AKK-MOTORSPORT RY
TURVALLISUUS

RISKIEN ARVIOINTI
OHJEET

AUTOURHEILUTAPAHTUMAN RISKIEN HALLINTA
1.

RISKIEN HALLINNASTA TURVALLISUUDEN HALLINTAAN

Autourheilutapahtuman riskien hallinta on kokonaisnäkemys vaaroista ja toimenpiteistä vahinkojen
pienentämiseksi ja poistamiseksi. Jotta riskit voidaan hallita, ne tulee tunnistaa ja arvioida. Riskien
hallintaan kuuluu myös riskin suuruuden arviointi ja tarkoituksenmukaisten turvallisuustoimien valinta ja
toteutus. Tavoitteena on ennakkosuunnittelun avulla päästä riskipitoisista kilpailuista mahdollisimman
turvallisiin tapahtumiin.
2.

RISKIEN LUOKITTELUMALLI

Autourheilutapahtuman riskien luokittelumalli tapahtuman seurausten vakavuuden ja todennäköisyyden
perusteella voi olla seuraava:
Kilpailutapahtumaan ja yksilöityyn kohteeseen sovellettuna riskin luokittelu voi tapahtua seuraavasti:
A = Vähän katsojia

B = Melko paljon katsojia

C = Runsaasti katsojia

1 = Hidas nopeus

2 = Melko suuri nopeus

3 = Suuri nopeus

Riskin
Esiintyminen

Seuraus
A. Vähäinen

B. Haitallinen

C. Vakava

1. Epätodennäköinen

Merkityksetön

Siedettävä

Kohtalainen

2. Todennäköinen

Kohtalainen

Merkittävä

Sietämätön

Riippuen esimerkiksi erikoiskokeen paikasta, riskiluokitus voisi olla A 2, jos k.o. paikan riskiarvioksi on
annettu A-2 (vähän katsojia, mutta melko suuri nopeus. Riskiluokitus olisi tällöin Kohtalainen riski, jolloin
toimenpiteet tehdään seuraavan toimenpidesuunnitelman mukaisesi.
3.

YKSINKERTAINEN RISKIIN PERUSTUVA TOIMENPIDESUUNNITELMA

Kun tapahtuman tai kohteen riskin luokittelu on suoritettu, toteutetaan sen perusteella seuraavat toimenpiteet:
RISKI

TOIMENPIDE JA AIKAJÄNNE

0. MERKITYKSETÖN

Ei tarvita toimenpiteitä

1. SIEDETTÄVÄ

Ennalta ehkäiseviä erityistoimenpiteitä ei tarvita. Voidaan harkita kustannusvaikutus-suhteeltaan parempia ratkaisuja tai parannuksia, jotka eivät aiheuta
lisäkustannuksia. Tarvitaan seurantaa, jolla varmistetaan, että riski pysyy
hallinnassa. Siedettävä tarkoittaa tässä, että riski on vähennetty niin alas
kuin se käytännössä on kohtuudella toteutettavissa.

2. KOHTALAINEN

Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta ennaltaehkäisyn
kustannukset on mitoitettava ja rajattava tarkasti. Toimenpiteet toteutettava
ennen tapahtuman alkua.

3. KOHTALAINEN +

Jos kohtuulliseen riskiin liittyy erittäin haitallisia seurauksia, lisäarviointi voi olla
tarpeen haitan todennäköisyyden tarkentamiseksi ja mahdollisten
tehokkaampien valvonta- ja vähentämistoimenpiteiden määrittämiseksi.

4. MERKITTÄVÄ

Tapahtumaa ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin
pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan huomattavia resursseja.

5. SIETÄMÄTÖN

Tapahtumaa ei pidä aloittaa eikä jatkaa, ennen kuin riskiä on pienennetty. Jos
riskin pienentäminen ei ole mahdollista edes rajoittamattomilla resursseilla,
tapahtuman täytyy olla pysyvästi kielletty.

4.

RISKIN HYVÄKSYTTÄVYYTEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
Arvioitaessa riskin hyväksyttävyyttä voidaan tarkastella seuraavia tekijöitä:
Riski on vapaaehtoinen
Riskien vaikutukset välittömiä
Ei ole vaihtoehtoja
Riski tunnetaan hyvin
Riski kohdataan kilpailtaessa
Tavallinen vaara
Vaikuttaa vain kilpailijoihin
Seuraukset palautuvia

-

Riski ei ole vapaaehtoinen
Vaikutukset viivästyvät
Monia vaihtoehtoja
Riskiä ei tunneta
Riski kohdataan muualla
Kauhistuttava vaara
Vaikuttaa myös katselijoihin
Seuraukset pysyviä

