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22.2.2021 POL-2021-14752
Tilaisuuden
järjestäjä j
yhteyshenkilö

Nimi (luonnollinen henkilö) [ Nimi (oikeushenkilö)
Laukaan Moottorimiehet Ry.
Kankaanpääntie 1A
41351 Laukaa

Yhteyshenkilö: Hanna Kokko, puh. 050551 3639, hannamaaria.kokko@gmaif.com
Vastuuhenkilö, kilpailunjohtaja: Jani Lahtinen, puh. 040 509 8034. jani@lmm.fi

Yleisötilaisuus Tilaisuuden nimi ja ohjeima

Ruuhimäki SM RalfiSprint

Autojen nopeuskilpailu suljetulla radalla.

Järjestämisaika

28.2.2021 klo 07:00-19:00

Teiden sufku alkaa klo 08:00 ja päättyy klo 18:00.
Järjestyksenvaivonfa alkaa klo 6:30 ja päättyy klo 19:00

j Muutettu
'Kokoontumislaki20§

Järjestämispaikka

Kilpaiiukeskus: Ajoneuvotie 39, 41400 Uevestuore.

Rata (4,2 km). Rata kulkee Ruuhimäentie - Moottoriradantie - Mik-
roradantie alueella.

l Muutettu
'Kokoontumislaki20§

Päätös Tilaisuuden järjestämisessä on noudatettava seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

Sivullisten oikeuksien turvaaminen

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

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

Terveyden, omaisuuden ia ympäristön suojelu

Tapahtumaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon koronaviruksen torjumiseksi tar-
tuntatautilain nojalla 5.2.2021 annettu Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
päätös (LSSAVI/1675/2021) tai sitä uudemmat vastaavat päätökset. Tapahtuman jär-
jestäjä on vastuussa siitä, että aluehallintoviraston päätöksessä kuvattuja ehtoja
noudatetaan koko tapahtuman sekä sen valmistelujen ja purkamisen ajan.

Tapahtuman järjestäjä on laatinut suunnitelman koronaviruksen leviäimisen
ehkäisemiseksi, jonka alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri on hyväksynyt.
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Suunnitelmaa on noudatettava. Suunnitelmaa on myös muutettava mahdollisten
viranomaisohjeiden ja -määräysten muutoksien mukaisesti.

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut 11.2.2021 päätöksen (KESELY/44/2021) tämän
tilaisuuden järjestäjän ympäristönsuojelulain 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 oie
toisin sovittu. Tilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n ja 76 §:n mukaisesti velvollinen
puhdistamaan tilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen.

Yleisen iäriestyksen ia turvallisuuden yliäpitärninen

|YleJsötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä
Isekä lain noudattamisesta tilaisuudessa.

|Järjestäjällä tulee olla tilaisuuden turvallisuusjärjestelyjä varten turvallisuussuunnitelma ja
l pelastuslaitoksen hyväksymä pelastuslain 16 §:n mukainen pelastussuunnitelma, joita
Ituiee noudattaa.

[Järjestäjä on ilmoittanut, että kilpailu ajetaan ilman yleisöä.

[Autojen nopeuskilpailun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnassa on kiin-
|nitettävä erityistä huomiota paikalla olevien ihmisten turvallisuuteen. Järjestäjän on
'huolehdittava kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden turvallisuudesta pitä"
|mällä heidät riittävän kaukana kilpailuun käytettävältä ajoradalta. Sallitut ja kielletyt
[kulku-ja oleskelualueet on merkittävä maastoon selvästi. Kilpailureitit tulee rajata
[selkeästi ja näkyvästi siten, ettei ole vaaraa ihmisen päätymisestä ajoreiteille kes-
|ken kilpailun.

[Yleisötilaisuuden järjestäjä on velvollinen asettamaan tilaisuuteen järjestyksen ja
|turvallisuuden ylläpitämiseen nähden riittävän määrän järjestyksenvalvojia ja
liikenteenohjaajia. Tilaisuudessa tulee olla vähintään poliisille esitetyn suunnitelman
mukainen määrä järjestyksenvalvojia (5) ja liikenteenohjaajia (6).

[Järjestyksenvalvojia on asetettava tarvittaessa tilaisuuden välittömään läheisyyteen,
|ti!aisuuden järjestämiseen tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville sisääntuioväylille
|sekä muille vastaaville tilaisuuden järjestämiseen liittyville aiueille. Järjestyksenvalvojien
|toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi mainituilla alueilla on välttämättä tarpeen.

