiselle, tulee kirjata vintturikirjaan ja raportoida 

lentotoiminnan vanhimmalle, joka tekee selvistä puutteista 

poikkeamaraportin. Tällaisia tapahtumia ovat esim. vinttauksessa tai

laskeutumisessa havaitut sekä ilma-alusten maakäsittelyyn liittyvät 

läheltä piti tilanteet. Kirjaus voi sisältää myös huomioita ja 

kehitysehdotuksia. Kaikki päivittäiseen lentotoimintaan osallistuvat 

huomioivat vaaratekijät maatoiminnoissa ja puuttuvat ohjeiden 

vastaiseen toimintaan.

KIY:n jäsen on velvollinen ilmoittamaan kerholle onnettomuudesta 

tai vaaratilanteesta myös siinä tapauksessa, että hän havaitsee 

edellä mainitun tapahtuman, jossa osallisena on organisaation 

käytössä oleva ilma-alus, jonka päällikkö on estynyt tekemään 

ilmoitusta.

5 Vaaratekijöiden tunnistamisen ja 

riskienhallinnan prosessi

Vaaratekijöitä voi hallita vain, jos ne tunnetaan. Turvallisuutta 

edistetään rohkaisemalla kaikkia kerhon jäseniä tunnistamaan 



10

vaaratekijöitä ja ilmoittamaan niistä. Riskienhallinta on 

organisaation toimintaa vaarantavien uhkien tunnistamista ja 

analysointia, poistamista tai todennäköisyyden pienentämistä 

hyväksyttävälle tasolle. Prosessina se on iteratiivinen, jotta 

varmistetaan löydettyjen ongelmien korjaaminen.

5.1 Vaaratekijöiden tunnistaminen

Kuopion ilmailuyhdistys on listannut toimintaan liittyviä 

vaaratekijöitä, jotka löytyvät tämän dokumentin liitteistä 1, 2, 3 ja 4.

Rekisteriä käytetään riskien tunnistamiseen ja kirjaamiseen sekä 

korjaavien toimintojen kohdentamiseen. Riskirekisteriä päivitetään 

turvallisuusryhmän kokouksissa poikkeamaraporteista saatujen 

havaintojen sekä muun turvallisuusanalyysin (mm. 

ilmailuviranomaisen turvallisuustiedotteet) perusteella.

Vaaratekijä on mikä tahansa tilanne, olosuhde tai tapahtuma, josta

saattaa

aiheutua vahinkoa ihmisille, ilma-aluksille, laitteille tai rakenteille.
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Riski on vaaratekijän seurausten potentiaali, joka yleensä 

määritellään

todennäköisyytenä ja aiheuttamansa vahingon vakavuutena.

Esimerkki:

Ukkosmyrsky on vaaratekijä ilma-alusten toiminnalle. Eräs tämän 

vaaratekijän aiheuttamista riskeistä on salamanisku, joka saattaa 

vaurioittaa ilma-alusta.
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5.2 Riskien arviointi

Tunnistetut riskit luokitellaan kahden eri muuttujan avulla: riskin 

todennäköisyys (kuinka usein riski toteutuu) ja riskin vakavuus 

(mitkä ovat seuraukset riskin toteutuessa). 

Riskin todennäköisyys

Taso Määritelmä Merkitys

5 Usein toistuva Useita kertoja toimintakauden aikana 
(tapahtuu varmuudella)

4 Satunnainen Muutamia kertoja toimintakauden aikana 
(tapahtuu todennäköisesti)

3 Mahdollinen Kerran 1–3 toimintakauden aikana (tapahtuu 
joskus)

2 Epätodennäköin
en

Harvemmin kuin kerran viidessä vuodessa 
(tapahtuu hyvin harvoin)

1 Erittäin 
epätodennäköin
en

Ei tiedetä, että olisi tapahtunut (tuskin 
tapahtuu koskaan)

Riskin vakavuus

Taso Määritel
mä

Seuraukset (esimerkkejä)

Henkilöt Laitteet Ympärist
ö

A Katastrofa
alinen

Kuolema Täystuho Tuho

B Vaaralline
n

Vakava 
loukkaantumin
en

Merkittävä 
vaurio

Merkittäv
ä vahinko

C Merkittäv
ä

Loukkaantumi
nen

Vaurio Vahinko

D Haitta Haitta Epänormaali Haitta
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tilanne

