1

Pelastussuunnitelma

RISTIJÄRVEN SMHIIHDOT
SAUKKOVAARA
2021
Suunnitelman laadinnan avuksi on tehty pelastussuunnitelman laadintaopas.
Muokkaa suunnitelma vastaamaan tapahtumanne erityispiirteitä ja todellisia järjestelyitä.
Ohje: Suunnitelmassa olevat asiakohdat, jotka eivät liity ko. tapahtumaan tulee poistaa kokonaan
suunnitelmasta.
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1. YLEISTÄ
Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmassa esitetään
tapahtuman perustiedot, tapahtumaan sisältyvät
ja siitä aiheutuvat riskit sekä niiden hallitsemiseksi
käytettävät keinot. Mikäli tilaa tai aluetta varten on
olemassa pelastussuunnitelma, mutta siinä ei ole
huomioitu järjestettäväksi aiotun kaltaista tapahtumaa, tulee olemassa olevaan suunnitelmaan
tehdä lisäykset sitä varten. Yleisötapahtuman
järjestäjältä edellytetään turvallisuusasioiden
suunnitelmallista huomioon ottamista.
Tämä suunnitelma toimitetaan poliisi-, pelastus- ja
ympäristöviranomaiselle. Suunnitelma käsittää
sekä poliisi- ja pelastusviranomaisen sekä ympäristötoimen yleisötapahtumalle asettamat vaatimukset.
Säädösperusteet:
Kokoontumislaki 530/1999
Pelastuslaki 379/2011
Pelastusasetus 407/2011
Elintarvikelaki 23/2006
Yleisötilaisuuksista ilmoittaminen
(Kokoontumislaki 14 §)
Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle
eikä määräajan laiminlyönti vaikeuta kohtuuttomasti poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien
täyttämistä. Suuremmista yleisötilaisuuksista ilmoitus tulee jättää hyvissä ajoin, viimeistään noin
kuukausi ennen tapahtumaa. Vaikka laki edellyttää ilmoituksen tekemiselle viiden vuorokauden
määräaikaa, suurempien tilaisuuksien päätösten
valmisteleminen edellyttää huomattavasti enemmän aikaa.
Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta
yleisötilaisuudesta, joka osanottajien vähäisen
määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan
vuoksi ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi taikka
erityisiä liikennejärjestelyjä.
Ilmoituksen sisällöstä on voimassa, mitä 8 §:ssä
säädetään yleistä kokousta koskevasta ilmoituksesta. Poliisi ja/tai ympäristöviranomainen voi
vaatia tarvittaessa selvityksiä myös muista yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyvistä seikoista.
Ilmoituksen sisältö (Kokoontumislaki 8§)

Yleistä kokousta koskevan ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1) kokouksen järjestäjä;
2) kokouksen tarkoitus;
3) kokouspaikka tai kulkueen reitti;
4) kokouksen alkamisaika ja arvioitu päättymisaika;
5) järjestäjän asettamat järjestyksenvalvojat; sekä
6) kokouksessa käytettävät rakennelmat ja muut
erityisvälineet.
Kokouksen järjestäjän on lisäksi nimettävä ilmoituksessa yhteydenpitoa varten henkilö, jonka on
oltava poliisin tavoitettavissa kokouksen järjestämistä koskevissa asioissa (yhteyshenkilö).
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma
Omatoiminen varautuminen (pelastuslaki 14§
)
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:
1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden
vaaratilanteiden syntymistä;
2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja
muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne
omatoimisesti kykenevät;
4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa
sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.
Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös
muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa
toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.
Velvollisuus laatia yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma (pelastuslaki 16 § ja pelastusasetus
3§)
Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin
osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun
erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilötai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on
laadittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden
pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella
määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt
sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle
annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on
toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen
tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.
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Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden
pelastussuunnitelma on laadittava
▪ yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja
räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa
ihmisille.
Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten
tulee muun lain kuin pelastuslain
taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai

muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan
pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota
mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Pelastuslaitos antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman
laadinnasta.
(pelastusasetus 3§)
Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu yleisötilaisuuden yhteydessä
Mikäli tilaisuudessa tarjoillaan tai myydään elintarvikkeita, tulee toimijan olla yhteydessä elintarvikevalvontaan hy-vissä ajoin ennen tilaisuutta.
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Turvallisuus ja pelastussuunnitelma
Suunnitelman tarkoitus
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa
turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.
Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa
ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!
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2. TIEDOT YLEISÖTILAISUUDESTA:
Tapahtuman nimi: tapahtuman koko nimi/nimet

Ristijärven SM-hiihdot Saukkovaara 2021.

Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja kellonajat

Kilpailupäivät 26.-28.3.2021 klo 8.00-18.00

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta

Saukkovaaran hiihtokeskus, Saukkovaarantie 12, 88400
Ristijärvi

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestäjän
nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot

Voimistelu- ja Urheiluseura Ristijärven Pyry r.y. Y-tunnus
0596784-3

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: nimi ja
yhteystiedot

Arto Tolonen +358 445 157181,
tolonen.arto@gmail.com

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: nimi ja
yhteystiedot

Ilmo Pulkkinen +358 405 248721
ilmo.pulkkinen@luukku.com

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjestyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön
määrä, sijoittelu ja tehtävät

Radan varteen on sijoitettu ratavalvojia ja hiihtotapavalvojia estämään ulkopuolisten liikkuminen kilparadalla.
Stadionalueella on toimitsijoita ja järjestysmiehiä, jotka
osaltaan huolehtivat järjestyksen valvonnasta. Varsinaiset järjestyksenvalvojat on sijoitettu järjestyksenpidon
kannalta kriittisimpiin kohtiin, kuten lähtö- ja maalialueelle, sekä rataa risteävien urien kohdalle, sekä yleisöalueille.
Liikennöintiin on laadittu suunnitelma ja alueella on henkilökuntaa opastamassa.
Kilpailijat vastaavat omasta vakuuttamisestaan.
Turvallisuushenkilöstö vastaa turvallisuussuunnitelman
noudattamisesta.
Tapahtumasta tehdään ilmoitus poliisille ja pelastuslaitokselle. Alueen käytöstä on sovittu Ristijärven kunnan
kanssa.
Juha Kanervo +358 408 228369
juha.kanervo@tornator.fi

Tilapäisrakenteista vastaava henkilö:
nimi ja yhteystiedot
Liikennejärjestelyistä vastaava henkilö:
nimi ja yhteystiedot

Risto Karjalainen +358 505 842491

Ensiavusta vastaava henkilö
nimi ja yhteystiedot

Marika Ala-Hiiro +358 453 699896
marikaalahi@gmail.com

Tiedottamisesta vastaava henkilö
nimi ja yhteystiedot

Anna-Mari Komulainen +358 443 792305
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Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapahtumas- Ristijärven SM-hiihdot Saukkovaara 2021
ta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.
Torstai 25.3.2021
14.00–18.00 Väliaikalähtöjen virallinen harjoitus
17.30

Joukkueenjohtajien teams-kokous

Perjantai 26.3.2021
11.00
13.00

Naiset 10km P (2x5km)
Miehet 15km P (3x5km)

15.00–17.00 Viestien harjoitus
17.30

Joukkueenjohtajien teams-kokous,

Lauantai 27.3.2021
11.00

N viesti 3x5km 1P+2V M viesti

12.10

M viesti 4x10km, 2P+2V
(4 x 2 x 5km)

