
MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT
Hiihtojaosto päivitetty 1.2.2022/Ahde

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Kansallinen Mäntsälä-hiihto 12.2.2022
Tapahtumaan osallistuu kilpailijoita 200 -250 henkeä, toimitsijoita 40 henkeä, kilpailijoiden
vanhempia, huoltajia ja katsojia noin 80 henkeä eli yhteensä osallistujia on noin 350.

Järjestäjä:
Mäntsälän Urheilijat / hiihtojaosto, puheenjohtaja Nilla Ahde, p. 0400 460691

Aika:
Helmikuun 12. päivä 2022 klo 11.00 alkaen

Tapahtuman kesto:
Järjestelyineen kesto noin klo 7.30:stä klo 17:sta. Kilpailun kesto noin 4
tuntia.
Tapahtumapaikka:
Hiihdot järjestetään Mäntsälän kunnan Hirvihaaran kylässä, hiihtokeskuksen maastossa.

Koko hiihtokeskuksen alue on varattu kaikkine tiloineen ja rakennuksineen hiihtokilpailujen
käyttöön edellä mainituksi ajaksi.

∙ Kilpailukeskuksen osoite Kuntomajantie 115, 04680 Hirvihaara

∙ Kilpailukeskuksessa sijaitsevat kilpailutoimisto, tulospalvelu, kuuluttamo, kahvio,
pukuhuoneet ja saunat

∙ Paikoitus on keskitetty Hiihtomajalle, osoitteeseen Kuntomajantie 115, Mäntsälä.
Varapaikoitus on Hirvihaaran alakoululla osoitteessa Kuntomajantie 30,
Mäntsälä.

∙ Kilpailutoimisto ja kahvio ovat avoinna kilpailupäivänä klo 09.00-16.00. Kilpailunumeroita
jaetaan kilpailupäivän aamuna kello 9.00 alkaen.

∙ Viitoitus kilpailukeskukseen tieltä 25 (Kuntomajantien ja Hyvinkääntien risteyksestä)

∙ Pysäköinti on kielletty Kuntomajantiellä tapahtuman ajan. Näin turvataan
hälytysajoneuvojen liikkuminen alueella.



∙ Kilpailukeskuksen pysäköintialueella toiminnot järjestetään siten, että pelastustiet pysyvät
avoimina. Loukkaantuneet toimitetaan ensiapuun järjestäjien, omalla kyydillä tai
pelastuslaitoksen ambulanssilla.

Vastuuhenkilöt:

∙ kilpailunjohtaja Nilla Ahde 0400 460691

∙ kilpailusihteeri/info Pia Vuori 040 5509281

∙ratamestari/moottorikelkka Arto Uusi-Simola 0400 846032

∙stadionvastaava Tapio Kyytsönen 0400 874351

∙ ajanottovastaava Jarmo Antikainen 040 5942264

∙ kilpailun ensiapu
o kilpailukeskuksessa päivystää kilpailun ajan ensiapuryhmä

∙ kilpailun lääkäri päivystävä lääkäri terveyskeskuksessa päivystys p.
019264 5500

∙ kuulutus Arto Nummela 0400 874215

∙ kahvio Mervi Marjomaa 0405933505

Etukäteisohjeet kilpailuväelle:

∙ Kilpailijoita ja yleisöä pyydetään suojautumaan mahdollisen pakkasen varalta pukeutumalla
lämpimästi, sään ja kelin edellyttämällä tavalla.

∙ Pakkasen osalta kilpailun pakkasrajoina noudatetaan Suomen Hiihtoliiton kilpailusääntöjä.

∙ Kilpailijoita ja yleisöä kehotetaan olemaan nojaamasta kilpailualueen aitauksiin, koska niistä
saattaa irrota asusteisiin väriä. Järjestäjä ei vastaa asusteiden värjäytymisestä eikä
asusteiden puhdistamisesta.

∙ Kilpailijoiden, huoltajien ja yleisön tulee noudattaa järjestäjän antamia ohjeita ja noudattaa
muutoinkin hyvän tavan mukaisia käyttäytymis- ja kilpailusääntöjä.

