Mean Steel 2 Nordic Steel
Challenge SM-kilpailut Mikkelissä
5.-6.6.2021

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma (+KORONA)
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on laadittu Kyrönpellon ampumaradalle Mean
Steel 2, Nordic Steel Challenge SM-kilpailujen ajaksi 5.-6.6.2021.
1. KYRÖNPIRTIN (/ KYRÖNPELLON) TURVALLISUUDESTA VASTAA
Kilpailujen aikana 5.-6.6. Paavo Paukku puh 040 586 4835 ja
Varahenkilöinä Kimmo Iso-Tuisku puh 050 59 92642 ja Antti Heinonen 050 5235769
2. ENSIAPUJÄRJESTELYISTÄ VASTAA
2.1 Ensihoitopiste Kyrönpirtti, Masa Kuitunen 050-3849053, lisäksi paikalla useampia EAkoulutettuja.
2.2 Mikkelin keskussairaala, puh 015 3511, Porrassalmenkatu 35, 50100 MIKKELI
2.3 Hätätapauksissa puh. 112
3. ALKUSAMMUTUSJÄRJESTELYISTÄ VASTAA
3.1 Kilpailujen aikana kilpailutoimitsijat
3.2 Alkusammutusvälineet sijaitsevat Kyrönpirtin alakerrassa (Aarekammio ja keittiö ->
yhteensä 2 sammutinta).
4. RADAN PUHELINNUMERO ON kilpailun aikana 040 586 4835 (kilpailun johtaja)
5. KYRÖNPIRTIN ENSIAPUVÄLINEET
Sijaitsevat Kyrönpirtin ensihoitopisteessä. Lisäksi Rasteilla on ensiapulaukut.
6. YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112
7. KYRÖNPELLON OSOITE (KYRÖNPIRTTI)
Kyrönpellontie, 50100 MIKKELI Kyrönpellon ampumarata
8. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT
8.1 Henkilövahingot kuten kuulovamma, silmävaurio, haavat, nyrjähdykset
8.2 Esinevahingot
8.3 Ampumavammat
9. TOIMENPITEET RISKIEN HALLITSEMISEKSI
9.1 Ampumaradan johtosääntö kaikille käyttäjille (ilmoitustauluilla)
9.2 Seurojen kouluttamat toimitsijat ja kilpailuissa toimitsijaorganisaatio
10. TOIMINNAN KESKEYTYS
10.1 Vakava henkilövahinko
10.2 Tulipalo
11. EVAKUOINTISUUNNITELMA
Kyrönpirtin poistumisteiden kautta, poistumistiet on merkitty opastein.
12. TÄMÄ TURVALLISUUSSUUNITELMA ON ESILLÄ KYRÖNPIRTIN JA
AMPUMARATOJEN ILMOITUSTAULUILLA.
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13. KORONAOHJEISTUS Suojaustoimenpiteet kilpailun aikana.
RISKIEN ARVIOINTI

Riski/tapahtuma

Syy

Seuraus

Todennäköisyys

Ennakointitoimenpiteet

Ammuttaessa
syntyvä
kuulovamma
Mahdollinen
ase/patruunarikko

Laukausmelu

Mahdollinen kuulon
heikkeneminen

2

viallinen patruuna,
mahdolliset
kimmokkeet
Vääränlaiset
jalkineet,
epätasainen alusta,
matalat
ratarakenteet

Silmävauriot

2

Kaatuminen, ranneja nilkkavammat
haavat otsalla

2

Ammuttaessa
mahdolliset
kimmokkeet
Vahingonlaukaukse
n tai kimmokkeen
aiheuttama
henkilövahinko

Steel kisa, pellistä
jostain syystä
kimpoavat sirpaleet.
Aserikko, ampujan
tai valvojan virhe

Lähistöllä olevien
mahdollinen
vahingoittuminen
Mahdollinen
henkilövahinko

3

Kuulon suojaaminen,
suojainten käytön
valvonta
Ase- ja
patruunatarkastukset,
silmien suojaaminen
Oikean tyyppiset
jalkineet, korokkeiden
poisto, alustan
tasaaminen,
ratarakenteiden reunojen
suojaaminen
Steel peltien asemointi

Ratalaitteiden
toimintahäiriö

Taulun kaatuminen.

Mahdolliset ruhjeet
ym. vahingot

1

Tulipalo

Laitevaurio,

Materiaalivauriot

1

Laukeamattoman
patruunan
aiheuttama
vaaratilanne

Laukeamaton
patruunan
huolimaton käsittely

Silmä- / kuulovaurio,
ampumahaava

2

Korona altistuminen

Oireeton tai lievä
oireinen henkilö
kilpailupaikalla

Tartuttaa muita
henkilöitä

2

Kompastuminen,
nilkan
nyrjähtäminen,
päänseudun
vammat

Todennäköisyys
0 = Ei mahdollinen
1 = Hyvin epätodennäköinen
2 = Epätodennäköinen
3 = Lievästi todennäköinen
4 = Melko todennäköinen
5 = Hyvin todennäköinen

2

Turvamääräysten, oikean
suorituksen ja turvallisen
asekäsittelyn
noudattamisen valvonta.
Nordic Steel Rulebook,
IPSC Competition rules
noudattaminen.
Ratalaitteiden tarkastus,
huolto sekä
käyttöhenkilöstön
koulutus ja ohjeistaminen
Laitteiden tarkistus,
puhtaanapito
Laukeamattoman
patruunan poistaminen
varoajan jälkeen.
Asianmukainen
jälkikäsittely. Sääntöjen
noudattaminen.
Ei tulla oireisena
kilpailupaikalle ja
noudatetaan
suojautumistoimenpiteitä.