15.00–17.00 Väliaikalähtöjen harjoitus
17.30

Joukkueenjohtajien teams-kokous,

Sunnuntai 28.3.2021
9.00

NYL V 30km

12.00

MYL V 50km
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Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti Huoltajia, kutsuvieraita, toimihenkilöitä ja kilpailijoita arviläsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + oidaan käyvän kunakin päivänä paikalla noin 400 henkihenkilökunta)
löä. Enimmillään arvioidaan paikalla olevan noin 300 henkilöä. Ajoneuvoja arvioidaan kilpailualueella käyvän noin
350 kpl, joista yhtä aikaa lienee noin 250 kpl. HUOM! Koronatilanteesta johtuen tapahtuma järjestetään ilman yleisöä.
Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, van- Yleisten sarjojen kilpahiihtäjiä n. 300 ja heidän huoltajanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.
sa.
Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman mahdolli- Ulkogrillissä käytetään nestekaasua. Alkusammutuskalusset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat nes- to on grillipaikalla ja se on merkitty aluekarttaan. Kilpailijat,
teet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, huoltajat ja toimitsijat saapuvat paikalla pääosin omilla
extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai telttailu henkilöautoilla. Opastettu pysäköinti suoritetaan hiihtojne.
keskuksen pysäköintialueilla.
Alueen yleis- ja liikennejärjestelyt Liite 2.
Tapahtumaan liittyy oleellisena osan runsas mediajulkisuus, mm. Yle lähettää tapahtumasta noin 11 tuntia suoraa lähetystä.
Suksien huoltoa varten alueella on voitelutilat, joissa käsitellään voitelurautoja ja kuumailmapuhaltimia. Suksien
puhdistamisessa käytetään pieniä määriä liuottimia ja
puhdistusliinoja.
Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapahtumapai- Tapahtuma suoritetaan taajaman ulkopuolella. Covid-19
kan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämismahdolli- ohjeet erillisessä terveys-turvallisuussuunnitelmassa.
suus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti,
pimeys, tapahtuma maastossa, huonot tieyhteydet, saari jne.
Ensiapuvalmius ja -suunnitelma (Tapahtuman SPR:n Hyrynsalmen osasto päivystää kilpailujen aikana
ensiapuvalmiudesta tarvittaessa laadittava suun stadionilla osoitteessa Saukkovaarantie 12, lisäksi EAnitelma Liite 6)
partio päivystää radan varressa. Hiihtoradan varrella järjestyksenvalvojia, jotka tarvittaessa hälyttävät EA-partion
tai ambulanssin paikalle. Kilpailijoiden kannalta riskialtteimmissa kohdissa on toimitsijoita, jotka hälyttävät tarvittaessa ensiavun paikalle.
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3. TAPAHTUMA-ALUE, TILAPÄISRAKENTEET JA RAKENNUKSET
Tilapäisrakenteet: Esimerkiksi teltat, esiintymislavat
yms.
Rakennuksessa olevat hälytysjärjestelmät: palovaroitin/palovaroitinjärjestelmä, automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutusjärjestelmä, hoitajan/vastuuhenkilön yhteystiedot

TV-kameroiden jalustat. 4x8m teltta lähtöalueella
kilpailumateriaalin noutoa varten. 4 telttaa ruokajakelussa.
Käytettävissä rakennuksissa on jatkuvasti henkilöstöä paikalla.

Toimenpiteet erheellisen paloilmoituksen estämiseksi

Turvallisuusvastaava saa tilannetiedon ja päättää
mahdollisen paloilmoituksen tekemisestä tai teettämisestä.

Selvitys poikkeamatilanteiden hallinnasta
(esim. irtikytkeminen)

Sähkön irti kytkemisestä vastaa sähkövastaava.

Alkusammutuskalusto:
määrä, laatu ja sijoitus myös ulkoilmatapahtumassa
+ sijoitus pohjakarttaan (liite 1)

Stadionin oma alkusammutuskalusto 2kpl 6 kg jauhesammuttimia molemmissa kerroksissa. Myyntipisteissä ja voitelutiloissa 3 kpl 6 kg jauhesammuttimia.

Ihmisten turvallinen poistuminen vaara- ja onnettomuustilanteessa hoidetaan seuraavasti.

Tapahtumapaikka sijaitsee avoimessa maastossa
hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Toimitsijat ohjaavat
alueelta poistuvia turvallisille poistumisreiteille.

Kokoontumispaikka:
merkittävä pohjakarttaan (liite 1)

Kokoontumispaikka on laskettelurinteen päällä olevalla parkkialueella (liite1)

Ensiapupaikka:
merkittävä pohjakarttaan (liite 1)

Laskettelurinteen huoltorakennuksessa. os. Saukkovaarantie 12. (liite 1)
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4. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön
on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia
niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on
omaksuttava seuraavat asiat.

Vaara/riski
Syyt

Seuraukset
Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Varautuminen

Vastuut

Tapaturma/sairaskohtaus
- Kaatuminen tai törmääminen kilpailutilanteessa.
- Liukastuminen tai kompastuminen alueella.
- Rakenteen kaatuminen.
- Esineiden tai lumen ja jään putoaminen.
- Sähköisku.
Henkilövahingot.
Kilpailuratojen turvallisuuskartoitus.
Alueella olevien kulkureittien hiekoitus tarvittaessa.
Yllättävien epätasaisuuksien tai askelmien merkitseminen.
Tilapäisrakenteiden riittävä tuenta.
Katoilla olevan lumi- ja jäämassan seuraaminen ja poisto tarvittaessa.
Sähkökaapeleiden tarvittava merkitseminen ja suojaaminen, viallisten sähkölaitteiden käytöstä poisto.
Käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja
johtoja
Varmistetaan, että elintarvikeohjeistuksia noudatetaan.
- Varataan alueelle materiaalia, jolla voidaan merkitä huomioitavat vaarat ja liikkumiselta rajoitettavat alueet.
- Varataan liukkauden torjuntavälineitä (hiekkaa, työkaluja jne.).
- Varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä.
- Hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä.
- Merkitään ensiapupiste näkyvästi.
- Perehdytetään toimitsijat toimimaan tapaturma- ja sairaskohtaustilanteessa.

-

Kilpailuratojen turvallisuudesta vastaa ratamestari.
Sähkölaitteiden toiminnasta ja oikeasta käytöstä vastaa sähkötöistä vastaava.
Sähkövastaava Pekka Kuusisto 040 564 0138
Tilapäisrakenteiden turvallisuudesta vastaa niiden rakentaja.
Kulkuväylien liukkauden torjunnasta vastaa talkoopäällikkö.

8
Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä
valvottava, että yleisö noudattaa niitä.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on
ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon
040 5248 721. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja,
kuten
kulkureiteillä
olevia
sähköjohtoja
sekä
lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen
vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta,
jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien
nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa.
Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.
Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon
Marika Ala-Hiiro 045-369 9896 tai kilpailun lääkäri Jari Halonen 040 588
5829. Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,
Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti?
Avaa hengitystie.

Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko
hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin
hengitys ei olisi normaalia.
➔ Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
➔ Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.
Aloita elvytys
4. Aloita paineluelvytys.
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi
rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6
cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske
painelut ääneen.
5. Puhalla 2 kertaa.
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu).
Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti,
ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.
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Vaara/riski
Syyt

Väentungos
Yhtäaikaisesti saapuva ja/tai poistuva ajoneuvomäärä on liian suuri.
Pysäköintialueelle otetaan liian paljon ajoneuvoja.
Pysäköinnin suunnitelmallisuus ja opastuksen sujuvuus ei ole kunnossa.
Rikkoutunut, tarttunut tai väärin pysäköity ajoneuvo sulkee liikenteen.
Liikenneonnettomuus häiritsee tai sulkee liikenteen.

Seuraukset

Onnettomuusriski kasvaa.
Asiakkaat turhautuvat.
Myöhästymisiä kilpailutapahtumasta.

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

-

Varautuminen

-

Vastuut

Noudatetaan liikennöintisuunnitelmaa
Valmius tilapäisjärjestelyihin poikkeustilanteissa.
Paikoitushenkilöstö käyttää yhtenäistä näkyvää toimitsija liiviä.
Ajotiet ja pysäköintipaikat pidetään liikennöitävässä kunnossa.

Valmius ajoneuvojen avustukseen tai siirtoon ongelmatapauksissa.
Valmius kunnostaa ajoteitä ja pysäköintipaikkoja.
Pysäköinnin johtaja
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Vaara/riski
Syyt

Seuraukset

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Häiriökäyttäytyminen
Henkilön kokema huono kohtelu.
Tapahtuman huono järjestely (jonottaminen, odottaminen, virheelliset tulokset tai tuomiot).
Yleisen ilmapiirin kiristyminen.
Järjestäjän maineen kolhiintuminen.
Huhujen leviäminen.
- Pyritään sujuvaan, johdonmukaiseen ja ennalta arvattavaan toimintaan.
- Järjestysmiehet näkyvissä.
- Käyttäydytään kaikissa tilanteissa kohteliaasti, ei provosoiduta.

