TURVALLISUUSSUUNNITELMA
TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS
Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Hollolan Urheilijat-46:n ja Lahden
hiihtoseuran järjestämien ampumahiihdon Lapua Cup- osakilpailujen kilpailijoiden, katsojien sekä
järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan
ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ehkäisemään
ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden vaikutusten minimointiin.
Tätä tarkoitusta varten turvallisuussuunnitelma jaetaan kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden
vastuuhenkilöille. Jakelun toteutumisesta vastaa kilpailunjohtaja Juha Tuominen. Toimipaikkojen
vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuualueellaan työskentelevä tuntee
toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. Turvallisuussuunnitelma asetetaan nähtäville
kilpailukeskukseen keskeiselle paikalle sekä kilpailujen internet sivuille.
Turvallisuussuunnitelma on toimitettu Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle hyväksyttäväksi.
YLEISTIEDOT
2.1 Tapahtuma

Ampumahiihdon Lapua Cup- osakilpailut Hollolan Hälvälässä

2.2 Järjestäjä

Hollolan Urheilijat-46, Lahden hiihtoseura

2.3Tapahtumapaikka

Hälvälä, Hollola. Kilpailukeskuksen osoite: Ampumaradantie 110.

2.4 Ajankohta ja
aikataulut

30.1-31.1.2021

2.5 Selvitys
tapahtumasta

2.6 Arvioitu
henkilömäärä ja
muut tiedot
2.7 Yhteystiedot

Lisäksi järjestelytoimintaa edeltävinä päivinä.
Kansallinen ampumahiihtokilpailu katsastus statuksella.
Kilpailussa on mukana sarjat N/M19 – N/M . Kilpailukeskus toimii
ampumahiihtostadionilla ulkotiloissa. Paikoitus ampumaradan
parkkipaikoilla kilpailukeskuksessa. Ajo kilpailukeskukseen
tapahtuu ampumaradantien kautta. Pelastustiet ja ajoradat
säilyvät koko viikonlopun ajan normaalisti ajettavissa.
Kilpailusuoritukset tapahtuvat maastossa ja ampumapaikalla.
Maastossa radat kierretään järjestäjien merkitsemiä hiihtolatuja
pitkin. Ampumapaikkana toimii ampumahiihtorata. Kilpailussa on
porrastetut väliaikalähdöt.
Lisätietoja: www.hollolanurheilijat.com / ampumahiihto
Osanottajamäärä kilpailussa noin 100 henkilöä. Lisäksi kilpailijoilla
mukana huoltajia. Yleisöä ei kilpailualueelle päästetä. Ei
alkoholitarjoilua.
Kilpailunjohtaja la 30.1.2021 Mika Haapoja 044 5862940
Su 31.1.2021 Juha Tuominen 040 5171074.
Ensiavusta vastaava henkilö: Marja-Leena Nuuttila

TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ
TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

3.Tulipalo

Kilpailukeskuksessa avotuli on
ainoastaan
makkaranmyyntipaikalla.
Kaasugrillin käsittelyssä
pyritään noudattamaan suurta
varovaisuutta.
Makkaranmyyntipisteessä on
alkusammutuskalustona
sammutuspeite sekä
jauhesammutin.

Pelastamistoimenpiteet
Vahingon sattuessa
makkaranmyyntipisteen henkilökunta
suorittaa alkusammutustoimenpiteet
alkusammutusvälineillä.
Alkusammutuksen jälkeen arvioidaan
hätäilmoituksen tarve. HÄTÄILMOITUS
112.

3.2
Sairaskohtaus

Lajiluonteeseen kuuluu
kilpailusuorituksen aikainen
sairaskohtausvaara.
Sairaskohtauksia järjestäjä ei
voi ennaltaehkäistä.

Järjestäjien saadessa tiedon maastossa
tapahtuneesta sairaskohtauksesta
arvioidaan tilannekohtaisesti avun tarve.
Kilpailija, kuka havaitsee avun tarpeessa
olevan henkilön maastossa, velvoitetaan
antamaan avuntarpeessa olevalle
välittömän ensiavun sekä tuomaan
tiedon tapahtuneesta maalialueelle.
Järjestäjien toimesta pyritään
lähettämään maastoon ensiaputaitoinen
henkilöstö, samalla tehdään hätäilmoitus
112. Tarvittaessa avustetaan pelastus /
lääkintähenkilökuntaa paikallistamisessa
sekä evakuoinnissa.
Mikäli sairaskohtaus tapahtuu
kilpailukeskuksessa, ensiapupisteen
henkilökunta arvioi ensiavun tarpeen,
antaa perusensiavun sekä arvioi
jatkohoidon tarpeen. Tarvittaessa
hätäilmoitus 112.

3.3 Tapaturma

Lajiluonteeseen kuuluu
suorituksen aikainen
tapaturmavaara.

