Pelastus- ja
turvallisuussuunnitelma
Länsiväyläjuoksu
Sunnuntai 30.8.2020
klo 09.00-18.00
Otaniemen urheilukenttä, Laajalahti, Munkkiniemi

[14.8.2020]
Viipurin Urheilijat ry
Ilkka Pekkala

1. Suunnitelman tarkoitus
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Länsiväyläjuoksun toteuttamisesta vastaavaa
henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.
Länsiväyläjuoksun toteuttamisesta vastaavat tahot sitoutuvat noudattamaan
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta.
Tapahtuman yleistiedot

Länsiväyläjuoksu on juostu vuosittain huhtikuun lopussa sunnuntai-iltapäivänä. Toiminnan
pääpaikka lähtö- ja maalialueineen on Otaniemen urheilukentällä ja sen ympäristössä.
Länsiväyläjuoksun juoksijat lähtevät klo 13.00 Otaniemen urheilukentältä (Otaranta 6).
Juoksumatkan pituus on 17,3 km ja 6km. Juoksureitti kulkee miltei kokonaan kevyen liikenteen
väylillä kiertäen Laajalahden, Ruukinrannan, Munkkiniemen ja Kuusisaaren kautta takaisin
Otaniemeen. Juoksureitti kulkee ajoittain ajoradalla. Juoksijat saapuvat maaliin klo 13.20-15.45
välillä. Juoksijoita odotetaan n. 450.

Tapahtuman nimi:

Länsiväyläjuoksu ja -kävely

Tapahtuman ajankohta:

Sunnuntai 30.8.2020 klo 09.00-18.00

Tapahtumapaikka:

Otaniemen Urheilukenttä, Laajalahti,
Munkkiniemi

Kohderyhmä/asiakaskunta:

Hölkkääjät, kuntoilijat

Tapahtuman järjestäjä:

Viipurin Urheilijat ry ja Leppävaaran Sisu ry

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:

Ilkka Pekkala

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:

Ilkka Pekkala

Tapahtuman kuvaus:

Länsiväyläjuoksu on juostu vuosittain huhtikuun
lopussa sunnuntai-iltapäivänä. Toiminnan
pääpaikka lähtö- ja maalialueineen on
Otaniemen urheilukentällä. Juoksureitti kulkee
miltei kokonaan kevyen liikenteen väylillä
kiertäen Laajalahden, Ruukinrannan,
Munkkiniemen ja Kuusisaaren kautta takaisin
Otaniemeen.

Aikataulu:
•

9.00-12.30 osallistujamateriaalin nouto

•

13.00 Lähtö

•

13.20-15.45 osallistujat saapuvat maaliin

•

16.30 maali sulkeutuu

•

16.30-18.00 tapahtuma alueen purku

Arvio henkilömäärästä:

450 juoksijaa + 200 katsojaa & työntekijää
(osittain talkoolaisia)

Tapahtuman erityispiirteet:

Yhteislähtö

Tapahtumapaikan erityispiirteet:

Juoksu osittain tien reunassa, pääosin kevyen
liikenteen väylillä, jotka tapahtuman aikana
normaalissa käytössä, avoin tapahtuma-alue

2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS SEKÄ ARVIOINTI
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu ja ne on eritelty alla olevassa taulukossa. Jokaiselle tapahtuman
tuottamiseen osallistuva perehdytetään olemassa oleviin riskeihin ja vaaroihin sekä toimintaan riskien ja vaarojen
toteutuessa.

Vaara tai riski

Syyt

Seuraukset

Törmäykset juoksureitillä

Ruuhka, puutteellinen
liikenteenohjaus

Venähdys, nyrjähdys,
murtuma, haavat, mustelmat,
aivotärähdys

Kaatuminen ja
kompastuminen

Vahinko, huolimattomuus,
esteet reitillä

Venähdys, nyrjähdys,
murtuma, haavat, mustelmat,
aivotärähdys

Sairauskohtaus

Sairaus

Kaatuminen, tajunnan menetys

Taskuvarkaus, ym. varkaudet

Avoin tapahtumapaikka,
osallistujien puutteellinen
ohjeistaminen

Varkaudet, järjestyshäiriöt

Järjestyshäiriö

Avoin tapahtumapaikka,
osallistujien puutteellinen
ohjeistaminen

Henkilövahingot, aineelliset
vahingot, epäjärjestys

Uupuminen juoksureitillä

Liian rasittava suoritusteho

Pyörtyminen, oksentaminen,
kaatuminen

Haasteellinen sääolosuhde
(kova tuuli, ukkonen tai runsas
sade, helle)