Varautuminen

-

Vastuut

Järjestysryhmän johtaja.

Stadionalueella ja kulkureiteillä on näkyvästi järjestyksen valvojia.
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Vaara/riski
Syyt

Seuraukset

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Varautuminen

Vastuut

Tulipalo
Viallinen tai pölyinen sähkölaite tai -johto.
Huolimaton voiteluun käytettävien välineiden ja aineiden käsittely.
Ajoneuvon syttyminen palamaan.
Grillauslaitteiden viallisuudesta tai käytöstä aiheutuva tulipalo.
Aineelliset vahingot.
Savuvahingot ja haitat.
Henkilövahingot.
- Järjestävän henkilöstön käytössä olevat sähkölaitteet ja grillauksessa käytettävät
välineet tarkastetaan ennen käyttöä ja havaitut viat korjataan tai laite poistetaan
käytöstä.
- Grillauspaikan läheisyydessä ei säilytetä ylimääräisiä kaasupulloja.
- Ulkopuolisten henkilöiden välineiden ja tilojen käyttöä ja kuntoa seurataan tapahtuman aikana sähkövastaavan ja tulityövastaavan toimesta.

-

Kiinteistöt on varustettu alkusammutusvälinein.
Pysäköintialueille varataan alkusammutusvälineet.
Voitelutilojen yhteyteen varataan alkusammutusväline.
Grillauspisteelle varataan alkusammutusväline.
Polttoaineiden ja kaasupullojen varastopaikan yhteyteen varataan alkusammutusväline.

Pysäköinnistä vastaava vastaa pysäköintialueiden alkusammutusvalmiudesta.
Turvallisuuspäällikkö vastaa stadionalueen alkusammutusvalmiudesta.
Sähkötyövastaava vastaa sähkölaitteiden asianmukaisesta kunnosta ja käytöstä. Sähkövastaava Pekka Kuusisto 040 564 0138

12
Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Tulipalotilanteessa

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä
valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon
040 5248 721 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on
tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040
5248 721. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita
▪ Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
▪ Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata
itseäsi hengenvaaraan.
Sammuta
▪ Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
▪ Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo
pienestä vesimäärästä.
▪ Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
▪ Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa
sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi
on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.
Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.
▪ Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan
poistu savuiseen tilaan.
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Tarkasta, että
1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia
sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja
-johtoja
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain
palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan
koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että
kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät
6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai
vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei
säilytetä palavaa materiaalia
8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat
esteettömät
9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty
asianmukaisesti
10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
11. pelastustiet ovat esteettömät
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttöja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Saukkovaarantie 12, Ristijärvii
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.
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Vaara/riski
Syyt
Seuraukset

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Varautuminen
Vastuut

Sääolosuhde
Pakkanen.
Voimakas puuskittainen tuuli.
Paleltumia.
Esineiden tai tilapäisrakenteiden irtoamisia.
Aineellisia vahinkoja.
Henkilövahinkoja.

-

säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman peruminen
- Kilpaillaan vain pakkasrajojen puitteissa.
- Tilapäisrakenteiden rakentamisessa huomioitava puuskittaiset tuulet.
- Ensiapuryhmä varautuu tarpeellisella välineistöllä.
Tuomarineuvosto vastaa sääolosuhteiden huomioimisesta kilpailujen läpiviennissä.
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Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa
niitä.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman
turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 5248 721. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
Tarkasta, että
1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin
2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa
3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat
4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.
Vaikeassa sääolosuhteessa
Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 5248 721 ja
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
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Alkusammutuskalusto
Kiinteissä rakennuksissa on lainsäädännön vaatima alkusammutuskalusto.
Lisättävä alkusammutuskalusto:
–
Voitelutiloihin sijoitetaan 1x6kg jauhesammutin.
–
Pysäköintialueelle sijoitetaan 1x6kg jauhesammutin.
–
Grillauspisteelle sijoitetaan 1x6kg jauhesammutin ja sammutuspeitto.
–
Nestekaasun varastointipaikka 1x6kg jauhesammutin ja sammutuspeitto.
Alkusammutuskalusto merkitään opastein ja ne oltava esteettömästi saatavilla.

Laatu
Jauhesammutin (6 kg)
Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg)
Vaahto- tai nestesammutin (5 l)
Pikapaloposti
Sammutuspeite
Muu, mikä?

Määrä (kpl)
4

2

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti
tapahtuman aikana.
Pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.
Automaattinen paloilmoitin
Tapahtumatilassa on automaattinen paloilmoitin
Kyllä
x
Ei
Paloilmoittimen keskuskojeen sijainti
Paloilmoittimen hoitajan/huoltoyhtiön yhteystiedot
Paloilmoittimelle tehdään irtikytkentöjä tapahtuman ajaksi
Kyllä
Ei
Miksi paloilmoittimen irtikytkentöjä tehdään (esim. savukone, pyrotekniikka, tuliesitys)
Miten palovartiointi irtikytkennän ajaksi on järjestetty

Ensiapu
Tapahtumaan on laadittu ensiapusuunnitelma, joka on tämän suunnitteleman liitteenä.
Ohje: Pääsääntöisesti erillinen ensiapusuunnitelma laaditaan vain tapahtumiin, joissa on samanaikaisesti
läsnä yli 2000 henkilöä tai tapahtuman erityispiirteet vaativat erityisiä ensiapujärjestelyitä. Alle 2000 henkilön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava taulukko. Ensiapuhenkilöstön määrä suhteutetaan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Tarkemmat ensiapuvalmiuden minimivaatimukset löytyvät pelastussuunnitelman laadintaoppaan Ensiapu-kohdasta.
Ensiavun vastuuhenkilö
Ensiapuhenkilöstö

Nimi: Marika Ala-Hiiro
Puhelin: 045 369 9896 marikaalahi@gmail.com
Sähköposti: pirkkoliisajokelainen@gmail.com
Määrä
Koulutus

Päivystysaika

Johto
Päivystäjät

Koko tapahtuma
Koko tapahtuma

2
6

EA3, lääkäri
EA1, EA2, EA3
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Ensiapumateriaali

Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu.
Spr ensiapuryhmän normaali varustus. Stadionalue ja maastopartio.

Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.
Henkilömäärä
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä

0 henkilöä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä

100 henkilöä

Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä:

Tilan nimi:
henkilöä
Tilan nimi:
henkilöä

Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä

400 henkilöä

Ohje: Maksimihenkilömäärää laskettaessa huomioidaan koko tapahtuman henkilömäärä (yleisö, henkilökunta, esiintyjät jne.). Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m2 vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei lasketa esiintymislava tms. tilaa
eikä vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä oleva uloskäytävien leveys voi rajoittaa maksimihenkilömäärää (kts. pelastussuunnitelman laadintaoppaan kohta poistumisjärjestelyt).
Tapahtumatilan rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää ei ylitetä / ulkotapahtuman laskennallista
maksimihenkilömäärää ei ylitetä. Henkilömäärää valvotaan koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos
menijöiden määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdintää. Mikäli tapahtumaalueen maksimihenkilömäärä on täynnä, alueelle pääsy estetään.
Nestekaasu
Nestekaasun käyttötarkoitus
x
Ruoanlaitto/lämmitys
Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
Tehosteet/pyrotekniikka
x
Muu, mikä Suksien voitelu
Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä

20 kg
20 kg

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:
- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
- nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella)
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa
käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.
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-

nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä
sammutuspeite.
ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty.

