
 

Riskianalyysi: Maailmanpyörä 
Versopartiolaisten ”Helpeen Helistäjä”-suurleirillä 
Taipalsaaressa 2015 
Kyydissäolijoiden ikähaarukka: alle sudenpentuikäisistä 
viisikymppisiin. 
Leirin vahvuus: 400 henkeä  

Vaara Syy Todennäköisyys no Seuraus Vakavuus no Riskin 
suuruus 

Ehkäisy Hoito 

Kyydistä 
putoaminen 

Huono istuma-
asento, kova tai 
nykivä vauhti, 
liian aikainen 
poistuminen 

Epätodennäköinen 1 Murtuma, 
aivotärähdys 

Erittäin 
haitallinen 

3 3 Ohjeistetaan 
kyydissäolijoita 
istumaan syvällä 
penkissä, ei 
reunalla ja 
poistumaan 
kyydistä vasta 
luvan saatuaan. 
Paikaksi on 
valittu alue, jossa 
ei ole kiviä, 
kantoja, tai 
juuria. Hallittu 
pyörittäminen. 
Välittömässä 
läheisyydessä ei 
ylimääräisiä 
ihmisiä tai 
esineitä.  
Käytetään 
turvavyötä, 
mikäli sellainen 
katsotaan 

Soitto 112, 
toiminnan 
keskeyttäminen, 
leirilääkäri paikalle, 
kuljetus 
terveyskeskukseen/ 
sairaalaan 



tarpeelliseksi. 
Esim. Jos vauhti 
on niin kova, että 
istuin menee 
ympäri. 

Rungon 
kolahtaminen 
pyörittäjään/ 
kyytiintulijaan/ 
sivulliseen 

Henkilö väärässä 
paikassa, rungon 
hallitsematon 
liike 

Epätodennäköinen 1 Murtuma, 
aivotärähdys 

Erittäin 
haitallinen 

3 3 Aidatun 
varoalueen 
sisälle ei päästetä 
ylimääräisiä 
henkilöitä. 
Pyörittämässä on 
tarpeeksi, muttei 
liikaa riittävän 
vahvoja ja 
painavia 
henkilöitä, jotta 
he hallitsevat 
maailmanpyörän 
liikkeet. Suositus: 
3-4 hlö. 
Pyörittäminen 
tapahtuu sivusta, 
ei alta. Alusta on 
tasainen 
kompastumisten 
välttämiseksi. 
Kyytiin tuleminen 
ja poistuminen 
tapahtuu 
ohjatusti, jotta 
pyörittäjät 
pystyvät 
pitämään 
maailmanpyörän 
hallinnassaan. 

Soitto 112, 
toiminnan 
keskeyttäminen, 
leirilääkäri paikalle, 
kuljetus 
terveyskeskukseen/ 
sairaalaan 



Kolhiintuminen 
kiinteään 
rakenteeseen 

Varomattomuus Mahdollinen 2 Haava, 
mustelma 

Lievästi 
haitallinen 

1 2 Törröttävät osat 
sahattava pois, 
mikäli niiden 
luona on 
liikennettä. 
Yleinen 
varovaisuus. 

Laastaria 

Istuimen akselin 
kolahtaminen 
rintaan/leukaan 

Väärä asento Mahdollinen 2 Mustelma, 
hampaiden 
vaurioituminen 

Haitalline
n 

2 4 Pienemmille 
kyydissäolijoille 
koroke, jotta pää 
on selvästi 
akselin 
yläpuolella. 
Istuimen 
kiinnitysnarut 
säädetään 
mahdollisimman 
lyhyiksi 
(kuitenkin niin, 
että istumaan 
mahtuu), jottei 
istuja pääse 
paljoa heilumaan 
akselia vasten. 
Ohjeistetaan 
nojaamaan 
puolapuuhun. 

Soitto 112, 
toiminnan 
keskeyttäminen, 
leirilääkäri paikalle, 
kuljetus 
terveyskeskukseen/ 
sairaalaan 

Osan 
rikkoontuminen 

Kuluminen, 
rakennusvirhe, 
huonot 
materiaalit 

Epätodennäköinen 1 Putoaminen, 
kolahtaminen 

Erittäin 
haitallinen 

3 3 Tarkistetaan 
maailmanpyörän 
kunto päivittäin. 
Jos alkavia vikoja 
ilmenee, 
toiminta 
keskeytetään 

Huolto tekee 
tarvittavat 
toimenpiteet ja 
ilmoittaa kun 
valmista. 



kunnes ne on 
korjattu. 

Esineen 
lentäminen 
kyydistä 

Irrallinen esine Epätodennäköinen 1 Mustelma Haitalline
n 

2 2 Ohjeistetaan 
jättämään 
irtotavarat, kuten 
kännykät, 
puukot, ym. 
maan pinnalle tai 
vetoketjulliseen 
taskuun. 
Istuinkorokkeita 
ei pidetä 
hetkeäkään 
tyhjissä 
istuimissa. 

Laastaria, 
leirilääkäri paikalle, 
rauhallisuus 

Henkiset 
traumat 

Painostaminen, 
huomiotta 
jättäminen 

Epätodennäköinen 1 Menettää 
luottamustaan 
kanssaihmisiin 

Erittäin 
haitallinen 

3 3 Ketään ei 
pakoteta kyytiin. 
Kysellään ja 
kuunnellaan 
etenkin 
pienempien 
vauhtitoiveita ja 
hidastetaan tai 
päästetään pois 
heti kun joku niin 
pyytää. 

Jutellaan 
tapahtuneesta 
luotettavan 
aikuisen kanssa. 
Anteeksipyyntö 
pyörittäjiltä. 

Oksentaminen Henk. koht. 
taipumus 
pahoinvointiin 

Epätodennäköinen 1 Epämiellyttävää Haitalline
n 

2 2 Ei kyytiin, jos 
paha olo. Lisäksi 
sama kuin yllä. 

Vaatteet pyykkiin. 

Kuristuminen Kaulasta 
kiinnijääminen 
pudotessa  

Epätodennäköinen 1 Mustelma, 
halvaantuminen
, kuolema 

Erittäin 
haitallinen 

3 3 Rakennelmassa 
minimoitu 
terävät kohdat, 
joihin jäädä 
kiinni. Lisäksi 
samat 

Soitto 112, 
toiminnan 
keskeyttäminen, 
leirilääkäri paikalle, 
kuljetus 



 

 

 

     

 

 

 

 

toimenpiteet 
kuin kohdassa 
putoamisen 
ehkäisy. 
Kehotetaan 
jättämään 
partiohuivit, 
avainnauhat, ym. 
pois, mikäli 
katsotaan se 
tarpeelliseksi. 

terveyskeskukseen/ 
sairaalaan 

Riskin suuruus: 1=merkityksetön, 2=vähäinen, 3=kohtalainen, 4-5=merkittävä, 6-9=vakava 

Laatinut: Iska Knuuttila 


