
TURVALLISUUSSUUNNITELMA Hämeen Viestipäivä, Kauppi, 8.3.2020 

1 YLEINEN INFORMAATIO  

Tampereella, Kaupin Urheilupuistossa järjestetään kansalliseen kilpailujärjestelmään kuuluva nuorten (alle 16v) 

maastohiihtokilpailu. Kilpailupäivä on 8.3.2020.  

Kilpailun järjestäjänä toimii Tampereen Pyrintö ry (hiihtojaosto). 

Arvioitu osallistujamäärä tulee olemaan n. 150 kilpailijaa sekä noin 100 huoltajaa, valmentajia ja muita kisoja 

seuraamaan tulevia. Alueella tulee olemaan myös n. 25 toimitsijaa. Kilpailujen kestäessä osa urheilijoista ja yleisöstä 

poistuu toisten vasta saapuessa. Yhtäaikainen henkilömäärä kilpailukeskuksen alueella on maksimissaan arviolta 200 

henkilöä. 

Järjestäjien tehtävänä on ennaltaehkäistä ja varmistaa, että tapahtuma on asiakkailleen turvallinen. Kilpailukeskus 

rakentuu Kaupin Urheilupuistoon ns. uuden huoltorakennuksen alueelle. Kisatoimisto sijaitsee huoltorakennuksessa.  

Kilpailutapahtumassa noudatetaan Suomen Hiihtoliiton kilpailusääntöjä, jotka löytyvät Suomen Hiihtoliiton 

julkaisemista kilpailuohjeista. Kilpailujen johtajana toimii Pasi Rajala (040 5464925) ja kilpailusihteerinä Maria 

Kataja. Sääntöjen määräämänä TD:nä (technical director) toimii Esa Virtanen. Kilpailuorganisaatiolle lähetetään 

ennen kilpailun alkua info-sähköposti, jossa käydään läpi myös turvallisuusasiat.  

Kilpailupäivän aikataulu: 

8:00 alkaen – vapaaehtoiset saapuvat vaiheittain tehtävien vaatimien valmisteluaikataulujen mukaan 

11:00 Ensimmäisten kilpailijoiden lähdöt 

n. 15:30 Viimeiset lähdöt 

n 16:30 Viimeisetkin kilpailijat maalissa ja palkintojen jaot suoritettu 

2 TAPAHTUMAN REKENNUKSET JA RAKENTEET:  

Kilpaladut (liite) kulkevat Kaupin Urheilupuistossa, kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä 

Kisakioski kisavieraille, joukkueen jäsenille ja toimitsijoille toimii stadionin alueella, myynti sisätilasta luukun kautta 

ulos. WC-tiloja on huoltorakennuksessa. Pukutilat ja kisakanslia, sekä ajanoton vaatimat tilat sijoittuvat myös 

huoltorakennukseen, 

PAIKOITUS (karttaliite): Ensisijainen kilpailijoiden paikoitusalue sijaitsee n. 200m kilpailukeskuksen länsipuolella 

olevalla jousiammuntaradalla. Tarpeen vaatiessa kilpailijat, huoltajat ja katsojat ohjataan Kaupin alueen maksullisille 

pysäköintialueille. Paikoitusta P1 ja P2 alueille ohjaavat tehtävään opastetut liikenteenohjaajat. 

KILPAILUN VALVONTA: Kilpailulle on määrätty ennakolta valvoja (technical director - TD), joka vastaav kilpailun 

yleisestä kulusta, radoista, turvallisuuden valvonnasta sekä mahdollisten riskien ennaltaehkäisystä järjestäjien lisäksi. 

TD:nä toimii Esa Virtanen  

KILPAILUALUE: Suorituspaikat ja kilpailukeskus tarkastetaan kilpailua edeltävänä iltana, ja viimeistelyjen osalta 

vielä kilpailupäivän aamuna yhdessä TD:n kanssa. 



Yleisöturvallisuus: Yleisöalue erotetaan kilpailualueesta tarvittavilta kohdilta aidoin. Kilpailuun varatusta latualueesta 

tiedotetaan Kauppia käyttäville kuntohiihtäjille ilmoituskyltein sekä tiedottamalla kaupungin liikuntatoimen 

nettisivuilla. Yleisön ja kuntohiihtäjien pysymisen heille varatuilla alueilla varmistetaan paitsi opasteet myös 

kriittisissä kohdissa yleisöä ohjaavien toimitsijoiden avulla.  