Pohjakarttaan on merkitty nestekaasun käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.
Palavat nesteet
Palavien nesteiden käyttötarkoitus
Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
Sähköntuotanto
Tehosteet/pyrotekniikka
Tuliesitys
x
Muu, mikä? Suksien voitelu
Käytössä olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä 40 litraa
Varastossa olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä
Käytössä olevat palavat nesteet

litraa

Palavien nesteiden käytössä noudatetaan seuraavaa:
- palavien nesteiden käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- palavien nesteiden käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan
- palavien nesteiden käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A
144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
- palavat nesteet on sijoitettu valuma-altaisiin, ja käyttö- sekä varastointipaikkojen läheisyyteen on varattu riittävästi imeytysainetta
- palavien nesteiden varastointipaikka on merkitty palavat nesteet -merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen
teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin
sekä sammutuspeite.
- ulkopuolisten pääsy palavien nesteiden varastointipaikkaan on estetty.
Pohjakarttaan on merkitty palavien nesteiden käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.
Palo-osastointi
Tapahtuman aikana palo-osastointia ei heikennetä. Palo-ovet pidetään suljettuna ja salvattuna koko tapahtuman ajan. Palo-ovia ei kiilata auki. Palo-osastoinnin asianmukaisuus tarkastetaan ennen tapahtuman
alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.
Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.
Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii toimitsijat yhteistoiminnassa.
Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.
Poistumisjärjestelyt
Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet ovat
esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty jälkivalaisevin tai valaistuin poistumisopastein.
Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + henkilökunta) vaatima
poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on
mm.
Ohje: Tapahtuma-alueelta on oltava vähintään kaksi erillistä tarkoituksenmukaisesti sijoitettua poistumisreittiä. Poistumisreittien on oltava kulkukelpoisia sekä esteettömiä ja niiden on avauduttava hätätilanteessa
helposti poistumissuuntaan. Poistumisreittien yhteenlaskettu leveys lasketaan pelastussuunnitelman laadintaoppaan Poistumisjärjestelyt-kohdassa olevan mallin mukaisesti.
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Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt.
Sisusteet/somisteet
Sisusteella tarkoitetaan verhoa, pehmustettua istuinhuonekalua, irtomattoa sekä muuta käyttötapansa ja
materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavaa tuotetta. Sisusteita yleisötapahtumissa ovat esimerkiksi lavasteissa ja somisteissa käytettävät kankaat, banderollit, irtomatot ja pehmustetut tuolit.
Kaikki tapahtumassa käytettävät sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai
vastaava). Todistukset sisusteiden syttyvyysluokasta ovat saatavilla tapahtumapaikalla.
Tilapäiset rakennelmat
Tilapäinen rakennelma

Määrä
(kpl)

Koko

Lava
Katsomo

(koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen määrä)

Teltta

1

Muu, mikä? Grillikatos

1

4X8m läpikuljettava teltta, josta kilpailijat noutavat numeroliivit ja transponderit.
Kolme 4x8 m ruokajakelun telttaa

3x3 m
Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:
- teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. kohta henkilömäärä)
- telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava).
- teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontumistilassa
(ks. kohta poistumisjärjestelyt)
- teltan uloskäytävät on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla poistumistiemerkeillä. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan akkuvarmennetuilla poistumisreittien merkeillä
ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai
avonaiseksi rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus harkitaan tapauskohtaisesti.)
- teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin
- teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta (suositus 8 m)
- teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumistiet
- teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.
Katsomoiden osalta noudatetaan seuraavaa:
- katsomo rakennetaan Suomen RakMk osan F2 2001 vaatimusten mukaisesti
- kaide rakennetaan, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm tai putoamisen tai harhaan astumisen vaara
on olemassa
- kiinteäistuimisen istuinalueen penkkirivin jatkeeksi ei sijoiteta irtoistuimia
- istuimet kiinnitetään alustaan, mikäli istuinalueen lattia on kalteva tai istuinrivien lattioiden välillä on
tasoeroja. Irtoistuimia saa käyttää lattiapinnaltaan vaakasuorassa tilassa, jossa istuimet on sijoitettu
pöytien ympärille.
- istuinrivien kulkuvälin vapaa leveys on riittävä suhteessa kulkuväliä käyttävien henkilöiden määrään ja
istuimien laatuun. Istuinrivien kulkuvälin vapaa leveys suhteessa istuinten laatuun ja rivin paikkalukuun
suunnitellaan Suomen RakMk F2 2001 taulukon 4.4.2 mukaan.
- katsomon kulkureittien portaiden nousu on enintään 180 mm ja etenemä vähintään 270 mm. Katsomon portaiden avoaskelmien välit on tukittava siten, että avoaskelmien välistä ei saa mahtua yli 110
mm:n mittainen kuutio.
- portaassa ja luiskassa käsijohde asennetaan koko pituudelle. Käsijohde mitoitetaan niin, että siitä saa
tukevan otteen. Käsijohteen pää on muotoiltava turvalliseksi.
- jos tilassa on yli 60 tuolia, ne kytketään toisiinsa vähintään neljän ryhmissä, jollei tuoleja ole sijoitettu
pöytien ympärille
- katsomon valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.
Pohjakarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit.
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Tilapäiset sähköasennukset
Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:
- sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset
- kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla,
upottamalla maahan tai nostamalla ylös
- ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
- sähkölaitteet on suojattu sateelta
- tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikalla.
Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa:
- aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta
- aggregaattien käytössä noudatetaan Palavat nesteet -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjestelyitä.
Pohjakarttaan on merkitty aggregaattien sijainnit.
Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus
Kuvaa tässä miten tapahtuman henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan.
Järjestettiin talkoolaisten koulutustilaisuus 8.2.2020. Päivitetyt Covid-19 ohjeilla täydennetyt ohjeet toimitetaan talkoolaisille.
Pelastussuunnitelma jaetaan sähköisesti kaikille talkoolaisille.
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5. POHJAKARTTA
Huom! Yleisöalueet eivät käytössä. Ison ravintolateltan tilalla makkaragrilli ja ruoanjakelu ja info -teltat..
Selostamorakennuksen oikealla puolella Ylen selostamokoppeja.

CERTIFICATE_5_km. CERTIFICATE_10_km
pdf
.pdf
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6. TARKASTUSLISTA
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu
noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta
tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.
Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman
alkua pelastusviranomaiselle

OK
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään
14 vrk ennen tapahtumaa.

Ei käytössä Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö

x

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.
x

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14
vuorokautta ennen esitystä.

x

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.

x

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille
vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

x

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja
paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.
Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä
valmistajan antamia ohjeita.
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata auki.
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai
vastaava)

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
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Kilpailun järjestelytoimikunta
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Järjestelytoimikunnan sihteeri
Kilpailunjohtaja
Kilpailun varajohtaja
Kilpailun sihteeri
Kilpailukanslian vastaava
Mediavastaava
Ratamestari
Stadionpäällikkö
Ajanoton ja tulospalvelun päällikkö
Hiihtotapavalvonnan ja latuvartioinnin päällikkö
Ensiapu
Turvallisuuspäällikkö
Ruokahuolto ja majoitus
Talkoopäällikkö
Seremoniamestari
Markkinointi ja talous

Juha Kanervo
Annamari Komulainen
Arto Tolonen
Jari Kyllönen
Sirpa Härkönen
Mira Heikkinen
Titta Toivanen
Arto Klemetti
Kimmo Väisänen
Jarkko Ruhanen
Atte Leinonen
Marika Ala-Hiiro
Ilmo Pulkkinen
Leila Karppinen
Leila Karppinen
Pertti Mikkonen
Pekka Mikkonen

Sähkövastaava

Pekka Kuusisto

040 822 8369
044 379 2305
044 515 7181
040 031 0089
040 965 2832
044 513 2001
040 751 1749
050 524 5057
044 012 1079
044 015 2712
044 440 0566
045 369 9896
040 524 8721
040 703 7854
040 703 7854
050 512 4817
050 067 7555

