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16.2.2021 POL-2021-12424
Tilaisuuden
järjestäjä
yhteyshenkilö

Nimi (luonnollinen henkilö) | Nimi (oikeushenkilö)
Hankasalmen Urheiluautoilijat Ry
Keskustie 24
41520 Hankasalmi

Yhteyshenkilö: Riku Hämäläinen puh. 0400 920 755

Yieisotilaisuus Tilaisuuden nimi ja ohjelma

Revontuliraili

Autojen nopeuskiipailu
Järjestämisaika

20.2.2021 keilo8.00-20.00

Järjestyksenvalvonta alkaa k!o 7.00 ja päättyy, kun yleisö on pois-
tunut yleisötiiaisuusaiueelta.

l Muutettu
'Kokoontumisiaki20§

Järjestämispaikka

Kifpailukeskus: Lomakeskus Revontuli, Revontuientie 1, 41500
Hankasalmi

Viisi erikoiskoetta HanKasafmen kunnan, Konneveden kunnan ja
Rautalammen kunnan alueella (liite 1);

EK 1: Havusafmi (Hankasaimi)
EK 2: Kalliokoski (Hankasalmi - Konnevesi)
EK 3; Purtomäki (Hankasalmi)
EK 4: Ha!ttula (Hankasalmi)
EK 5: Myhinpää (Rautalampi)

uMuutettu
Kokoontumisiaki 20 §

Päätös Tilaisuuden järjestämisessä on noudatettava seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

Sivuflisten oikeuksien turvaaminen

Järjestäjällä tulee olla tilaisuuden toimeenpanoon käytettävän alueen tai paikan omistajan
suostumus tilaisuuden järjestämiseen.

Yleisötilaisuus on järjestettävä osanottajien tai sivuHisten turvallisuutta vaarantamatta Ja
heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Järjestäjän on huolehdittava, että kokoontumisesta ei
aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle. Tilaisuuden toimeenpanon johdosta ei saa
tarpeettomasti rajoittaa liikkumisvapauksia ja JokamiehenoJkeuksia.

Yfeiseruäuestyksen ia turvallisuuden vlläpitäminen

Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä
sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa.
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|Järjestäjä!lä tulee olla tilaisuuden turvallisuusjärjesteiyjä varten turvallisuussuunnitelma ja
Ipeiastuslaitoksen hyväksymä peiastuslain 16 §;n mukainen pelastussuunnitelma, joita on
Inoudatettava.

[Järjestäjän on kiinnitettävä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta teiden sulkemiseen.
[Järjestäjän on huolehdittava sulkuhenkilöillä ja muilla tehokkailla tavoilla, että kilpailun
|aikana erikoiskoereiteille ei pääse muita henkilöitä autoilla, moottorikefkoiila, suksilla tms.
itavoilla.

|YleEsöti!aisuuden järjestäjä on velvollinen asettamaan tilaisuuteen järjestyksen ja
|turvallisuuden ylläpitämisen edellyttämän määrän järjestyksenvalvojia. Tilapäiseksi
Ijärjestyksenvalvojaksi hyväksyttyä henkilöä ei tule asettaa toimimaan yksin. Hänellä tulee
|olla aina vähintään yksi varsinaiseksi järjestyksenvah/ojaksi hyväksytty henkilö työparina.

Järjestäjä on ilmoittanut, että tapahtumaan ei oteta yleisöä,

Järjestyksenvaivojan on käytettävä tehtävässään sisäministeriön asetuksen mukaista
keltaista tunnisteliiviä järjestyksenvalvojan tunnuksena. Tilaisuuden toimitsijoilla,
toimihenkilöillä tai Hikenteenohjaajilla ei ole oikeutta järjestyksenvalvojien tunnusten
käyttämiseen. Järjestyksenvalvojan tunnuksia erehdyttävästi muistuttavan merkin,
tunnuksen tai asun käyttäminen on rangaistavaa.

Järjestyksenvalvojia on asetettava tarvittaessa tilaisuuden välittömään läheisyyteen,
tilaisuuden järjestämiseen tarvittaville paikoitusaiueilie ja niille johtaville sisääntuioväyiille
sekä muille vastaaville tilaisuuden järjestämiseen iiittyville alueille. Järjestyksenvalvojien
toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi mainituilla aiueiifa on välttämättä tarpeen.

Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia, että järjestyksenvalvojat ja muut toimihenkilöt ovat
tietoisia tilaisuuden järjestämistä koskevista määräyksistä. Järjestäjän tulee huolehtia
tilaisuuden järjestyksenvaivojien sekä muiden toimitsijoiden perehdyttämisestä
tehtäviinsä.

Vastuuvakuutus

Tilaisuuden järjestämisestä voi aiheutua vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle.
Järjestäjällä tulee olla tilaisuutta varten riittävä kokoontumislain 16 §:n mukainen
vastuuvakuutus.

