TURVALLISUUSSUUNNITELMA
AMPUMAHIIHDON SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
TORAMON AMPUMAHIIHTOKESKUS
TÄMÄ SUUNNITELMA ON OLTAVA NÄHTÄVILLÄ KILPAILUTOIMISTON
ILMOITUSTAULULLA

Turvallisuusvastaava
Timo Heiskanen

Tapahtuman kuvaus
Ounasvaaran Hiihtoseura järjestää 1-3.4.2016 Toramon
ampumahiihtostadionilla ampumahiihdon Suomenmestaruuskilpailut.
Stadionille odotetaan n. 100 katsojaa. Kilpailut alkavat ensimmäisenä päivänä
klo. 10:00 ja päättyvät n. klo. 20:00. Lauantaina kilpailut alkavat klo 09:00 ja
kestävät n. klo. 16:00 asti. Sunnuntaina kilpailut alkavat klo 09:00 ja loppuvat
n. klo 15:00 Tarkka kuvaus päivien tapahtumista löytyy OH:n nettisivuilta,
kohdasta ampumahiihto.

1. Tapahtuman yhteyshenkilöt
Nimi

email/puh.

040-7216836

Kilpailunjohtaja

Juha Tuominen

040-5171074

Tekninen valvoja

Timo Heiskanen

timoheiskanen@hotmail.
com 044 3020331
pasijouni@gmail.com/
p.040-5086818

Turvallisuuspäällikkö

Seppo Pulska

Pasi Oikkonen 200668Hellevi Lohi (lääk.)

040-5942253

Heidi Bergman

rooli

Järjestyksen valvoja
lupa nro
8660/J0039/13
Ensiapuvastaavat

2. Yhteystiedot ongelmatilanteissa
Tilanne

Nimi

Ensiaputarve

Kilpailupaikalla oleva

Tarve:
Järjestyshäiriö
Sairastuminen/
Loukkaantuminen
Tulipalo

Yleinen hälytysnumero

email/puh
112

ensiapuvastaava
Kaikki tilanteet

Timo Heiskanen

044 3020331

Järjestyshäiriöt

Pasi Oikkonen

040-5086818

Myrkytysepäily

Myrkytystietokeskus

09–471977

3. Riskit
Hiihtotapahtuman luonne on rauhallinen. Tapahtuma on ulkotapahtuma.
Sisätiloissa tapahtuu vain kisojen ajanotto ja toimistotyöskentely.
Odotetuimpana riskinä voidaan nähdä urheilukilpailuille tyypilliset pienet
tapaturmat, kuten liukastumiset ja kaatumiset kilpailussa. Yleisössä tapahtuvat
sairaskohtaukset saattavat aiheuttaa ensiaputarpeita.
Suurin urheilijoihin kohdistuva riski on kaatuminen ja loukkaantuminen
kilpailussa.
4. Onnettomuuksia ennaltaehkäisevät toimet
1. Radan kohdat, joissa riski on suurin asetetaan pehmusteita puiden
ympärille, sekä toimitsijoilla estetään katsojien pääsy radalle kilpailun aikana.
2. Toramon rakennuksissa on kattava ensisammutuskalusto.
3. Alueella pidetään esteetön tieyhteys pelastustienä.
4. Tapahtuma-alueen makkaranpaistopisteet sijoitetaan riittävän etäälle
rakennuksista ja ajoneuvoista (2 nestekaasugrilliä).
5. Tapahtuman aikana kuuluttaja pystyy antamaan turvallisuuteen liittyviä
toimintaohjeita alueen äänentoistojärjestelmää hyödyntäen.
6. Tapahtumassa on paikalla ensiapupiste
7. Kilpailualueella on neljä erillistä pysäköintialuetta.
5. Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa
Katso hätäilmoituksen teko-ohje, Liite 1.
Sairaskohtaus, loukkaantuminen
Mikäli tilanne on vakava, tehdään hätäilmoitus välittömästi. Hätäilmoituksen
jälkeen kutsutaan kilpailun ensiapu paikalle.