Stadionturvallisuus: Stadionin järjestyksestä huolehtii ratamestari Juha Tiira miehistöineen. Stadionilla on tupakointi 

kielletty.  

Kilpailijaturvallisuus: Pyritään takaamaan kilpailusäännöissä määritellyllä tavalla mm. latujen linjausten avulla  

KUULUTUKSET: Kilpailuissa kuulutetaan Kaupin urheilupuiston kiinteitä kuulutuslaitteita käyttäen 

3 VIESTIYHTEYDET: Lähdön ja ajanoton sekä maalin ja ajanoton välillä on toisistaan riippumattomat 

langalliset/langattomat viestiyhteydet. Kilpailun johtajalla on langaton puhelinyhteys ratamestariin ja stadionille. 

Ladun varrella oleviin toimitsijoihin pidetään yhteyttä matkapuhelimen välityksellä. Kilpailun johtaja ja 

kilpailusihteeri ovat yhteydessä toisiinsa matkapuhelinten välityksellä.  

VASTUUN- JA TYÖNJAKO  

Kilpailun johtaja Pasi Rajala  

Rakentaminen / Stadion ja Ratamestari Juha Tiira  

Tulospalvelu ja ajanotto Antti Pitkänen ja Teemu Salminen 

TD: Esa Virtanen  

Ensiapu: Kisalääkäri Elina Ylilehto  

VAKUUTUKSET: Kaikilla kilpailijoilla on kilpailulisenssi, johon kuuluu vakuutus. Järjestäjillä on vastuuvakuutus.  

ENSIAPU: Ensiapupiste sijaitsee hiihdon maalialueen välittömässä läheisyydessä. Tarvittaessa hälytetään apua 

TAYS:n Acuta-ensiapupisteestä joka sijaitsee n. 500m kilpailukeskuksesta. 

OHJEET TAPATURMATILANTEESSA: 1. Selvitä mitä on tapahtunut 2. Pelasta hengenvaarassa olevat, estä 

lisäonnettomuudet 3. Anna hätäensiapu - turvaa hengitys ja verenkierto - ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto 4. 

Ota yhteys EA-ryhmään SPR) 5. Ota yhteys kilpailutoimistoon. 6. Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112 

4 PELASTUSSUUNNITELMA 

Pelastussuunnitelma on laadittu erillisenä dokumenttina ja toimitettu aluepelastuslaitokselle. 

YLEISET HÄTÄNUMEROT Ambulanssi 112 Poliisi 112  

KRIISIVIESTINTÄ: Varaudutaan viestinnällisesti kilpailun aikana mahdollisesti tapahtuviin kriisitilanteisiin. 

Kriisiryhmä: kilpailunjohtaja, kilpailusihteeri, TD 

Kriisiviestinnän kohderyhmät: Sisäinen (kilpailun johtoryhmä ja muu organisaatio), ulkoinen (kilpailijat ja heidän 

seuransa, yleisö, media), sidosryhmät (ensiapu, poliisi, pelastuslaitos, Hiihtoliitto)  



Isot kriisit: Kuolemantapaus  

Keskikokoiset kriisit: Tapaturma tai sairauskohtaus, Tulipalo (rajatulla alueella) Ilkivalta ( esim. varkaudet, 

latujen/suorituspaikkojen/ tilojen sabotointi). Sekaannukset tuloslaskennassa. Sähköjen tai laitteiden pettäminen.  

Pienet kriisit: Lievä tapaturma. Häiriökäyttäytyminen.  

Kriisitilanteessa noudatetaan aina ensisijaisesti pelastussuunnitelmaa. Tiedotustilaisuudet järjestetään Kaupin 

huoltorakennuksen tiloissa. Julkiset lausunnot antaa TD. Hän käy myös kriisitiedotteet läpi ennen niiden lähetystä 

eteenpäin. Varavastuuhenkilönä toimii kilpailun johtaja.  

 

Tampereella 6.3.2020 

 

Pasi Rajala, Kilpailun johtaja 

 

LIITTEET Paikoitus- ja latukartta. Pelastussuunnitema (erillinen dokumentti)

 