040 564 0138

Pandemiatilanteesta johtuen olemme tehneet muutoksia Saukkovaaran SM-hiihtojen kilpailuohjeeseen.
Yleisöltä suljettuun tilaisuuteen paikalle tulon edellytyksenä on enintään 72h vanha koronatestitulos kaikilta
kilpailijoilta, huoltajilta, median edustajilta ja ajanottojilta, Kainuun maakunnan alueelta saapuvilta toimitsijoilta. Kaikki kilpalijoiden ja ulkopuolisten läheisyydessä työskentelevät toimitsijat testataan.
Muutokset ovat julkaistu kisasivuilla https://www.ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot-2021/latukartat-jakilpailuohjeet/
Pelastussuunnitelmaa täydennetään sen verran, että Autoliiton tiepalvelun edustaja on ohjausvalmiudessa
Sotkamontien ja Saukkovaarantien risteyksessä, mahdollisten liikennehäiriöiden varalta.
Kilpailualueen ruokahuolto tapahtuu jakamalla valmiiksi pakattuja annoksia teltasta.
Kilpailijat noutavat naulasta numeroliivinsä ja transponderinsa itse kiinnitettäväksi kulkien yksisuuntaisen
teltan läpi lähtöalueelle.
Kaikki toiminnot on valmisteltu tapahtuvaksi ilman kontaktia.
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Lisätietoja turvallisuussuunnitelmasta Oulun poliisilaitokselta:
Lupapalvelut puh. 0295 419 800, Kajaanin poliisipäivystys puh. 0295 416 520
Lisätietoja pelastussuunnitelmasta Kainuun pelastuslaitokselta:
Valitse kunta
Neuvontapuhelin: 08 6155 3100
Lisätietoja tilausuuden aikana pelastuslaitokselta:
Päivystävä palomestari puh. 044 7100 912
Lisätietoja elintarvikeasioissa tai meluilmoitusasioissa:
Ristijärven kunnan ympäristötoimi. puh. 08 6155 431 (vaihde)
Suunnitelman laatija:
Päiväys 23.2.2021
Allekirjoitus
Juha Kanervo
Suunnitelma on vastaanotettu / huomautukset
Pelastusviranomainen
Huomautukset:
Päiväys

Allekirjoitus

Ympäristötoimi
Huomautukset:
Päiväys

Allekirjoitus

Suunnitelma on palautettava viimeistään 14 päivää ennen tilaisuuden alkua:
Kainuun pelastuslaitos, sähköposti osoitteeseen
Johtokeskus@kaipe.fi
Kainuun poliisi, Kajaanin poliisiasema
Lönnrotinkatu 2a, 87100 Kajaani
Ristijärven ympäristötoimi:
Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
Huomioithan muiden viranomaisten edellyttämät vaatimukset ja heidän edellyttämät aikamääreet.
Liite 10
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7. SUUNNITELMAN LIITTEET
Liite 1. Tapahtuma-alueen kartta, johon on merkitty
• pelastustiet
• yleisön poistumistiet
• vaarallisten aineiden käyttöpaikat [nestekaasu, palavat nesteet, pyrotekniikka)
• ensiapupaikka(t)
• alkusammutuskaluston paikat
• reitit (esim. vaellus-, hiihto-, juoksu-, melontatapahtumassa)
Liite 2. Kilpailuohje, jossa selventäviä, kilpailutapahtumaan liittyviä yksityiskohtia
Liite 3. Liikennöintisuunnitelma
Liite 4. Terveysturvallisuussuunnitelma (Covid-19 ohjeet)

25

Liite 1. Tapahtuma-alueen kartta (huom. stadionkartassa tarkempaa infoa)
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Aikataulu
Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin kunnes ilmoittautuneiden määrä vahvistuu.
Torstai 25.3.2021
Klo 14–18
Rataan tutustuminen/virallinen harjoitus. Radat ajettu viestin kilparadan mukaisesti
Klo 12–17
Ruokailu Saukkovaarassa
Klo 17.30
Joukkueenjohtajien Teams-kokous
Perjantai 26.3.2021
Klo 7.00 Rata auki/harjoittelu
Klo 10.50
Kilpailurata suljetaan
Klo 11.00
Naiset 10 km P (väliaikalähtö)
Klo 11.30–17 Kenttäkeittiö Saukkovaarassa
Kukitus ja palkintojenjako
Klo 13.00
Miehet 15 km P (väliaikalähtö)
Kukitus ja palkintojenjako
Klo 15.30
mennessä viestijoukkueiden kokoonpanojen ilmoittaminen
Klo 15.30
Avoimet harjoitukset
Klo 17.30
Joukkueenjohtajien Teams-kokous
Lauantai 27.3.2021
Klo 7.00 Rata auki/harjoittelu
Klo 10.50
Kilpailurata suljetaan
Klo 11.00
Viestit N 3x5 km (1P+2V)
Klo 11.30–17 Kenttäkeittiö Saukkovaarassa
Kukitus ja palkintojenjako
Klo 12.10
Viesti M 4x10 km (2P+2V)
Kukitus ja palkintojenjako
Klo 16.00
Joukkueenjohtajien Teams -kokous
Avoimet harjoitukset
Sunnuntai 28.3.2021
Klo 7.00 Rata auki/harjoittelu
Klo 9.35
Kilpailurata suljetaan
Klo 9.45
Naiset 30 km V (väliaikalähtö)
Klo 11.00–18 Kenttäkeittiö Saukkovaarassa.
Kukitus ja palkintojenjako
Klo 12.45
Miehet 50 km V (väliaikalähtö)
Kukitus ja palkintojenjako
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Liite 2. Kilpailuohjeet
SM-hiihdot Ristijärven Saukkovaaralla 26.–28.3.2021
Yleiset ohjeet
Kilpailupaikalla kaikki välitön tiedottaminen hoidetaan kuulutuksin. Ennakkotieto kilpailua koskevista asioista on luettavissa osoitteessa: ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot-2021
SM-hiihdoissa noudatetaan Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) ja Suomen Hiihtoliiton kilpailusääntöjä. SMhiihdot ovat osa FIS-kilpailuja henkilökohtaisilla matkoilla perjantaina ja sunnuntaina. Osallistuminen edellyttää voimassa olevaa FIS-lisenssiä.
Tarkennukset tähän kilpailuohjeeseen käsitellään joukkueenjohtajien kokouksissa, joiden jälkeen tarkennukset päivitetään osoitteeseen: ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot-2021/joukkueenjohtajien-kokousmateriaalit
Toiminta kilpailualueella
Kilpailutapahtuman henkilömääriä ja liikkumisreittejä on rajoitettu. Yhdellä kilpailijalla voi olla mukanaan
vain yksi huoltaja. Kilpailualueelle akkreditoituminen edellyttää negatiivista koronavirustestitulosta.
Maskia/visiiriä on käytettävä kilpailualueella ja sen läheisyydessä, poikkeuksena hiihtäjät hiihtäessään.
Tarkemmat ohjeet löydät terveysturvallisuusohjeesta.
Kilpailuohjelma ja aikataulu
Kilpailun ohjelma ja aikataulu julkaistaan SM-hiihtojen verkkosivuilla: ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot-2021.
Mahdolliset muutokset ohjelmassa tai aikataulussa julkaistaan SM-hiihtojen verkkosivujen lisäksi joukkueenjohtajien kokouksissa.
Osoitteet ja opastus
Kilpailupaikka sijaitsee osoitteessa Saukkovaarantie 12, 88400 Ristijärvi (E560086
N7152394). Tienvarsiopasteet kilpailupaikalle ovat paikoillaan keskiviikosta 24.3.2021 alkaen. Ilmoitustaulu
Kilpailualueella ei ole ilmoitustaulua. Viestintä tapahtuu kuuluttamalla ja kisasivujen välityksellä. Epäviralliset tulokset julkaistaan kisasivuilla ja vahvistetaan tuomarineuvoston jälkeen.
Kilpailukanslian palvelupiste ja aukioloajat
Koronapandemian takia varsinaista kilpailukansliaa ei ole käytössä sisätiloissa. Kilpailija- ja huoltajakortit
luovutetaan laskettelurinteen ylätasanteella olevan hirsirakennuksen kuistilta.
Aukioloajat:
•
•
•
•

torstai 25.3. klo 12:00–19:00
perjantai 26.3. klo 8:00–19:00
lauantai 27.3. klo 8:00–19:00
sunnuntai 28.3. klo 7:00–14:00