Kilpailija, kuka havaitsee avun tarpeessa
olevan henkilön maastossa, velvoitetaan
antamaan avuntarpeessa olevalle
välittömän ensiavun sekä tuomaan
tiedon tapahtuneesta maalialueelle.
Järjestäjien saadessa tiedon maastossa
tapahtuneesta tapaturmasta arvioidaan
tilannekohtaisesti avun tarve.
Järjestäjien toimesta pyritään
lähettämään maastoon ensiaputaitoinen
henkilöstö, samalla tehdään hätäilmoitus
112. Ensiapuhenkilöstön tehtävänä on
antaa loukkaantuneelle
perusensiapupalvelut sekä arvioida
evakuointitarvetta. Tarvittaessa
avustetaan pelastus /
lääkintähenkilökuntaa paikallistamisessa
sekä evakuoinnissa.

3.4 Liikenne

Liikenne ohjataan
Kaikki ajoradat sekä pelastustiet säilyvät
kilpailukeskuksessa erikseen ajettavassa kunnossa koko
osoitetuille pysäköintipaikoille. tapahtumaviikonlopun ajan. Mahdollisen
Ohjaamisesta vastaa liikenteen liikennevahingon sattuessa arvioidaan
ohjaajat.
avuntarve erikseen. Tarvittaessa
hätäilmoitus 112.

3.5 Mahdolliset Kilpailukeskuksessa ei ole
tilapäisrakenteet tilapäisrakenteita. Kaikki
kilpailukeskuksen rakennukset
ovat rakennusmääräysten
mukaisia.

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
4.1 Alkusammutuskalusto Makkaran myyntipisteessä on määräysten mukainen
alkusammutuskalusto; käsisammutin (käsisammutin 27A 144
B –teholuokkaa) sekä sammutuspeite.

4.2 Ensiapuvälineistö ja
ensiapupaikka

Ensiapupaikka sijaitsee kilpailukeskuksessa. Paikka on
merkitty kilpailuohjeeseen, kilpailukeskuskarttaan.
Ensiapupisteeseen pääsee ajamaan ajoneuvoilla.
Ensiapuvälineistönä on yksinkertaiset perusensiapuvarusteet.

4.3 Pelastustiet

Ampumaradantie pysyy läpiajettavassa kunnossa koko
tapahtuman ajan. Kilpailukeskukseen ensiapupisteen luokse
pääsee tapahtuman aikana ajamaan ajoneuvoilla
liikenteenohjaajien luvalla.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
5.1 Pysäköintijärjestelyt

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus
karttaliitteisiin)
Pysäköinti tapahtuu ampumaradan olemassa olevilla
pysäköintipaikoilla.

5.2 Ensiapukoulutus
(Henkilökunta)

Ensiapuhenkilöinä toimivat ensiapukoulutuksen saaneet
henkilöt. Kaikilla heillä on kokemusta ensiaputoiminnan
järjestämisestä sekä sen antamisesta.

5.3 Suunnitelman ja
turvallisuusjärjestelmän
saattaminen henkilöstön
tietoon

Kilpailun järjestäjät pyritään perehdyttämään
turvallisuussuunnitelmaan koulutustilaisuuden
yhteydessä.

5.4 Covid-19

Vallitseva pandemia huomioidaan järjestelyissä.
Tarkemmin ohjeistukset suunnitellaan kilpailuviikon
aikana, jolloin alueellinen pandemiatilanne on tiedossa.
Lähtökohtaisesti kilpailualueella pyritään välttämään
lähikontakteja, kilpailijoita informoidaan siitä, että kipeänä
ei kilpailupaikalle ole asiaa.
Kilpailujen tiedottamisessa korostetaan sitä, että yleisöllä
ei ole kilpailuihin asiaa.
Sisätiloissa työskentelevät toimihenkilöt ovat velvoitettu
käyttämään suu-nenäsuojaa. Heidän kohdallaan
korostetaan myös huolellista käsihygieniaa.
Työskentelypisteet pyritään muodostamaan niin, että
turvaetäisyydet säilyvät.
Kilpailijoille / seuroille / huoltajille ohjeistetaan seuraavat
asiat:
1. Kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana / oireisena.
Covid-19 taudin riskiryhmäläisiä kehotetaan myös
välttämään kilpailuihin saapumista.
2. Kilpailupaikalla tulee huomioida kaikessa
toiminnassa turvavälit, käsihygienia sekä suunenäsuojan käyttäminen aina kun mahdollista.
3. Aseiden kohdistamisessa tulee kohdistusaika
rytmittää siten, että kohdistamassa 1 urheilija /
ampumapaikka. Valmentajia / huoltajia saa
kerrallaan olla kohdistuksessa 1 / paikka.
Huoltajaa / valmentajaa saa vaihtaa
kohdistusammunnan aikana.
4. Kilpailupaikalla ei ole käytössä sisätiloja
pukeutumiseen / peseytymiseen.
5. Kilpailupaikalla ei ole kahviota sisätiloissa. Kaikki
myynti tapahtuu ulkona.
6. Kilpailupaikalla ei ole käytössä suksien huoltotilaa

Hälvälän ampumahiihtostadionin kartta