Luonto

Tavaroiden ja esineiden
lentäminen, telttojen
mahdollinen kaatuminen,
salamaniskut, mutainen ja
liukas maa

Tulipalo

Sähköviat, luvaton tulenkäyttö
tapahtumassa, tupakointi

Maastopalo, tapahtumaalueen somisteiden palo

3. TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Tässä osassa on esitetty ennalta ehkäisevät turvallisuusjärjestelyt kohdassa 2 eritellyille riskeille ja vaaroille, sekä
toimintaohjeet riskien ja vaarojen sattuessa

3.1 Turvallisuusjärjestelyt tapahtumassa havaittujen riskien osalta
Törmäykset juoksureitillä

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt
Varautuminen

Toiminta tilanteessa

V
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u
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Reitin huolellinen merkkaaminen, muun
kevyen liikenteen varoittaminen,
juoksijoiden ohjeistaminen

Ratamestari ja
liikenteenohjaajat,
tapahtuman johtaja

Ensiapu

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

Lähin tapahtuman toimija auttaa
osapuolet ensiapuun/soittaa tarvittaessa
SPR:lle tai hätäkeskukseen, SPR ohjaa
tarvittaessa osapuolet eteenpäin

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

Kaatuminen ja kompastuminen

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Varautuminen

V
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Reitti putsataan ennen juoksua riskejä
aiheuttavista esineistä (esim. kivistä),
Juoksijat ohjeistetaan huolellisuuteen
vaihtelevilla juoksualustoilla

Ratamestari ja
liikenteenohjaajat

Ensiapu

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

Lähin tapahtuman toimija auttaa
osapuolet ensiapuun/soittaa tarvittaessa
SPR:lle tai hätäkeskukseen, ensiapu ohjaa
tarvittaessa osapuolet eteenpäin

Toiminta tilanteessa

Sairauskohtaus

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

V
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Ennaltaehkäisevät
järjestelyt
Varautuminen

Toiminta tilanteessa

Juoksijoiden ohjeistaminen omien
tuntemusten kuuntelemiseen

Tapahtuman johtaja

Ensiapu

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

Lähin tapahtuman toimija auttaa
sairastuneen ensiapuun/soittaa
tarvittaessa SPR:lle tai hätäkeskukseen,
SPR ohjaa tarvittaessa eteenpäin

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

Taskuvarkaat, ym. varkaat

V
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Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Osallistujien tiedottaminen mahdollisesta
ongelmasta

Tapahtuman johtaja

Varautuminen

Järjestyksenvalvonta

Nimetyt
järjestyksenvalvojat ja
tapahtuman toimijat

Toiminta tilanteessa

Järjestyksenvalvoja kutsutaan paikalle,
ohjeistetaan tekemään poliisille ilmoitus

Nimetyt
järjestyksenvalvojat ja
tapahtuman toimijat

Järjestyshäiriö

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

V
a
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Tapahtuman ja tapahtuma-alueen
huolellinen suunnittelu

Tapahtuman johtaja

Järjestyksenvalvonta

Nimetyt
järjestyksenvalvojat ja
tapahtuman toimijat

Järjestyksenvalvoja kutsutaan paikalle,
tarvittaessa kutsutaan poliisi

Nimetyt
järjestyksenvalvojat ja
tapahtuman toimijat

Varautuminen

Toiminta tilanteessa

Uupuminen juoksureitillä

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt
Varautuminen

Toiminta tilanteessa

V
a
s
t
u
u
t
a
h
o
Juoksijoiden ohjeistaminen omien
tuntemusten kuuntelemiseen

Tapahtuman johtaja

Ensiapu

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

Lähin tapahtuman toimija auttaa uupuneen
ensiapuun, Ensiapu ohjaa tarvittaessa
eteenpäin

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

Haasteellinen sääolosuhde (kova tuuli)

V
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Kaikki tapahtumaalueen toimijat

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Kaikki teltat ym. somisteet kootaan ja
kiinnitetään tukevasti alustaansa valmistajien
ohjeiden mukaisesti, kaikkia
näytteilleasettajia ohjeistetaan varautumaan
kovaan tuuleen, tapahtumajärjestäjä
tarkistaa kaikki alueen teltat ennen
tapahtuman alkua

Varautuminen

Tapahtuman toimijat ohjeistetaan siihen,
että mikäli epäillään teltan tai somisteen
säänkestävyyttä, jätetään se asentamatta
tapahtumassa tai puretaan pois.