Vuokrattujen voitelutilojen avainten lunastus Saukkovaaralla: Jari Kyllönen, p. 0400 310 089
Kilpailukanslian päällikkö: p. 044 513 2001
Joukkueenjohtajien kokoukset ja ajankohdat
Joukkueenjohtajien kokoukset pidetään etänä Teams-kokouksina. Liittymislinkit etäkokouksiin julkaistaan
kisojen verkkosivuilla viimeistään tuntia ennen kutakin kokousta.
Kokoukset:
•
•
•

torstai 25.3. klo 17:30
perjantai 26.3. klo 17:30
lauantai 27.3. klo 16:00

Kokousten pöytäkirjat löytyvät osoitteesta ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot2021/joukkueenjohtajienkokousmateriaalit
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Viestijoukkueet
Viestijoukkueiden alustava hiihtojärjestys on ilmoitettava Kilmoon ilmoittautumisen yhteydessä. Viestijoukkueet ja lopullinen hiihtojärjestys on vahvistettava kisajärjestäjälle kirjallisesti verkkolomakkeen kautta viimeistään perjantaihin 26.3.2021 klo 15.30 mennessä. Kaikkien viestijoukkueiden on vahvistettava
osallistumisensa viestiin.
Mahdollisissa muutoksissa on ilmoitettava urheilijan nimi, lisenssinumero ja FIS-koodi. Myös ilmoittajan on
ilmoitettava yhteystietonsa mukaan lukien puhelinnumeronsa mahdollisten päällekkäisten ilmoitusten pikaiseksi selvittämiseksi.
Vaatteiden säilytys, pukutilat ja suihkut
Kilpailijoille ei ole alueella lämmintä odotus- tai oleskelutilaa eikä peseytymismahdollisuutta. Stadionilla on
telineet kilpailijoiden vaatteiden säilytykseen. Kilpailijoille jaetaan numeroidut pussit, joihin voi laittaa vaatteet säilytykseen kilpailun ajaksi.
Ravintolapalvelut
Tarjoamme mahdollisuuden ostaa ateriat, välipalapaketit ja kahviotarjottavat kisa-alueelta, jotta ulkopuoliset kontaktit pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Suosittelemme ostamaan aterialiput ennakkoon
kisapaikan infopisteestä tai varaamaan ja maksamaan ateriat ennakkoon. •
Varaukset:
saukonhiihto@gmail.com, p. 040 703 7854
•
Maksut: Ristijärven Pyry: FI56 5760 2120 0067 78
•
Ruokalista ja hinnasto: ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot-2021/ruokailut
Kilpailunumerot ja tunnistimet
Jokaiselle kilpailupäivälle on oma kilpailunumero. Kilpailunumerot otetaan siirryttäessä lähtöalueelle: Kilpailija kulkee lähtöalueelle mennessään naulakoiden ohi, joissa lähtönumerot ja transponderit ovat pusseissa numerojärjestyksessä. Kilpailijoita pyydetään noutamaan tunnistimensa hyvissä ajoin. Kilpailunumerot ja transponderit ovat noudettavissa puoli tuntia ennen kilpailujen alkua.
Kilpailija vastaa itse transponderin kiinnittämisestä ennen lähtöalueelle siirtymistä.
Jokaisen kilpailun jälkeen kilpailija palauttaa kilpailunumeronsa maalialueella olevaan laatikkoon maaliin
saavuttuaan (kilpailunumerot pestään aina kunkin kilpailun jälkeen).
Kilpailijan tulee itse henkilökohtaisesti myös irrottaa transponderit ja jättää ne maalialueella sijaitsevaan
palautuslaatikkoon. Huomioithan, että palautettaessa tunnistimen kiinnitysnauha on kiinni (tarranauha
kiinni kuten tunnistimen ollessa nilkassa).
Palauttamattomasta kilpailunumerosta peritään kilpailijalta 50 euron ja nilkkatunnisteesta 100 euron maksu.
Koronapandemian vuoksi kilpailijat eivät nouda henkilökohtaisesti kilpailunumeroaan viestiä varten. Yksi
huoltaja/kilpailija noutaa koko joukkueen viestinumerot ja huolehtii niiden jakamisesta kilpailijoille. Kilpailunumerot voi hakea kilpailupäivän aamuna ennen ensimmäisen kilpailun alkua.
Keskeyttäminen, kilpailunumeroiden ja tunnistimien palautus
Keskeyttämisestä on ilmoitettava maalialueen toimitsijoille tai tuomarineuvoston edustajille. Numeroliivi ja
transponderi tulee toimittaa maalialueella olevaan laatikkoon. Keskeyttäneen kilpailijan tulee lopettaa hiihtäminen ja poistua kilpailuradalta kävellen häiritsemättä muita urheilijoita.
Palauttamatta jätetystä numeroliivistä veloitetaan 50 euron ja nilkkatunnisteesta 100 euron maksu.
Kulkuluvat
Kilpailijoiden ja huoltajien materiaalit luovutetaan laskettelurinteen ylätasanteella olevan hirsirakennuksen
kuistilta. Samoin median ja poolihenkilökunnan kulkuluvat noudetaan samasta paikasta.
Lähtöluettelo ja tulokset
Lähtölistat julkistetaan maanantaina 22.3. klo 16:00 mennessä osoitteessa: ristijarvenpyry.fi/smhiihdot2021/lahtolistat
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Live-tulokset löytyvät osoitteesta ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot-2021/tulokset
Voitelutilat
Voitelu- ja poolitilat löytyvät kilpailukeskuksesta, katso kartta. Yhdessä huoltokopissa olevassa voitelutilassa voi olla samanaikaisesti enintään neljä henkilöä.
Poolialueelle sallitaan materiaalipurkauksen jälkeen parkkiin vain kaksi huoltoautoa per tiimi. Poolitunnus on laitettava autoon/tuulilasiin näkyville. Muut ajoneuvot pysäköidään taajama-alueen pysäköintipaikoille.
Alueella ei ole yleistä voitelutilaa.
Tiedustelut ennen kisoja: Markku Mäkäräinen, p. 044 211 3100
Kukitukset, palkintojenjaot ja haastattelut
Viesteissä palkitaan kuusi parasta joukkuetta.
Miesten ja naisten henkilökohtaisissa kilpailuissa palkitaan 10 prosenttia osallistujien kokonaismäärästä.
Kaikkina kisapäivinä kukitus ja palkintojenjako suoritetaan heti maaliintulon jälkeen ulkona. Palkintojenjaossa ei saa olla suksia tai sauvoja mukana. Kuulutuksin minimoidaan palkintojenjakoon saapuvien urheilijoiden määrä.
Erillisiä kolmen parhaan lehdistötilaisuuksia ei koronatilanteesta johtuen järjestetä. Urheilijat ovat median
haastateltavissa maalin jälkeen mixed zonella.
Vastalauseet
Protestiaika kilpailuissa on 15 minuuttia epävirallisten tulosten julkistamisesta. Protesti tulee jättää suoraan tuomarineuvostolle perustelujen kera. Pandemiasta johtuvista syistä kontakteja tulee välttää protestia jättäessä.
Jos olet jättämässä protestia, saavu tuomarineuvoston tilojen ulkopuolelle ja soita ovessa olevaan numeroon. Protestimaksu on 100 euroa, joka on maksettava käteisellä protestin jättämisen yhteydessä. Maksu
palautetaan, mikäli protesti hyväksytään.
Pandemiaturvallisuus
Saapuminen kilpailualueelle flunssa- tai ylähengitystieoireisena on ehdottomasti kielletty. Kilpailuun ja kilpailualueelle voi saapua vain terveenä. Negatiivinen koronatestitulos on edellytys kilpailuihin akkreditoitumiselle.
Kaikkien SM-hiihtojen kisatapahtumaan akkreditoituvien kilpailijoiden, huoltajien, median, poolien, ajanoton sekä SHL:n henkilöstön on esitettävä negatiivinen koronavirustestitulos ennen kilpailupaikalle saapumista (heti tuloksen tultua). Antigeenitesti (pikatesti) katsotaan riittäväksi. Koronatestauksesta on oltava kulunut alle 72 tuntia kisapaikalle saavuttaessa.
Testitulos tulee lähettää kisajärjestäjän sähköpostiin ripy.hiihto@gmail.com ennen kilpailupaikalle saapumista ja akkreditoitumista. Poikkeustapauksissa testitodistuksen voi esittää akkreditoitumisen yhteydessä.
Testituloksessa tulee näkyä testatun henkilön nimi, otettu testi sekä päivämäärä, jolloin testi on suoritettu.
Jokainen kilpailutapahtumaan osallistuva henkilö vastaa henkilökohtaisesti testauksesta aiheutuneista
kustannuksista.
Alueella käytetään maskeja tai visiirejä, ylläpidetään turvavälejä ja minimoidaan sisätiloissa oleskelu. Tarkempia epidemiaturvallisuusohjeita terveysturvallisuusohjeessa.
Toimitsijat, jotka ovat tekemisissä kisatapahtumaan osallistuvien kanssa, käyvät testeissä.
Ensiapu
•
•