∙ Kilpailijoiden on syytä tutustua kilpailulatuihin hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.
Kilpailulatuun on mahdollista tutustua kilpailun aikana, noudattamalla erityistä
varovaisuutta.

∙ Kilpailijoilla on erikseen varattu (mikäli lumiolosuhteet sen sallivat) suksien testaus- ja
verryttelylatu, joka sijaitsee lähdön oikealla puolella kilpailu keskuksesta katsottuna.

∙ Kilpailun aikana kilpailun toimitsijoiden lisäksi vain kilpailuun lähtenyt kilpailija saa liikkua



kilpailuladun lähtö – ja maalialueella sekä 200 metrin matkalla ennen maalia.

∙ Kilpailijoiden tulee hyvissä ajoin ennen lähtöaikaansa saapua lähdön odotuspisteeseen.

∙ Ensiapu: Kilpailukeskuksessa päivystää ensiapuryhmä. Kilpailun lääkärinä toimii Mäntsälän
terveyskeskuksen päivystävä lääkäri.

∙ Lähin terveyskeskus: Mäntsälän terveyskeskus, matkaa 7 km, päivystysnumero
0192645500

Hätätilanneohje:

1. Pysähdy ja arvioi tilanne
2. Sovi työnjako ja tilanteen johtaminen
3. Ota välittömästi yhteyttä kilpailun ensiapuryhmään
4. Soita tarvittaessa 112 ja kerro tilanne. Älä katkaise puhelua ennen
lupaa. 5. Opasta pelastusajoneuvo paikalle tai sovi kuka menee vastaan
6. Ilmoita tapahtuneesta mahdollisimman pian kilpailunjohtajalle
7. Laadi yhdessä kilpailunjohtajan/ensiapuryhmän/lääkärin kanssa raportti
tapahtuneesta.
8. Kilpailunjohtaja/ensiapuryhmä/lääkäri ilmoittaa tapahtuneesta tarvittaessa
viranomaisille.

Mikäli onnettomuus tapahtuu maastossa siten, ettei loukkaantunut henkilö pääse
omin avuin pois radalta, paikalle lähtee kilpailun ensiapuryhmä/hiihtojaoston
ensiaputaitoisia henkilöitä moottorikelkalla arvioimaan tilanteen, sekä järjestämään
tarvittaessa apua, tarvittavan hoidon ja kuljetuksen.

Kilpailun ajan kilpailun järjestäjällä on käytettävissään moottorikelkalla vedettävä
ahkio tapaturmatilanteita varten. Tarvittaessa paikalle kutsutaan pelastuslaitoksen
maastoajoneuvo / mönkijä.

Paloturvallisuus

Kilpailukeskuksessa on ulkona tarjolla grillistä makkaraa.
Grillin hoitajalla on käytettävissään tulipalon varalta jauhesammutin ja
sammutuspeite.

Erillistä suksihuoltotilaa ei ole käytettävissä. Tarvittaessa suksienhuolto tehdään
ulkona. Kukin huoltaja vastaa omista välineistään. Voiteluraudat ja
lämminilmapuhaltimet on kytkettävä välittömästi pois päältä, kun niitä ei enää käytetä.

Vakuutukset

Kilpailun järjestäjällä on käytettävissään urheiluseuran vastuuvakuutus. Kilpailijoilla
tulee olla SHL:n kilpailusääntöjen mukainen urheiluvakuutus. Järjestäjä ei vastaa
muista kuin järjestäjän aiheuttamista vahingoista.

Löytötavarat

Löytötavarat toimitetaan kilpailutoimistoon/info -pisteeseen. Kilpailun aikana



löytötavaroita voi tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen kilpailusihteeriltä tai
jättämällä sähköpostiviestin osoitteeseen hiihto@mantsalanurheilijat.fi.

Alueella ei ole kamera- eikä videovalvontaa

LIITTEET

Organisaatiokaavio

Latukartta