E Olematon Ei merkittävää
seurausta

Ei merkittävää
seurausta

Ei 
merkittäv
ää 
seurausta

Kun riskin todennäköisyys ja vakavuus on arvioitu, määrittyy niiden 

perusteella riskin siedettävyys (hyväksyttävyys). Määrittely tehdään 

oheisen matriisin perusteella: 

Riskin siedettävyys

   Punainen → Sietämätön

   Keltainen → Siedettävä

   Vihreä → Hyväksyttävä

Riskin 
todennäköisy
ys

Riskin vakavuus

Katastr
of.
(A)

Vaaralli
nen
(B)

Merkitt
ävä

(C)

Haitta

(D)

Olemato
n

(E)

Usein
toistuva

5A 5B 5C 5D 5E

Satunnainen 4A 4B 4C 4D 4E

Mahdollinen 3A 3B 3C 3D 3E

Epätodennäk
öinen

2A 2B 2C 2D 2E

Erittäin
epätodennäk

öinen

1A 1B 1C 1D 1E
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5.3 Tarvittavien toimenpiteiden päättäminen ja 

toteuttaminen

Riskin arvioinnin jälkeen päätetään toimenpiteet riskin poistamiseksi

tai sen vähentämiseksi niin alhaiseksi kuin käytännössä on 

mahdollista ja organisaation kannalta hyväksyttävää. 

Toimenpiteiden tarvittava laatu ja määrä riippuu riskin 

siedettävyydestä:

Sietämätön: Jos riski on sietämätön, kyseinen toiminta tai 

toimenpide on keskeytettävä välittömästi. Riskin 

vähentämistoimenpiteitä tulee suorittaa riskin vakavuuden 

alentamiseksi tai riskin toteutumisen todennäköisyyden 

pienentämiseksi; usein on helpompaa pienentää riskin toteutumisen 

todennäköisyyttä kuin seurausten vakavuutta.

Siedettävä: Riski on vakavuutensa tai todennäköisyytensä puolesta

huolestuttava ja organisaation tulee harkita toimenpiteitä riskin 

vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Jos riskin arvioidaan 

edelleen olevan tässä luokassa toimenpiteiden jälkeen, voi olla, että 

riskin edelleen vähentämiseen tarvittavien toimenpiteiden hinta on 

kohtuuttoman korkea. Tällöin riski voidaan katsoa hyväksyttäväksi, 

jos turvallisuusryhmä hyväksyy riskin ja raportoi siitä johtokunnalle.

Hyväksyttävä: Riski on hyväksyttävä, jos sen toteutuminen on joko

hyvin epätodennäköistä tai seurauksiltaan niin lievä, ettei se ole 

huolenaihe. Tästä huolimatta toimenpiteitä riskin vähentämiseksi 

edelleen tulee harkita.

Kaikki toteutetut toimenpiteet kirjataan riskirekisteriin sekä 

raportoidaan johtokunnalle. Riskirekisterin asianomainen ote 

liitetään raportin käsittelymateriaaliin, mikäli ko. tekijä on 

vaikuttanut tapahtuman/poikkeaman syntyyn.
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5.4 Riskien vaikuttavuuden arviointi

Kun riskin poistamiseen tai vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet 

on suoritettu, voidaan riskitasoa arvioida uudelleen. Riskirekisteriin 

kirjataan uusi arvio riskistä toimenpiteiden suorittamisen jälkeen. 

Arvio kirjataan siten, että alkuperäinen riskitaso sekä suoritetut 

toimenpiteet jäävät näkyvin riskirekisteriin.