Kielletvt esineet ia aineet

Yleisötilaisuudessa tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa ampuma-
asetta, räjähdysainetta, teräasetta tai muuta sellaista esinettä tai ainetta, Jota voidaan
käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen lukuun ottamatta
esineitä tai aineita, Joiden haliussapito on työtehtävän tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi
tarpeen.

Alkoholijuomien nauttiminen on alkoholilain mukaan kiellettyä yleisötilaisuudessa lukuun
ottamatta anniskeluluvalla anniskeltuja alkoholijuomia.
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Terveyden,_omaisuuden ia ympäristön supjelu

'Tapahtumaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon koronaviruksen torjumiseksi tartunta-
tautilain nojalta 5.2.2021 annettu Länsi" ja Sisä-Suomen aiuehallintoviraston päätös
(LSSAVI/1675/2021) tai sitä uudemmat vastaavat päätökset. Tapahtuman järjestäjä on
[vastuussa siitä, että aiuehallintoviraston päätöksessä kuvattuja ehtoja noudatetaan koko
[tapahtuman sekä sen valmisteiujen ja purkamisen ajan.

Tapahtuman järjestäjä on laatinut suunnitelman koronaviruksen leviämisen ehkäise-
imiseksi, jonka alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri on hyväksynyt. Suunnitelmaa tu-
!ee noudattaa koko tilaisuuden täytäntöönpanoaiueella.

Keski-Suomen ELY -keskus on antanut 12.2.2021 päätöksen tämän tilaisuuden
järjestäjän ympäristönsuojeiulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta. Järjestäjän on
noudatettava päätöksessä annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Järjestäjän on huolehdittava tilaisuuden päätyttyä ilman aiheetonta viivytystä tilaisuudessa
käytettyjen rakennelmien poistamisesta, ellei paikan omistajan tai haltijan kanssa ole
toisin sovittu. Tilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n ja 76 §:n mukaisesti velvoilinen
järjestämään jätteen keräyksen ja puhdistamaan tilaisuuden seurauksena roskaantuneen
alueen.

Liikenteen sujuvuuden turvaaminen

Järjestäjän on varattava tiiaisuutta varten tarvittavat pysäköintialueet ja huolehdittava
pysäköinnistä ja tarvittaessa liikenteen ohjaamisesta tilaisuuteen johtavilla iiikenneväylillä
ja pysäköintialueilla. Yksityisiä alueita saa käyttää pysäköintiin vain alueen omistajan
luvalla.

'Järjestäjän on turvattava hälytysajoneuvojen esteetön liikkuminen alueella.

Tilaisuuden vuoksi tarvittavien liikenteen ohjaamiseen käytettävien liikennemerkkien
asettamisesta päättää fienpitäjä.

Tilapäisten iiikenteenohiaaiien määrääminen

Yleisötiiaisuusiimoituksen liitteessä liikenteenohjaajiksi mainitut, 18 vuotta täyttäneet
henkilöt hyväksytään ja määrätään toimimaan tilaisuudessa liikenteenohjaajina.

Liikenteenohjaajan on käytettävä pysäyttämlsmerkkinä pienoiskokoista liikennemerkkiä
C1 "ajoneuvolia ajo kielletty". Liikenteenohjaajalfa on oltava selvästi erottuva vaatetus,
joka vastaa standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 vaatimuksia.

Liikenteenohjaajan on annettava suostumuksensa tehtävään ja hänelle on annettava
tehtävän edellyttämä ohjeistus. Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava siitä, että jokainen
liikenteen ohjaaja tuntee tehtävänsä ja vastuunsa.

Liikenteenohjaajaksi määrättyyn henkiiöön sovelletaan rikosoikeudeilista virkavastuuta
koskevia säännöksiä hänen toimiessaan liikenteen ohjaajana. Vahingonkorvausvastuusta
säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
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Täytäntöön-
pano

Kokoontumislain nojalla tehtyä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovelletut
oikeusohjeet

Kokoontumislaki 3 §, 13 §, 16 §, 17 §, 18 §, 20 §, 23 §, 24 § ja 28 §
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 26 § 1 ja 2 mom., 39 §
Asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista 2 §, 3 §,
4§.
Tieliikennelaki 65 §

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on
liitteenä. Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään
oikeudenkäyntimaksu.

Allekirjoitukset

\:

vanhempi konstaapeli Kai Rantala

Maksu 58,00 €.

Maksun peruste
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain 8 §:n nojalla annettuun
sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta.

Maksun oikaiseminen
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi
vaatia siihen kirjallisesti oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden
kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Tiedoksi Sisä-Suomen poliisilaitos, tilannekeskus
Vaasan hätäkeskus
Keski-Suomen pelastuslaitos

Päätöksen
vastaanottaja

[Lähetys kirjeenä | ;Lähetys kirjeenä tiedoksisaantitodistuksella | |NoudetaanAnnettu
tiedoksi

Päiväys Vastaanottajan allekirjoitus Tiedoksiantajan ] Lähettäjän allekirjoitus
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