Tapahtuman toimijat ja
Ensiapu

Toiminta tilanteessa

Tapahtuman toimijat ja
Kovassa tuulessa lisätään painoja,
tarvittaessa teltat puretaan pois, ukonilmassa Ensiapu
suojatilana käytetään Otahallia,
rankkasateessa ohjeistetaan varomaan
liukasta nurmikkoa

Haasteellinen sääolosuhde (ukkonen)

V
a
s
t
u
u
t
a
h
o

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Suunnitellaan toimintaohjeet ukkoselle ja
tiedotetaan niistä toimijoita ja tarvittaessa
osallistujia

Varautuminen

Ajanotto varautuu toimimaan akkuvirralla
Kaikki tapahtuman
ukonilman sattuessa, kuulutus ja tapahtuman toimijat
toimijat osaavat ohjata osallistujat Otahalliin
ukonilman sattuessa

Toiminta tilanteessa

Verkkovirtaa vaativien laitteiden käyttö
lopetetan ja osallistujat ohjataan Otahalliin
sisälle

Tapahtuman johtaja

Kaikki tapahtuman
toimijat

Haasteellinen sääolosuhde (runsas sade)

V
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Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Järjestetään narikka kisatoimistolle, jonne
ohjeistetaan jättämään ylimääräiset tavarat,
toimijat ohjeistetaan varoittamaan
osallistujia liukkaasta alustaa sateella

Tapahtuman johtaja ja
toimijat

Tapahtuman johtaja ja
toimijat

Varautuminen

Tapahtuman osallistujia ja toimijoita
ohjeistetaan varautumaan tarpeellisin
varustein sääolosuhteisiin nähden, jättämään
turhat varusteet narikkaan ja huomioimaan
alustan liukkaus sateella

Toiminta tilanteessa

Kuulutus muistuttaa alustan liukkaudesta,
tarvittaessa liukastumistapauksissa ensiapu
antaa ensiavun ja ohjaa tarvittaessa
eteenpäin jatkohoitoon

Kuulutus, tapahtuman
toimijat ja Ensiapu

Haasteellinen sääolosuhde (helle)

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Varautuminen

Osallistujat ja toimijat ohjeistetaan
varustautumaan säänmukaisesti ja ottamaan
mukaan tarpeeksi vettä. Tapahtumassa on
kolme juomapistettä, josta saa
urheilujuomaa ja vettä.

V
a
s
t
u
u
t
a
h
o
Tapahtuman johtaja

Tapahtuman osallistujat ja toimijoita
Tapahtuman johtaja
ohjeistetaan varautumaan tarpeellisin
varustein sääolosuhteisiin nähden ja juomaan

tarpeeksi

Toiminta tilanteessa

Kuulutus muistuttaa osallistujia tarpeellisesta
nesteytyksestä, jos osallistuja/toimija saa
auringonpistoksen tai uupuu, viedään hänet
ensiapuun tai soitetaan ensiapu paikalle

Tulipalo

Kuulutus, tapahtuman
toimijat ja Ensiapu
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Ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Tapahtuma-alueen säännöt kieltävät
tulenteon, sähkön asennuksessa ja käytössä
ollaan huolellisia

Tapahtuman johtaja

Varautuminen

tapahtuma-alueelle varataan kaksi
jauhesammutinta ja henkilökunnalle
annetaan toimintaohjeet tulipalotilanteisiin

Tapahtuman johtaja ja
toimijat
Tapahtuman toimijat

Toiminta tilanteessa

Tulipalot pyritään mahdollisuuksien mukaan
sammuttamaan jauhesammuttimilla itse
vaarantamatta kuitenkaan kenenkään
terveyttä, varoitetaan muita ja tarvittaessa
soitetaan yleiseen hätänumeroon