6 Muutoksenhallinta

Turvallisuusryhmä ylläpitää kerhon turvallisuuteen liittyvää 

dokumentaatiota. Turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia päivitetään 

tarvittaessa, mutta kuitenkin siten, että jäsenistölle tiedotettavat 

päivitykset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan isompana 

kokonaisuutena. Turvallisuusohjeistuksiin tehtävistä muutoksista 

tiedotetaan yhdistyksen puheenjohtajan tai turvallisuusvastaavan 

johdolla. Ennen jäsenistölle lähetettävän tiedotteen julkaisua 

turvallisuusryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

Julkaistavissa dokumenteista tulee näkyä päivämäärä. Mikäli 

käytettävissä on samasta dokumentista kaksi versiota, viimeksi 

päivätty pätee. Dokumenteissa tulee lukea laatijan tai koonneen 

ryhmän jäsenten nimet.

7 Turvallisuustiedottaminen

7.1 Koulutus ja tiedotus

Turvallisuuden hallintajärjestelmän dokumentaatio liitteineen on 

nähtävillä kerhon verkkosivuilla. Turvallisuusvastaava tiedottaa sekä

järjestää vuosittain jäsenistölle koulutusta ainakin seuraavista 

aiheista:

● turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen
● turvallisuushavainnot, tehdyt toimenpiteet ja tulevat 

muutokset
● hätätilannesuunnitelma
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● vaaratekijöiden tunnistaminen ja havaitut riskit.

Mikäli kerhossa on tehty kiireellistä puuttumista edellyttävä 

turvallisuushavainto, turvallisuusvastaava julkaisee asiasta 

tiedotteen, joka jaetaan sähköisesti koko jäsenistölle. Koko 

jäsenistöllä on velvollisuus informoida turvallisuusvastaavaa 

havaitsemistaan turvallisuuspoikkeamista.

Yleiset turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset tiedotetaan kerhon 

lentotoimintaohjeessa, jota päivitetään tarvittaessa. Jokainen 

yhdistyksen lentävä jäsen on velvollinen tutustumaan 

lentotoimintaohjeeseen ja toimimaan sen mukaisesti.

7.2 Tiedottaminen onnettomuuden sattuessa

Mikäli kerhon toiminnassa sattuu onnettomuus, joka vaatii 

pelastustoimia, on mahdollista, että media on kiinnostunut 

tapahtuneesta. Tiedottamisvastuu tapahtuneesta on ensisijaisesti 

pelastustoimista vastaavalla viranomaisella. Yhdistyksen jäsenten ei 

tule antaa kommentteja tapahtuneesta ennen 

onnettomuustutkinnan valmistumista. Mikäli median edustaja on 

onnettomuuteen liittyen yhteydessä jäseneen, tulee kommentointia 

välttää ja ohjeistaa kääntymään yhdistyksen puheenjohtajan tai 

viranomaisen puoleen. Ulkopuolisille annettavien lausuntojen 

minimoinnilla pyritään antamaan onnettomuuden tutkijoille työrauha

sekä säilyttämään onnettomuustutkinnan puolueettomuus.

7.3 Hätätilannesuunnitelma 

Hätätilannesuunnitelma on tarkistuslista, joka ohjaa organisaation 

jäsenten ensitoimia hätätilanteessa. Suunnitelmaa tulee seurata 

onnettomuustilanteessa tai muussa tilanteessa, jossa henkilöiden 

turvallisuus on vaarassa tai merkittävä omaisuusvahinko uhkaa (tai 

on tapahtunut). Kopio hätätilannesuunnitelmassa on nähtävillä 

Rautavaaran lentokeskuksen ilmoitustaululla.

Hätätilannesuunnitelma on esitetty tämän dokumentin liitteessä 5.
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8 Turvallisuusperehdytys

Jokaisen lentävän jäsenen tulee tutustua turvallisen toiminnan 

kannalta oleellisiin ohjeisiin. Kun jäsen on perehtynyt asiakirjoihin, 

allekirjoittaa hän lomakkeen, jossa vakuuttaa tutustuneensa 

asiakirjoihin ja toimivansa niiden mukaisesti. Lomaketta päivitetään 

tarvittaessa, mutta siinä tulee olla ainakin seuraavat asiat:

- Lentolupakirjan tiedot
- Ilmailumedikaalin tiedot
- Lentotoimintaohjeeseen tutustuminen

Dokumentti tulee olla täytettynä ja allekirjoitettuna ennen 

yhdistyksen kalustolla lentämistä.
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Liite 1. Maatoiminnot

Tunnistenumero:

1. KIY_SMS_01

Kirjauspäivämää
rä: 15.2.2020

Lähde: 

Poikkeamahavainnot KIY

Vaaratekijä:

- Koneita kolhitaan siirrettäessä niitä halliin tai hallista.
- Koneilla kolhitaan muuta kalustoa platalla.
- Kone pyörähtää tuulessa peräpyörän varassa tai putoaa toiselle siivelle.
- Kuomu jätetään vartioimatta auki ja tuuli paiskaa sen kiinni.
- Koneen maasiirto tehdään huolimattomasti, liian suurella nopeudella tai 

yhdistelmällä peruutetaan.
- Lähtöpaikalla kolhitaan toisia koneita tai muuta kalustoa.
- Koneita haettaessa vetoauto peruuttaa päin konetta

Riski: 

Syntyy pieni kalustovaurio tai muu vahinko, jossa merkittävät korjauskustannukset

Todennäköisyys:

[  ] Usein toistuva (5)

[ x ] Satunnainen (4)

[  ] Mahdollinen (3) 

[  ] Epätodennäköinen (2)

[  ] Erittäin 
epätodennäköinen (1)

X = Lähtötilanne

Z = Uusi tilanne (jos eri)

Vakavuus:

[ x] Katastrofaalinen 
(A)

[  ] Vaarallinen (B)

[ x ] Merkittävä (C)

[  ] Haitta (D)

[  ] Olematon (E)

X = Lähtötilanne

Z = Uusi tilanne (jos 
eri)

Siedettävyys:

A B C D E

5

4 x x

3

2

1

Toimenpiteet: 

- Suunnitellaan lentokonehallin käyttö ja platta-alueen järjestelyt 
turvallisuusperusteisesti ja ohjeistetaan toiminta.

- Päivitetään lentotoimintaohjetta ohjeistuksella maatoiminnan vaaratekijöiden 
välttämiseksi.

- Tarkennetaan vakuutusehtojen omavastuuosuuden korvausvelvollisuutta 
ohjeiden vastaisessa toiminnassa.

Arviointi ja seuranta:

- Kaikki päivittäiseen lentotoimintaan osallistuvat huomioivat vaaratekijät 
maatoiminnoissa ja puuttuvat ohjeiden vastaiseen toimintaan.

- Poikkeamat raportoidaan lentotoiminnan vanhimmalle, joka tekee selvistä 
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puutteista poikkeamaraportin. Ohjeita kerrataan briefingissä, kunnes 
poikkeamissa saavutetaan 0 poikkeamaa.

Liite 2. Vintturistartti

Tunnistenumero:

2. KIY

Kirjauspäivämäär
ä: 15.2.2020

Lähde: 

Poikkeamahavainnot 
KIY

Vaaratekijä:

- Siipi osuu maahan startissa. 
- Ohjaaja vetää koneen liian suurelle nousukulmalle matalalla.
- Vinttaaja kiihdyttää liian nopeasti, jolloin kone ylirotatoi liian suurelle 

nousukulmalle matalalla.

Riski: 

- Siipi maassa kone voi pyörähtää ympäri. Liian jyrkkä nousukulma matalalla, 
kone voi sakata ja konetta voi olla mahdotonta oikaista turvallisesti 
häiriötilanteen jälkeen. Seurauksena vakava loukkaantuminen ja koneen 
totaalinen rikkoutuminen.

Todennäköisyys:

[  ] Usein toistuva (5)

[ x ] Satunnainen (4)

[  ] Mahdollinen (3) 

[  ] Epätodennäköinen (2)

[  ] Erittäin 
epätodennäköinen (1)

X = Lähtötilanne

Z = Uusi tilanne (jos eri)

Vakavuus:

[ x ] Katastrofaalinen (A)

[  ] Vaarallinen (B)

[  ] Merkittävä (C)

[  ] Haitta (D)

[  ] Olematon (E)

X = Lähtötilanne

Z = Uusi tilanne (jos eri)

Siedettävyys:

A B C D E

5

4 x

3

2

1

Toimenpiteet:

- Aamubriefing:ssä kerrataan toimenpiteitä vaaratekijäiden välttämiseksi.
- Kerholla on päivitetyt ohjeet turvallista vinttaustoimintaa varten. Ohjeissa 

huomioidaan myös vinttaajan ja avustajien toiminta.
- Ohjeet kerrataan ennen lentokauden alkua. Ohjaajat kuittaavat saamansa 

kertauksen tai itseopiskelun ennen kauden alkua.
- Toimenpiteet ennen lentoonlähtöä tehdään listan mukaan. Samoin tehdään 

kertaus katkotilanteissa. 
- Kaikilla kertauskoululennoilla tulee varmistaa oppilaan oikea toiminta 

vaaratekijöiden välttämiseksi. 
- Avustajat varmistavat, että vinttausköysi tulee suoraan koneen suuntaan.
- Vinttaajat varovat liian nopeaa kiihdytystä.
- Langan vetäjät eivät tee liian isoa pussia, joka vaikeuttaa narun kiihdyttämistä.
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- Kerholaisille pyritään lentämään vähintään yksi katkokoululento kaudessa.

Arviointi ja seuranta:

- Kaikki poikkeamat vintturistartissa kirjataan vintturipäiväkirjaan. Poikkeama 
voidaan ilmoittaa vinttauksen jälkeen radiolla vinttaajalle, joka tekee 
merkinnän ko. vinttauksen kohdalle. Poikkeaman syy tulee selvittää lennon 
jälkeen ja tarvittaessa tehdä erillinen poikkeamaraportti. Poikkeamissa 
kirjattava myös avustajan ja vinttaajan toiminta.

- Seurantaa starttipoikkeamista tulee käydä kaikilla tasoille. Poikkeamat tulee 
käydä läpi asianomaisten kanssa lennon jälkeen. Opettajat suuntaavat 
päivittäistä ja ohjaajakohtaista koulutusta ja kertausta tapahtumien pohjalta.

- Vaaratekijöiden esiintyvyyden suhteen tavoitteena 0 tapahtumaa.
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Liite 3. Törmäys ilmassa

Tunnistenumero:

3. KIY

Kirjauspäivämäärä:

 15.2.2020

Lähde: 

Poikkeamahavainnot KIY

Vaaratekijä:

- Puutteellinen ilmatilan havainnointi
- Ei osata hyödyntää FLARM:a
- Virheelliset väistöliikkeet nostossa
- Puutteellinen informointi omista toimenpiteistä
- Lentäminen olosuhteissa, joissa on vaikea tehdä havaintoja tai olla havaittavissa

Riski: Yhteentörmäys

- Kentän lähellä, missä liikenne vilkkainta
- Nostossa, missä koneet voivat lentää lähellä toisiaan
- Matkalennoilla, missä seurataan samoja energialinjoja

Todennäköisyys:

[  ] Usein toistuva (5)

[  ] Satunnainen (4)

[ x ] Mahdollinen (3) 

[  ] Epätodennäköinen (2)

[  ] Erittäin 
epätodennäköinen (1)

X = Lähtötilanne

Z = Uusi tilanne (jos eri)

Vakavuus:

[ x ] Katastrofaalinen (A)

[  ] Vaarallinen (B)

[  ] Merkittävä (C)

[  ] Haitta (D)

[  ] Olematon (E)

X = Lähtötilanne

Z = Uusi tilanne (jos eri)

Siedettävyys:

A B C D E

5

4

3 x

2

1

Toimenpiteet:

- Aamubriefingissä kerrataan hyvää ilmailutapaa ja toimintaa 
vaaratekijöiden ja yhteentörmäyksen välttämiseksi.

- Koululennoilla kerrataan ilmatilanhavainnointi ja turvallinen väistäminen.
- Kaikilla lennoilla pidetään Flarm päällä ja seurataan myös sen antamaa 

muiden koneiden paikkatietoa.
- Ilmoitetaan muille koneille omista aikomuksista:

- Pitämään yhteyttä muihin matkalentäjiin paikkatiedon osalta 
erityisesti pilvijonojen alla lennettäessä. 

- Kertomaan omista aikomuksista mm. lähestymisvaiheessa ennen 
laskukierrokseen liittymistä. 

- Nostossa tai siihen liityttäessä, jos lentoradat  voivat risteytyä.
- Lennettäessä huonossa näkyvyydessä esim pilveen mentäessä.