Ensiapu toimii stadionalueen yhteydessä p. 045 369 9896.
Kilpailun lääkäri on tavoitettavissa kuulutuksin tai puhelimitse p. 040 588 5829.
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Kilpaladut, juottoalueet ja harjoitusajat
Latukartat ja latuprofiilit löytyvät osoitteesta ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot-2021/latukartat-ja-kilpailuohjeet
Torstain harjoituksiin radat ajetaan lauantain viestikilpailuratojen mukaisesti.
Kilpalatuina käytetään perjantaina ja lauantaina viiden (5) kilometrin ja sunnuntaina kymmenen (10) kilometrin luonnonlumilatua.
Sunnuntain kilpailuissa juottaminen on sallittu erikseen määritellyillä alueilla. Alueet tarkennetaan viimeistään lauantain joukkueenjohtajien kokouksessa.
Ladut suljetaan 10 minuuttia ennen kilpailun alkua.
Verryttelyladun käyttö ja harjoitusajat voivat muuttua. Mahdollisista muutoksista informoidaan kuulutuksin,
joukkueenjohtajien kokouksissa ja kisasivuilla.
Päivitetty aikataulu virallisista harjoitusajoista julkaistaan lähempänä ajankohtaa, ja se on löydettävissä myös kisasivuilta: ristijarvenpyry.fi/sm-hiihdot-2021/latukartat-ja-kilpailuohjeet
Testi-, harjoitus- ja lämmittelyalueet
Kilpailujen aikaan harjoitus-, lämmittely- ja luistotestialueet sijaitsevat laskettelurinteen yläosaan osoitetulla alueella. Lämmittely ja suksien testaus kilpailujen aikana kilpailuradalla on kielletty.
Tarkemmat tiedot lämmittely- ja testausalueista julkaistaan joukkueenjohtajien kokouksissa.
Lähtö- ja maalialue
Aidatulle lähtö- ja maalialueelle on ulkopuolisilta pääsy kielletty. Lähtö- ja maalialueelle pääsevät hiihtäjien
ja toimitsijoiden lisäksi ainoastaan median kulkuluvalla varustetut toimittajat ja kuvaajat. Hiihtäjien huoltajilla ei ole kulkuoikeutta lähtö- ja maalialueelle.
Liikenne ja paikoitus
Kilpailijoille on varattu paikoitustiloja kisapaikan läheisyyteen.
Turvallisuussuunnitelma
Tapahtuman turvallisuussuunnitelma julkaistaan kisasivuilla ja on kilpailun aikana nähtävissä myös kilpailusihteerillä.
Muuta huomioitavaa
Harjoittelu- ja muiden aikataulujen suhteen voi tulla tarkennuksia, joten kilpailijoiden on tärkeä seurata
kenttäkuulutuksia. Muutoksista ilmoitetaan myös joukkueenjohtajien kokouksissa ja kilpailun virallisilla
verkkosivuilla. Joukkuejohtajien ja tuomarineuvoston päätökset löytyvät osoitteesta ristijarvenpyry.fi/smhiihdot-2021/joukkueenjohtajien-kokousmateriaalit
Kilpailun tuomarineuvosto
•
Kilpailun TD: Marita Kaipainen, p. 050 570 7778
•
Kilpailun TDA: Mikko Rantanen, p. 050 591 5805
•
Kilpailunjohtaja: Arto Tolonen, p. 044 515 7181
•
Kilpailusihteeri: Sirpa Härkönen