3.2 Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt
Tässä osassa kuvataan tarkemmin tapahtuman turvallisuusjärjestelyitä.
Ensiapu
Otaniemen urheilukentällä maalialueen välittömässä läheisyydessä päivystää Suomen
Johanniittain Avun päivystyspartio. Partiolla on maalialueella teltta, jossa on vähintään kahden
hengen miehitys. Reitin kahden juomapisteen yhteydessä on ensiapupäivystäjät (2
päivystäjää/piste), lisäksi tapahtumassa toimii päivystyspalveluauto, jolla voidaan kuljettaa
loukkaantuneita/uupuneita henkilöitä reitiltä tapahtuma-alueelle. Päivystyspalveluauto on
tapahtumassa käytössä klo 15.45 asti. Tämän jälkeen mahdolliset kuljetustarpeet hoidetaan
organisaation henkilöautoilla.
Kaikille tapahtuman toteuttamisesta vastaaville henkilöille annetaan toimintaohjeet ensiapua

vaativiin tilanteisiin suullisesti ja kirjallisesti ennen tapahtumaa.
Ensiavun päivystysnumero tapahtumassa
Yleinen hätänumero
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:

045-1572013
112
Ilkka Pekkala 040-5874269

Henkilömäärä ja järjestyksenvalvonta
Tapahtumaan odotetaan osallistuvan enimmillään noin 450 osallistujaa. Näistä 70% osallistuu
17,3km matkalle ja 20% 6km juoksuun ja 10% 6km kävelyyn. Henkilökuntaa,
yhteistyökumppaneita sekä muita toimijoita tapahtumassa on noin 100. Lisäksi paikalle odotetaan
enimmillään noin 100 katsojaa tai kannustajaa.
Järjestyksen valvonnasta vastaa kaksi tapahtumaan nimettyä järjestyksenvalvojaa sekä helposti
ratkaistavissa tilanteissa (esim. liittyen tapahtuma-alueen sääntöjen noudattamiseen) myös muut
tapahtuman toimijat. Toimijat ohjeistetaan kutsumaan järjestyksenvaloja paikalle kaikissa
ongelmatilanteissa, joissa he eivät usko tarvittavan kiinniottoa. Vakavammissa tilanteissa heidät
ohjeistetaan soittamaan yleiseen hätänumeroon 112.
Tapahtuman toimihenkilöt muodostuvat 4 Viipurin urheilijoiden ja Leppävaaran Sisun
työntekijästä sekä noin 90 seurojen vapaaehtoisista jäsenistä.
Liikenteenohjaus
Juoksureittiä ei suljeta tapahtuman ajaksi muulta liikenteeltä. Reitin varrella toimii yhteensä 52
liikenteenohjaajaa 49 pisteessä. Liikenteenohjaajilla on käytössä käsipysäytysmerkit ja heidät
perehdytetään ennen tapahtumaa oman valvontapisteensä yksityiskohtiin. Reittikartta ja
liikenteenohjaajien sijainti on eritelty tarkemmin liikenteenohjausta koskevassa liitteessä.
Kärkijuoksijan edellä kulkee poliisimoottoripyörä tai vaihtoehtoisesti tapahtumajärjestäjän
kärkiauto varmistamassa, että juoksureittiä on turvallista edetä sekä varoittaa muita juoksureitillä
liikkuvia juoksijoiden lähestymisestä. Mahdollinen kärkiauto on varustettu huomiovaloilla,
valvonta-auto kyltillä sekä mahdollisesti pa-kuulutuslaitteistolla.
Viimeisen osallistujan perässä kulkee tapahtumajärjestäjän häntäpään valvoja. Häntäpään
valvojan ohitettua liikenteenvalvontapisteen lopetetaan liikenteen valvonta kyseisellä pisteellä.
Tilapäiset rakennelmat
Tapahtuma-alueelle Otaniemen urheilukentällä sijaitseville tenniskentille pystytetään klo 9.0017.00 väliseksi ajaksi yhteensä max. 8 tapahtumajärjestäjän ja yhteistyökumppanin telttaa, joiden
maksimikoko on 4m x 8m. Telttojen suhteen noudatetaan seuraavia sääntöjä:
•

teltan kangas on oltava syttyvyysluokaltaan 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava).