Arviointi ja seuranta:

- Tehdään poikkeamailmoitukset kaikista epäselvistä ja potentiaalisista 
vaaratilanteista.
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Liite 4. Lasku / maastolasku

Tunnistenumero:

4. KIY

Kirjauspäivämäärä:

15.2.2020

Lähde: 

Poikkeamahavainnot KIY

Vaaratekijä:

- Loiva lähestymiskulma
- Kova lasku
- Pomppulasku
- Kone ei pysy suunnassa
- Laskukiidon lopussa siipeä yritetään pitää liian pitkään ylhäällä siivekkeellä
- Maastolasku

Riski: 

- Seurauksena koneen rikkoutuminen ja loukkaantuminen

Todennäköisyys:

[  ] Usein toistuva (5)

[ x ] Satunnainen (4)

[  ] Mahdollinen (3) 

[  ] Epätodennäköinen (2)

[  ] Erittäin 
epätodennäköinen (1)

X = Lähtötilanne

Z = Uusi tilanne (jos eri)

Vakavuus:

[  ] Katastrofaalinen (A)

[ x ] Vaarallinen (B)

[  ] Merkittävä (C)

[  ] Haitta (D)

[  ] Olematon (E)

X = Lähtötilanne

Z = Uusi tilanne (jos eri)

Siedettävyys:

A B C D E

5

4 x

3

2

1

Toimenpiteet:

- Laskukoulutuslentoja lennetään, mikäli laskussa havaitaan ongelmia.
- Vähemmän lentäneet lentävät keväällä koululentoja ja valvottuja 

harjoituslentoja riittävän rutiinitason saavuttamiseksi. Koululentoja tulee lentää 
myös pidempien taukojen jälkeen. 

- Ohjaajat tuovat esille briefingin pitäjälle mikäli on taukoa tai vähän laskuja 
Tarvittaessa lennetään koululento ennen harjoituslentoa. 

- Olosuhteiden vaikutus käydään läpi aamubriefingissä.
- Matkakoululennoilla kerrataan maastolaskuun valmistautuminen.
- Sarkalasku/t tulee lentää ennen matkalentoharjoituksia.
- Sarkalaskun pinta ja kasvillisuus tulee tarkastaa maassa ennen lentoa.
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Arviointi ja seuranta:

- Laskuja seurataan lähtöpaikalta ohjaajan omailmoitusten lisäksi. Kaikki 
poikkeamat ilmoitetaan vinttaajalle, joka tekee merkinnän ko. lennon kohdalle.

- Poikkeaman syy tulee selvittää lennon jälkeen ja tarvittaessa tehdä erillinen 
poikkeamaraportti. 

- Seurantaa ja arviointia starttipoikkeamista tulee käydä kaikilla tasoille. 
Poikkeamat tulee käydä läpi asianomaisten kanssa lennon jälkeen. Opettajat 
suuntaavat päivittäistä ja ohjaajakohtaista koulutusta sekä kertausta 
tapahtumien pohjalta.

- Vaaratekijöiden esiintyvyyden suhteen tavoitteena 0 tapahtumaa.
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Liite 5. Hätätilannesuunnitelma

Kerhon tiloissa tai niiden ulkopuolella tapahtuvan 

onnettomuuden havaitsevan henkilön tulee noudattaa 

seuraavia turvallisuusohjeita:

1. Keskeytä toiminta ja hälytä viranomaiset (yleinen
hätänumero 112).

2. Huolehdi loukkaantuneista/uhreista. 
3. Estä lisäonnettomuudet, jos mahdollista.
4. Varmista ensiapu, kunnes viranomaiset saapuvat 

paikalle.
5. Ilmoita tapahtuneesta johtokunnalle ja 

turvallisuusvastaavalle sekä tarvittaessa 
Onnettomuustutkintakeskukselle ja 
lentopelastuskeskukselle. Yhteystiedot löytyvät 
www.kiy.fi -nettisivuilta

6. Älä anna tietoja onnettomuudesta 
tiedotusvälineille.

7. Mikäli tarpeellista, siirry kokoontumispaikalle.

http://www.kiy.fi/