Mikäli tilanne ei vaadi välitöntä hätäilmoitusta ja henkilö on kykenevä
liikkumaan, ohjataan/avustetaan henkilö kilpailun ensiapupisteeseen. Mikäli
henkilö ei ole liikuntakykyinen, kutsutaan kilpailun ensiapu paikalle. Tällöin
ensiapu miettii hätäilmoituksen tekotarpeen.
Mikäli hätäilmoitusta joudutaan harkitsemaan, ilmoitetaan tilanne akuutin
tilanteen rauettua myös turvallisuuspäällikölle.
Järjestyshäiriö
Kilpailulle epätodennäköinen järjestyshäiriö hoidetaan järjestysmiesten
toimenpitein. Tarvittaessa kutsutaan paikalle poliisi!
Mikäli tilanne ei vaadi välitöntä hätäilmoitusta, kutsutaan kilpailun
järjestyspäällikkö paikalle. Tällöin järjestyspäällikkö miettii hätäilmoituksen
tekotarpeen.
Mikäli hätäilmoitusta joudutaan harkitsemaan, ilmoitetaan tilanne akuutin
tilanteen rauettua myös turvallisuuspäällikölle.
Tulipalo
Tulipalon ensisammuttaminen aloitetaan toimitsijoiden voimin. Hätäilmoitus
tehdään välittömästi. Suoritetaan alkusammutustyöt, mikäli mahdollista.
Ilmoitetaan tilanne akuutin tilanteen rauettua turvallisuuspäällikölle.
Alueen evakuoimista vaativa tilanne
Ilmoitetaan tilanne turvallisuuspäällikölle. Hyödynnetään alueen
äänentoistojärjestelmää ja kuuluttajaa yleisön ohjeistamiseen. Järjestysmiehet
ja liikenteenohjaajat ohjaavat ihmisiä tilanteeseen sopiville poistumisteille.
LIITE 2 Toramon alueen stadionkartta
6. Järjestyksenvalvonta
Järjestyksenvalvontaan kilpailun kuluessa osoitetaan kaksi järjestyksen
valvojaa, jotka päivystävät kilpailun yleisöalueella. Tapahtumapäivien aluksi
järjestyksenvalvojat ovat läsnä liikenteen ohjauksen mukana hiihtostadionin
tien sulkevalla aidalla. Kilpailun jälkeen järjestyksenvalvonta keskittyy
palkintoseremonioiden yhteyteen.
7. Liikennesuunnitelma
Liikenteen ohjaukseen tarvitaan kolme - neljä henkilöä seuraavin aluevastuin:
1. Toramon ampumahiihtostadionin risteys (Toramon tie)
2. Pysäköintialueet 1-4
4. Tilapäinen parkkipaikka (Toramontien pää)
Liikenteen ohjaajat vuorottelevat ja vaihtavat roolia tapahtuman aikana
keskenään sopimansa aikataulun mukaisesti. Liikenteenohjaus on aloitettava
klo. 08.00. Kun hiihtostadionin lähiparkki on täyttymässä, ohjaus aloitetaan
hiihtostadion risteyksessä kakkosparkkiin. Stadionin risteyksen ohjaamisen voi

lopettaa siinä vaiheessa kun sisääntuleva autovirta on loppunut (arviolta klo.
11.00 - 11.30).
8. Vartiointisuunnitelma
Vartiointia ei ole tarpeen järjestää kilpailupäivien väliselle yölle.

Liite 1;
Hätäilmoituksen teko-ohje, Hiihtostadion, Rovaniemi
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja,
joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään.
Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

Hätänumero on 112

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
Hätäkeskuspävystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa
tarvittaessa lähettää kulloiseenkin tilanteeseen oikean avun.
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa.
Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
Osoite on: Toramon ampumahiihtokeskus
Katuosoite on: Toramontie 127
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät
viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo
puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä
antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää
noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein
merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle
saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja
vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja
tapahtuneesta.
Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