•

teltat kiinnitetään tukevasti alustaan valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi
betoni- tai vesipainoin

•

teltan pystytyksessä noudatetaan valmistajan pystytysohjeita

Lisäksi tapahtuma-alueelle pystytetään 2 ilmatäytteistä lähtö/maalikaarta sekä enintään 6
ilmatäytteistä ”mainospaalua”. Näiden suhteen noudatetaan seuraavia sääntöjä:

•

Ilmatäytteiset elementit pystytetään noudattaen valmistajan ohjeita

•

Ilmatäytteiset elementit kiinnitetään alustaan valmistajan ohjeen mukaisesti
esimerkiksi betoni- tai rautapainoin

Yllä olevien sääntöjen noudattamisesta vastuu tapahtuman omien somisteiden osalta on
tapahtumajärjestäjällä ja yhteistyökumppaneiden somisteiden osalta yhteistyökumppaneilla.
Yhteistyökumppanit tiedotetaan säännöistä ennen tapahtumaa.
Tapahtumajärjestäjä tarkistaa jokaisen tapahtuma-alueelle pystytetyn/kiinnitetyn somisteen
kiinnitykset ennen tapahtuman alkua.
Sähköt
Tapahtuman sähköt otetaan Otaniemen urheilukentältä kolmesta pisteestä. Maali-alueella
tarvittava sähkö yleisurheilukentällä maalin kohdalla sijaitsevasta sähkökeskuksesta. Tapahtumatorille sähkö otetaan Tenniskentän kupeessa sijaitsevasta sähkökeskuksesta. Lähtöalueelle sähkö
tulee Otaniemen urheilukentällä huoltorakennuksen sähkökeskuksesta. Tapahtuman
sähköistyksestä vastaa Devilux oy, jolla on vastuu sähköistyksen turvallisuudesta ja
soveltuvuudesta ulkokäyttöön.
Kaikki sähköjohdot kuljetetaan tarvittaessa aitalinjoja hyväksikäyttäen sekä suojataan kumimatoin
tms. Juoksureitin yli kulkevat sähköjohdot kuljetetaan ilmassa.
Alkusammutuskalusto
Tapahtumaan on varattu kaksi 6 kg:n jauhesammutinta, joista toinen sijoitetaan tapahtuman
infopisteelle ja toinen ajanottovaunun läheisyyteen. Jauhesammuttimet merkitään
asianmukaisesti kyltein. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen
tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.
Sisusteet ja somisteet
Tapahtuma-alueelle kiinnitettävien somisteiden suhteen noudatetaan seuraavia sääntöjä:
•

somisteen kangas on syttyvyysluokaltaan 1 (vaikeasti syttyvä SL 1 tai vastaava)
ottamaan tästä todisteen mukaan

•

somisteet (esim. beach flagit) kiinnitetään tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen
mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin

•

Somisteita saa pystyttää/kiinnittää tapahtuma-alueelle vain tapahtumajärjestäjän
luvalla ja tapahtumajärjestäjällä on oikeus poistaa somisteet, jotka voisivat aiheuttaa
vaaraa tapahtuma-alueella

Yllä olevien sääntöjen noudattamisesta vastuu tapahtuman somisteiden osalta on
tapahtumajärjestäjällä ja yhteistyökumppaneiden somisteiden osalta yhteistyökumppaneilla.
Yhteistyökumppanit tiedotetaan säännöistä ennen tapahtumaa.

Tapahtumajärjestäjä tarkistaa jokaisen tapahtuma-alueelle pystytetyn/kiinnitetyn somisteen
kiinnitykset ennen tapahtuman alkua.

4. Ohjeet
Jokaiselle osallistujalle lähtee tapahtumaviikolla infokirje, jossa on mukana myös
osallistujaohjeistus. Osallistujan opas löytyy myös tapahtuman osallistujamateriaaleista ja se on
luettavissa myös kisatoimistosta ja infopisteeltä.
Lisäksi jokaisen vastuualueen toimijat tavataan erillisissä ryhmissä ennen tapahtumaa.
Tapahtumapäivänä toimijoille pidetään toimitsijaryhmittäin alkupalaveri, jossa kerrotaan
tärkeimmät asiat sekä turvallisuus- ja ensiapujärjestelyt.

