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Tampereen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Päivitetty 10.6.2021

Terveysturvallisuussuunnitelma
Jos olet järjestämässä yleisötilaisuutta, sinun tulee tehdä terveysturvallisuussuunnitelma.
Tarkempaa tietoa rajoituksista löydät aluehallintoviraston verkkosivuilta ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.
Laadi terveysturvallisuussuunnitelma seuraavasti:


Perehdy opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

ohjeeseen ja tartuntatautilain pykälän 58 c sisältöön.


Täytä tämä lomake kokonaisuudessaan. Halutessasi voit laatia oman vapaamuotoisen

suunnitelman, kunhan se sisältää samat ydinasiat kuin tämä lomake.


Tallenna laatimasi terveysturvallisuussuunnitelma itsellesi. Se on pyydettäessä

esitettävä asiasta vastaaville viranomaisille.


Jos tapahtumasta on tehtävä ilmoitus poliisille, voi poliisi pyytää suunnitelman

hyväksyntää myös tartuntataudeista vastaavalta viranomaiselta.

Saat neuvoja suunnitelman laadintaan seuraavilta tahoilta:
Jukka Karjalainen
Apulaisylilääkäri
Tampereen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vastaanottotoiminta
p. 040 639 7859
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Sirpa Räsänen
Epidemiologi
Tampereen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vastaanottotoiminta
p. 040 800 7562
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Poliisin yhteystiedot tapahtumia koskevissa lupa-asioissa:
turvallisuushallinto.sisa-suomi@poliisi.fi

Tilaisuuden nimi, aika, paikka, tilaisuuden järjestämisestä vastaava henkilö tai taho
ja tilaisuuden toistuvuus
Tilaisuus
Tilaisuuden nimi: Särkänniemi-suunnistus
Aika: 18.9.2021
Paikka: Särkänniemen huvipuisto
Tilaisuus on toistuva (esimerkiksi pelikauden ottelut tai toistuvat näytökset): ei
Vastuuhenkilö
Nimi: Jukka Syrjänen, kilpailunjohtaja, Koovee

1.

Tilaisuuden järjestelyissä ja suunnitelmaa luodessa on huomioitu opetus- ja

kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje koronavirustartuntojen
ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen
käytössä sekä hyödynnetty opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatimia periaatteita
vastuullisen tapahtuman järjestämiseksi. Tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset on
huomioitu.
Kyllä

2.

Tilaisuuteen osallistuvia on ennakkoon ohjeistettu olemaan osallistumatta, mikäli

vähäisiäkään koronavirusinfektion oireita ilmenee, tai osallistuja on karanteenissa tai eristyksessä.
Osallistujille on kerrottu, miten terveysturvallisuus on tilaisuudessa huomioitu.
Jos itsellä tai läheisellä on hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa saapua kisapaikalle.Riskiryhmiin
kuuluvia pyydetään välttämään kilpailukeskus alueelle tulemista.

3.

Tilaisuuteen osallistuville suositellaan maskien käyttöä. Käytettyjä maskeja varten

varataan riittävästi roska-astioita.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä kilpailukeskusalueella.
Infoon tulee myyntiin kasvomaskeja.

4.

Tilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen (esimerkiksi käsidesi
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on helposti saatavilla tai käsien peseminen on mahdollistettu koko tilaisuuden ajan).
Käsidesiä on tarjolla useissa paikoissa, kuten Infossa, lähdöissä, maalissa ennen kilpailukortin purkua,
WC:ssä.

5.

Yleisöä ohjataan niin, että ruuhkautuminen vältetään. Tilausuudessa huomioidaan

etenkin riskipaikat, joihin yleisöä voi keräytyä, esimerkiksi myyntipisteet ja WC:t. Näitä riskipaikkoja
valvotaan ja yleisöä opastetaan aktiivisesti järjestäjän toimesta.
Kilpailukeskuksen yleisötila on tänä vuonna normaalia laajempi, pyydämme koko tilan käyttöä.
Kilpailusivulle ja sisääntuloporttiin tulee kartta
yleisötiloista. Mikäli kilpailukeskusalue täyttyy epätasaisesti niin alueelle saapuvia kehoitetaan
kuulutuksilla ja tarvittaessa toimitsijat ohjaavat
väljemmille paikoille.

6.

Tilaisuuden osallistujien henkilömäärä on rajoitettu käytettävissä olevan tilan

mukaisesti niin, että turvavälejä on mahdollista ylläpitää.
Turvavälejä tulee noudattaa kaikissa tilanteissa. Kooveen toimitsijat ja Särkänniemen henkilökunta
ohjeistaa ihmisiä ruuhkatilanteissa ja heidän
ohjeitaan tulee noudattaa.

7.

Tilaisuudessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
WC-tilojen pintojen puhdistus on kilpailun aikana tihennetty.

8.

Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi

mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot tilaisuuteen osallistuneista
henkilöistä. Tartunnanjäljityksen mahdollisuus on huomioitu suunnitelmaa tehdessä.
Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen tai paikan päällä infossa. Osallistujat ovat tiedossa.

9.

Tilaisuutta suunnitellessa on pohdittu mahdollisuutta porrastaa osallistujien paikalla

olemista (esimerkiksi kilpailuissa, joissa on eri lähtöaikoja).
Lähtöpaikkoja on tänä vuonna neljä. Lähtöpaikkojen odottelutila ja lähtöruudukko on tänä vuonna
väljennetty. Lähtötoimitsijoilla,jotka ovat
lähikontaktissa, on suojamaski. Kilpailijoita ja heidän saattajiaan pyydetään pitämään riittävä etäisyys
lähtöpaikalle pääsyä odotellessa.
Kullakin kilpailijalla on oma henk.koht lähtöaika.

10.

Tilaisuutta suunnitellessa on pohdittu mahdollisuutta eriyttää yleisöä esimerkiksi eri

ryhmiin tai katsomoihin siten, että ryhmät eivät ole tekemisissä keskenään tilaisuuden aikana.
Kilpailukeskuksen yleisötila on tänä vuonna normaalia laajempi, pyydämme koko tilan käyttöä.
Kilpailusivulle ja sisääntuloporttiin tulee kartta
yleisötiloista. Mikäli kilpailukeskusalue täyttyy epätasaisesti niin alueelle saapuvia kehoitetaan
kuulutuksilla ja tarvittaessa toimitsijat ohjaavat
väljemmille paikoille.