Mean Steel 2 Nordic Steel
Challenge SM-kilpailut Mikkelissä
5.-6.6.2021

LISÄÄ TURVALLISUUSOHJEITA KILPAILIJOILLE KYRÖNPELLON AMPUMARATA
ALUEELLA TOIMITTAESSA
• Kyrönpellon ampumarata alueella liikuttaessa aseet on pidettävä lataamattomina
kuljetuslaatikossa ampumapaikan ulkopuolella, aseita käsitellään ainoastaan SAFETY alueella
ilman toimitsijan käskyjä.
• Kilpailuissa on Ratatuomarin (Range Officer RO) määräyksiä ehdottomasti noudatettava.
• Aseen saa ladata vain Range Officerin luvalla
• Aseen piippu saa osoittaa vain turvalliseen suuntaan, sektorit on merkitty.
• Toisen aseeseen tai ampumatarvikkeisiin ei saa koskea ilman lupaa.
• Seiso ampujien takana. Älä häiritse ammuntavuorossa olevia.
• Älä koskaan, missään, millään aseella osoita toista ihmistä.
• Käsittele kaikkia aseita varovasti, aivan kuin ne olisivat ladattuja.
• Käytä ampuessasi kuulosuojaimia ja suojalaseja. Lisäksi kaikki rata-alueella olevat käyttävät
kuulonsuojausta sekä suojalaseja.
• Kyrönpellon ampumarata alueelle kilpailujen aikana ei saa tulla päihtyneenä tai huumaavien
aineiden vaikutuksen alaisina
• Kyrönpellon ampumaradoilla saa käyttää vain urheiluammuntaan soveltuvia aseita
ampumaurheilukilpailuiden aikana. Lisäksi on noudatettava jokaisen radan osalta
ampumaradan johtosäännön määrittämiä rajoituksia.
• STOP! – komennolla ammunta ja tähtääminen on lopetettava välittömästi, ase osoitettava
turvalliseen suuntaan, urheilijoiden on noudatettava Ratatuomarin ohjeita aseen lippaan
poistamisessa ja vaarattomaksi tekemisessä.
Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja vasta sen jälkeen, kun Ratatuomari (RO) on siihen
antanut komennon. Kaikkina muina aikoina aseet on pidettävä lataamattomina.
• Ennen kuin urheilija lähtee ampumapaikaltaan, hänen on varmistuttava ja ratatoimitsijan on
todettava, eikä patruunoita ole patruunapesässä tai lippaassa ja/tai turvalippu on paikallaan.
Tarkastuksen jälkeen luvan saatuasi, laita ase aselaukkuun tai – pussiin tai vyökoteloon.

KORONA (COVID -19) SUOJAUTUMISTOIMENPITEET
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Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia terveysviranomaisen määrittämiä suojautumistoimia
sekä alla kuvattuja kilpailutoiminnassa huomioitavia rajoituksia.
YLEISET OHJEET SUOJAUTUMISEKSI: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
Minimoi kontaktit ja muista yli 2 metrin turvaväli.
Pese kädet, yski hihaan.
Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
Ota rokote, kun vuorosi tulee.

Oireita voivat olla: päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha / nenän
tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kurkun
karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.
KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT TAPAHTUMAKOHTAISET TARKENNUKSET
1. Mikäli sinulla on koronaan viittaavia oireita, älä tule kilpailupaikalle
2. Kasvomaskia tulee käyttää sisätiloissa asioidessa (Kyrönpirtti) ja silloin kun turvaväliä ei voida pitää
suositusten mukaisena
3. Kilpailupaikalle saa tulla vain ammunnan johtajan kutsusta edellisen erän poistuessa paikalta
4. Kilpailupaikalle ampujan lisäksi voi tulla yksi avustaja (tukisarjat, liikuntarajoitteiset) tai valmentaja
5. Yleisöä ei päästetä ampumakatokseen
6. Poistu kilpailupaikalta kilpailusuoritteesi päättymisen jälkeen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella voimassa seuraavat
rajoitteet:
Yleisötilaisuuksien osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston voimassa olevaa päätöstä. 3.5.
lähtien on kielletty yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja alueellisesti
rajatuissa ulkotiloissa.
Tapahtumia voi siis järjestää sallituilla osallistujamäärillä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa
noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.
Myös yli 50 henkilön tilaisuudet ovat mahdollisia, jos tiloissa on käytettävissä useita
katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on
järjestettävä selkeä suojavyöhyke ja OKM:N ja THL:n ohjetta voidaan noudattaa.