5. Toiminnan turvallisuudesta vastaavat henkilöt:
- Kilpailujen johtaja

Ilkka Pekkala

040-5874269

- Kisatoimisto, INFO

Tanja Taipale

040-3524100

- Liikenteenohjaus (Espoo)

Joni Heinonen

050-3783477

Jorma Lahtinen

0400-505616

- Lähtö- ja maalialue

Hannes Alarotu

040-1604528

- Huolto

Esko Peltonen

0400-443268

- Ratamestari

Erkki Jokela

0500-939929

- Ensiapu

Antti Elolähde

045-1572013

- Järjestyksen valvonta

Esko Viljanen

0400-759 884

(Helsinki)

6. VAKUUTUS
Järjestäjäseurojen ollessa Suomen Urheiluliiton jäseniä, on seuraava Suomen Urheiluliiton ja OP
Vakuutuksen kanssa solmittu vakuutussopimus käytössä tapahtumassa. Lainaus osoitteesta:
http://www.yleisurheilu.fi/seurat/vakuutukset/seura-ja-piirivakuutus

Tuplaturva 2020 - Liikunnan toiminnanvastuu ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus
Voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020
Vakuutusnumero:
- Tapaturmavakuutus 16-550-119-2
- Vastuuvakuutus 16-549-997-7
Vakuutusturvaa urheilun lajiliitoille, liittojen piireille, alueille sekä jäsenseuroille.
OP Vakuutus Oy ja Suomen Olympiakomitea ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen liikunnan toiminnanvastuusta sekä
vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksesta. Vakuutettuina ovat mukaan liittyneet lajiliitot, liittojen piirit, alueet ja
jäsenseurat. Vakuutuksen piirissä on myös Suomen Olympiakomitea ry ja liikunnan aluejärjestöt. Lista vakuutetuista
löytyy Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta.

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus
Tapaturmavakuutus korvaa lajiliittojen, liittojen piirien ja alueiden ja jäsenseurojen toimeksiannosta kaikenikäisille
vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus,
varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat
kuuluvat vakuutuksen piiriin. Liikunnan aluejärjestöjen osalta vakuutus on voimassa alueiden
vapaaehtoistoiminnassa. Jäsenyys ei tuo yhteisöä tämän vakuutussopimuksen piiriin. Vakuutus on voimassa
Suomessa sekä myös tilapäisesti korkeintaan 3 kk:n ulkomaan matkoilla samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Korvaukset
Vakuutuksen vakuutusmäärät ovat 8.500 euroa niin hoitoturvan, invaliditeettiturvan kuin kuolinturvan osalta.
Vakuutetun omavastuu hoitoturvan osalta on 100 euroa/ tapaturma. Vakuutus ei ole voimassa urheillessa, palkkiota
tai palkkaa saaville erotuomareille eikä työsuhteessa yllä mainittuihin tahoihin sattuneiden työtapaturmien varalta.
Vakuutus korvaa kuitenkin työkorvausta saavien tapaturmat. Vakuutusehdoista poiketen vakuutuksesta ei korvata
fysikaalisen hoidon kustannuksia.

Toiminnan vastuuvakuutus
Toiminnan vastuuvakuutus korvaa ehtojensa puitteissa vakuutetun (=liiton tai seuran) kolmannelle osapuolelle
aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka työskentelee vakuutetun
toimeksiannosta. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai
-maksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä. Vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta
korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen
oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen
maksamaan. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingossa on 1.000.000 euroa. Vakuutetun
omavastuu jokaisessa vahingossa on 600 euroa. Toiminnan vastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä laaja kuin
vakuutetun lain mukainen korvausvelvollisuus. Vakuutus ei korvaa esimerkiksi vakuutetun hallussa, lainassa,
vuokralla tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja. Lisätietoa
saa vakuutusehdoista. Toiminnan vastuuvakuutus on voimassa Euroopassa.

Vakuutuksen voimaantulo
Vakuutus tulee voimaan 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2020.

Vakuutusnumerot
Tapaturmavakuutus 16-550-119-2 ja Vastuuvakuutus 16-549-997-7

Vakuutusehdot ja lisätietoja vakuutuksista
Tapaturmavakuutuksessa noudatetaan Ryhmätapaturmavakuutuksen vakuutusehtoja RT01, voimassa 1.1.2018
alkaen. Vastuuvakuutuksessa noudatetaan Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtoja VA 01 (voimassa 1.1.2019 alkaen) ja
vastuuvakuutuksen VA 04 (voimassa 1.1.2019 alkaen) erityisehtoja 332 (tavaransäilytys) ja 393 (ravitsemistoiminnan
tuotevastuu) sekä Ilmailuliiton erityisehtoa. Lisätietoja saa palvelunumerosta 0303 0303 tai verkossa osoitteessa
op.fi. Asioidessasi palvelunumerossamme asiointia helpottaa jos sinulla on vakuutusnumero tiedossa.