Lisätietoa SM-kisoista saat tapahtuman virallisilta kisasivuilta: ristijarvenpyry.fi
Instagram & Facebook: @ristijarvenpyry
SM-kisat Hiihtoliiton sivuilla: arkisto.hiihtoliitto.fi/suomen-cup/ristijarvi/
Turvallisia ja menestyksekkäitä SM-hiihtoja jokaiselle!
Tervetuloa Ristijärvelle!
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Liite 3. SM2021 LIIKENNESUUNNITELMA
Kisakeskuksen alue Saukkovaarantie 11
Kisakeskuksen alueella on rajallinen määrä pysäköintitilaa, joka käytetään kilpailijoiden ja tarvittavan huollon sekä kisajärjestäjien tarpeisiin. Pääsääntöisesti alueelle tulevalta edellytetään lupa tai muu hyväksyttävä peruste. Kisakeskuksen alueelle tulevaa liikennettä valvotaan ja pysäköintiä ohjataan liikenteen ohjaajien toimesta.
Autoliiton tiepalvelu ohjaa liikennettä Sotkamontien ja Saukkovaarantien risteyksessä.
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Liite 4. Terveysturvallisuusohje COVID-19-tartuntariskin eliminoimiseksi
FIS SM-kilpailut, yleinen sarja / Suomen Cup / Ristijärvi 26.–28.3.2021
SM-kisat järjestetään Ristijärven Saukkovaaralla 26.–28.3.2021 Kainuun Soten, Pohjois- Suomen AVI:n
ja Suomen Hiihtoliiton antamien ohjeiden ja määräysten mukaan.
Jokaisen kilpailijan, toimitsijan, huoltajan tai muuten kilpailualueella olevan henkilön on noudatettava viranomaisten antamia yleisiä ohjeita sekä järjestän alla mainittuja ohjeita COVID-19- tartuntariskin minimoimiseksi.
Tapahtuma
SM-kilpailut eivät ole yleisötapahtuma. Stadionille voidaan ottaa ainoastaan rajattu henkilömäärä. Tämä käsittää käytännössä kisaorganisaation lisäksi urheilijat sekä yhden huoltajan per urheilija. Kaikkia tapahtumaan osallistuvia suositellaan pitämään puhelimessaan koronavilkku päällä. Kilpailuun ja kilpailualueelle voi saapua vain terveenä.
KORONATESTAUS
Negatiivinen testitulos on edellytys kilpailuihin akkreditoitumiselle. Kaikkien SM-hiihtojen kisatapahtumaan
akkreditoituvien kilpailijoiden, huoltajien, median, poolien, ajanoton sekä SHL:n henkilöstön on esitettävä negatiivinen koronavirus -testitulos ennen kilpailupaikalle saapumista (heti tuloksen tultua). Antigeenitesti (pikatesti) katsotaan riittäväksi. Koronatestauksesta on oltava alle 72 tuntia kisapaikalle saavuttaessa.
Testitulos tulee lähettää kisajärjestäjän sähköpostiin ripy.hiihto@gmail.com ennen kilpailupaikalle saapumista ja akkreditoitumista. Poikkeustapauksissa testitodistuksen voi esittää akkreditoitumisen yhteydessä.
Testituloksessa tulee näkyä testatun henkilön nimi, otettu testi sekä päivämäärä, jolloin testi on suoritettu.
Jokainen kilpailutapahtumaan osallistuva henkilö vastaa henkilökohtaisesti testauksesta aiheutuneista
kustannuksista.
Menettelyn avulla halutaan turvata kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden turvallisuus, mutta se ei
poista terveysturvallisuusohjeen asettamia vaatimuksia maskien käytöstä, turvavälien pitämisestä ja henkilökohtaisesti hygieniasta.
Toimitsijat, jotka ovat tekemisissä kisatapahtumaan osallistuvien kanssa, testataan.
Maskit
Maskia/visiiriä on käytettävä kisa-alueella, poikkeuksena ovat vain hiihtäjät hiihtäessään.
Jokaisella kilpailijalla ja kilpailutapahtumaan osallistuvalla huoltajalla tulee olla mukanaan riittävä
määrä henkilökohtaisia hengityssuojaimia sekä käsidesiä siten, että ne riittävät asianmukaisesti
käytettyinä koko kilpailutapahtuman ajaksi. Järjestäjät eivät jaa hengityssuojaimia kilpailukeskuksessa.
Kilpailun toimihenkilöt käyttävät järjestäjän antamaa kasvomaskia ja/tai suojavisiiriä hoitaessaan tehtäviä
kilpailukeskuksessa.
HUOM! Käytetyille maskeille ja käsineille on alueella keräysastioita. Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä kisojen aikana.
Rajoituksia
Pysäköintialueella ja kilpailumateriaalin noutopisteellä on myös käytettävä maskia/visiiriä. Yhdessä huoltokopissa olevassa voitelutilassa voi olla samanaikaisesti enintään neljä henkilöä.
Kilpailukansliaa ei ole. Kilpailijat noutavat numerot itse kilpailukeskuksessa ulkona sijaitsevasta noutopisteestä, johon numerot on laitettu valmiiksi.
Pukeutumistilat eivät ole käytössä. Sauna- ja suihkutilat eivät ole käytössä.
Ilmoitus- ja tulostaulua ei ole. Tiedottaminen tapahtuu kuuluttamalla ja kisasivujen välityksellä. Joukkueenjohtajien kokoukset järjestetään etäyhteydellä.
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Kilpailun kulku
Ladulle ja ladulta pois siirrytään kisajärjestäjän ohjeistamia reittejä pitkin. Turhaa oleskelua kisa- alueella
on vältettävä. Kilpailijat jättävät numeroliivit maalin jälkeen keräyslaatikkoon ja ottavat itselleen uuden
maskin (toimitsija on turvavälin päässä opastamassa ja muistuttamassa). Mehutarjoilua ei ole.
Kilpailualue
Lähtö- ja maalialue rajataan aidoin, ja se varataan vain hiihtäjien ja järjestäjien käyttöön torstaista
25.3.2021 klo 14:00 alkaen.
Palkintojenjako
Palkintojenjako järjestetään kunkin sarjan valmistuttua ulkona. Kuulutuksella minimoidaan palkintojenjakoon saapuvien urheilijoiden määrä.
Ylen henkilöille järjestetään rajattu oma alue. Järjestäjien puolelta alueelle on pääsy vain yhdellä koronatestatulla henkilöllä.
Ruokailu
Kilpailualueella on kaksi kenttäkeittiötä. Keitto jaetaan Ristijärven Marttojen toimesta annospaketteihin.
Leivät laitetaan valmiiksi paketteihin. Ruokalippuja myydään yhdellä kassapisteellä paikan päällä. Kannustamme varaamaan ja ostamaan ruuat maksamalla ne pankkitilille etukäteen. Maksavien asiakkaiden
ruoan hakeminen tapahtuu omasta teltasta yksi asiakas kerrallaan. Talkoolaisten ruoanjakelu on omassa
teltassaan. Teemme asioinnin mahdollisimman joustavaksi niin, että asiointiaika on lyhyt. Ruoka nautitaan
jakelupisteen ulkopuolella. Pakkaamme ateriat eri tilassa. Kahvio- ja makkaramyynti tapahtuu erillisissä
ulkotiloissa. Huomioithan turvavälit!
WC-tilat
• Hiihtäjille on osoitettu bajamaja-wc:t stadionalueella. Hiihtäjien käytössä on myös kaksi wc:tä laskettelukeskuksen suksivuokraamon päädyssä.
• Yle käyttää omissa majoitustiloissaan olevia wc-tiloja.
• Toimitsijat ja media käyttävät huoltorakennuksen wc-tiloja.
• Huoltajien bajamaja- wc:t sijaitsevat poolialueella.
• Ravintolahenkilökunnalle on oma bajamaja-wc stadionalueella.
Majoitus ja matkustaminen
Majoitus ja matkustaminen ovat todennäköisesti koronan kannalta riskialtteimmat vaiheet SM-hiihtojen
aikana. Huomioithan tämän! Kisojen ulkopuolisena aikana suositellaan vahvasti käyttämään maskia ja
välttämään kanssakäymistä ulkopuolisten kanssa. Lisäksi on erittäin tärkeä huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.
Oireet
Mikäli sinulla ilmenee joitakin seuraavista flunssa-/ylähengitystieoireista; kurkkukipu, yskä, nuha, tukkoisuus, lihassäryt, kuume, pääkipu, vatsakipuoireet, rajoita henkilökontaktit minimiin, käytä hengityssuojainta ja hakeudu välittömästi koronatestiin.
Flunssa- ja ylähengitystieoireisia henkilöitä ei tutkita kilpailujen ensiapupisteessä vallitsevasta koronapandemiasta johtuen. Kaikkiin flunssa-/ylähengitystieinfektio-oireisiin henkilöihin suhtaudutaan potentiaalisina
koronainfektiopotilaina koronatestin tuloksen varmistumiseen saakka. Sama ohjeistus koskee kaikkia kilpailualueella oleskelevia henkilöitä (kilpailijat, talkoohenkilöstö, media, ym.).
Tärkeimmät puhelinnumerot koronaan liittyen kilpailupäivinä:
• SM-kisojen lääkäri Jari Halonen 040 588 5829
• Kilpailujen johtaja Arto Tolonen 044 515 7181
• Turvallisuuspäällikkö Ilmo Pulkkinen 040 524 8721
Hakeudu koronatestiin ajanvarauksella
• kaikkina päivinä KAKS:n testauspisteeseen (Sotkamontie 13) soittamalla 040 165 0020 (numerossa vain ajanvaraus; käytössä on takaisinsoittopalvelu)
• arkipäivisin Kainuun kunnissa terveysasemilla:
o Kuhmo 08 6156 5635
o Sotkamo 08 6156 5009
o Suomussalmi 08 6156 6200
o Hyrynsalmi 08 6156 6200
Muissa sairastumis- tai loukkaantumistilanteissa palvelee päivystysapu: 116 117, hätätilanteet: 112
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COVID 19 TESTAUS / SM2021 KISAT 26.-28-3.2021 SAUKKOVAARA
Koronapandemian nykytilanteesta johtuen kilpailun järjestäjä on asiantuntijoiden suositusten perusteella
päättänyt koronatestauksen käyttöönotosta Ristijärven SM-kisoissa. Negatiivinen testitulos on edellytys
kilpailuihin akkreditoitumiselle. Kaikkien SM-hiihtojen kisatapahtumaan akkreditoituvien kilpailijoiden,
huoltajien, median, poolien, ajanoton sekä SHL:n henkilöstön on esitettävä negatiivinen koronavirus testitulos ennen kilpailupaikalle saapumista (heti tuloksen tultua). Antigeenitesti (pikatesti) katsotaan riittäväksi. Koronatestauksesta on oltava alle 72 tuntia kisapaikalle saavuttaessa.
Testitulos tulee lähettää kisajärjestäjän sähköpostiin ripy.hiihto@gmail.com ennen kilpailupaikalle saapumista ja akkreditoitumista. Poikkeustapauksissa testitodistuksen voi esittää akkreditoitumisen yhteydessä.
Testituloksessa tulee näkyä testatun henkilön nimi, otettu testi sekä päivämäärä, jolloin testi on suoritettu.
Jokainen kilpailutapahtumaan osallistuva henkilö vastaa henkilökohtaisesti testauksesta aiheutuneista
kustannuksista.
Menettelyn avulla halutaan turvata kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden turvallisuus, mutta se ei
poista terveysturvallisuusohjeen asettamia vaatimuksia maskien käytöstä, turvavälien pitämisestä ja henkilökohtaisesti hygieniasta.
Toimitsijat, jotka ovat tekemisissä kisatapahtumaan osallistuvien kanssa, testataan.
Tuomarineuvosto
Marita Kaipainen, puheenjohtaja TD
Mikko Rantanen, TDA
Arto Tolonen, kilpailun johtaja
Jari Halonen, LL, Kilpailun lääkäri