Toimintaohjeet vahinkotilanteessa
Tapaturman sattuessa ota yhteys Pohjola Terveysmestari –palveluun. Tavoitat terveysmestarit puhelimitse 0100
5225 tai Pohjola Sairaala -sovelluksen kautta. OP:n vakuutusasiakkaana saat terveysmestarilta avun kaikkiin

terveyshuoliin, hoito-ohjeet pienempiin vaivoihin ja tarvittaessa ohjauksen sopivaan hoitoon etälääkärille tai
lähimpään Pohjola Sairaalan tai OP:n kumppanin vastaanotolle. Terveysmestari tarkistaa maksullisen hoidon
yhteydessä vakuutuksesi ja hoitaa korvausasian puolestasi, joten maksat käynnin yhteydessä Pohjola Sairaalassa tai
OP:n kumppanilla vain mahdollisen omavastuun. Palveluaikojen ulkopuolella ja akuuteissa kiiretapauksissa voit
hakeutua mihin tahansa lääkäriin tai sairaalaan saadaksesi ensiapua. Ota lääkärikäynnille mukaan Kela-kortti. Jos
hakeudut itse lääkäriin tai olet jo käynyt hoidossa, maksat lääkärikulut ensin itse ja tee sitten vahinkoilmoitus OPmobiilissa tai OP:n verkkopalvelussa. Jos sinulla on OP:n verkkopankkitunnukset, on vahinkoilmoitus helpointa tehdä
OP-mobiilissa. Pohjola Terveysmestari -palvelu on OP:n vakuutusasiakkaiden käytössä veloituksetta puhelimitse ja
Pohjola Sairaala -sovelluksessa. Puhelusta veloitetaan vain normaali paikallisverkkomaksu (pvm) tai kotimaisen
matkapuhelinoperaattorin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm). Vakuutuksenottajan tai tilaisuuden
järjestäjän tulee tarvittaessa varmentaa tapahtuman ja henkilön kuuluvan vakuutuksen piiriin. Toimita pyydettäessä
tarvittavat selvitykset maksutta OP:hen OP Vakuutus/Yksityistapaturma Info 6 Tunnus 5010451 00003
VASTAUSLÄHETYS. Merkitse viitteeksi vahinkotunnus, jos se on tiedossa. Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin
itse ja hakee Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa
siitä, kun kulut on maksettu. Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta puolestasi.
Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita
Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Liitä mukaan alkuperäiset
kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit, reseptit tai niiden kopiot.

Vastuuvahingoissa
Kun tieto vahingosta on tullut tai korvausvaatimus on esitetty, on vahingosta ilmoitettava vakuutusyhtiölle
mahdollisimman pian. Tee vahinkoilmoitus verkossa osoitteessa vahinkoapu.op.fi. Valitse ensin oikeasta ylälaidasta
”Yritysasiakkaat” ja sitten ”Toiminta ja vastuu” -laatikosta kohta ”Yritykseni aiheutti toiminnallaan vahinkoa toiselle”
ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli asian käsittelyssä tarvitaan lisätietoja, pyytää käsittelijä niitä
vahinkoilmoitukseesi tutustuttuaan. Annamme asiassa korvauspäätöksen, kun meillä on kaikki vahingon
korvattavuuden selvittämiseksi ja vahingon määrän arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Huom! Vahinkoilmoituksen voi
tehdä vain vakuutuksenottaja (vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen kuuluvan seuran, liiton tai Suomen
Olympiakomitea ry:n työntekijä). Jos olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingonaiheuttajaan.

7. Seurantajärjestelmä ja tilastointi
Tapahtuman järjestäjät pitävät tarvittaessa juoksun jälkeen sitä koskevan arviointikokouksen,
jossa päätetään mahdollisista raporteista tai ilmoituksista viranomaisille.

Helsingissä 14.8.2020
Ilkka Pekkala
Toiminnanjohtaja
Viipurin Urheilijat ry