Tilaisuudessa järjestyksenvalvojana voi toimia järjestyksenvalvojakortin omaava,
järjestyksenvalvojan koulutuksen suorittanut sekä henkilö, joka on eriliiseilä päätöksellä
hyväksytty tilaisuuteen tilapäiseksi järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvojakortti tai
todistus hyväksymisestä tiiapäiseksijärjestyksenvalvojaksj on pidettävä mukana
järjestyksenvalvojan tehtävässä toimittaessa. Järjestyksenvalvojan
voimankäyttövälineiden kantamisessa on noudatettava yksityisistä turvallisuuspalveluista
annetun lain säännöksiä.
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Järjestäjän tulee huolehtia siitä, ettei erikoiskokeiden varrella olevilta teiltä /
ajourilta pääse ajoneuvoja tai henkilöitä vahingossa rallin käytössä olevalla
erikoiskokeelle.

|Tilaisuuden toimitsijoilla, toimihenkiiöillä tai liikenteenohjaajilla ei ole oikeutta
Ijärjestyksenvalvojien tunnusten käyttämiseen. Järjestyksenvalvojan tunnuksia
lerehdyttävästi muistuttavan merkin, tunnuksen tai asun käyttäminen on
i rangaistavaa.

Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia, ettäjärjestyksenvalvojatja muut
toimihenkilöt ovat tietoisia tilaisuuden järjestämistä koskevista määräyksistä.
Järjestäjän tulee huolehtia tilaisuuden järjestyksenvalvojien sekä muiden
toimitsijoiden perehdyttämisestä tehtäviinsä.

Järjestyksenvalvojat eivät voi toimia liikenteenohjauksessa, ellei heitä ole erikseen
nimetty liikenteenohjaustehtäviin, eikä heitä ole samanaikaisesti nimettynä
järjestyksenvalvontaan.

Liikenteen sujuvuuden turvaaminen

|Järjestäjän on varattava tilaisuutta varten tarvittavat pysäköintialueet ja huolehdittava
'pysäköinnistä ja tarvittaessa liikenteen ohjaamisesta tilaisuuteen johtavilla liikenneväylillä
Ja pysäköintialueilla. Yksityisiä alueita saa käyttää pysäköintiin vain alueen omistajan
luvalla.

Tilaisuuden vuoksi tarvittavien liikenteen ohjaamiseen käytettävien iiikennemerkkien
asettamisesta päättää tienpitäjä. Liikenteen ohjaamiseen käytettävien liikennemerkkien ja
-opasteiden asettamisessa tulee noudattaa tienpitäjän päätöksessä antamia ohjeita.
Tilaisuuden päätyttyä Järjestäjän tulee huolehtia välittömästi liikenteen ohjaamiseen
käytettyjen opasteiden ja merkkien poistamisesta.

Tilapäisten liikenteen ohjaajien määrääminen

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

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 henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä hänen toimiessaan liikenteen ohjaajana. Vahingonkorvausvastuusta
säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Liikenteenohjaajan on käytettävä pysäyttämismerkkinä pienoiskokoista liikennemerkkiä
;1 "ajoneuvolla ajo kielletty". Liikenteenohjaajalla on oltava selvästi erottuva

vaatetus, joka vastaa standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 vaatimuksia.

Liikenteen ohjaajien on huolehdittava tilaisuuteen liittyvillä alueilla liikenteen ohjaamisesta,
liikenteen sujuvuudesta ja siitä, ettei tilaisuudesta aiheudu kohtuutonta haittaa muulle
liikenteelle. Liikenteen ohjaajien on kiinnitettävä huomiota myös luvattomaan ja
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lliikenneturvaHisuutta vaarantavaan ajoneuvojen pysäköimiseen ja pysäköintiä koskevien
säännösten noudattamiseen. Liikenteen ohjauksessa on huomioitava, että
hälytysajoneuvoilleja alueella asuville on varattava kulkuoikeus tilaisuuden sitä estämättä
siten kuin poliisilaitoksen tien sulkemista koskevan päätös (5680/5/2020) edellyttää.

Liikenteenohjaajat eivät saa toimia järjestyksenvalvojina.

Liikenteen ohjaajien on noudatettava poliisin yksittäistapauksessa antamia ohjeita. Poliisi
voi kieltää tai keskeyttää liikenteen ohjauksen, mikäli liikenteen ohjaamista koskevia
määräyksiä ei noudateta tai mikäli se on muusta syystä perusteltua tai välttämätöntä
turvallisuuden tai liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi.

Vastuuvakuutus

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

Järjestäjä (Hanna Kokko) on puhelimitse ilmoittanut, että järjestäjällä on AKK:n
kilpailulupa, johon sisältyy vastuuvakuutus.

Lövtötavara

Löytötavarana tullut esine voidaan luovuttaa tilaisuuden aikana oikealle omistajalle,
muutoin järjestäjän on toimittava löytötavaroiden osalta löytötavaralain säännösten
mukaisesti.

Täytäntöön-
pano

|Kokoontumjslain nojalla tehtyä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
Ijollei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovelletut
oikeusohjeet

Kokoontumislaki 16 §, 20 §, 23 §.
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 26 § 1 ja 2 mom., 39 §, 52 §.
Asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista 2 §, 3 §,
4§.
Tieliikennelakl 65 §, 187 §.

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

^' ^'^.
<.:'^"".,. '" "''^-^ \

•^ '^ '"^'Allekirjoitukset

,-'\

vanhempi rikoskonstaapeli Mika Kettunen
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Maksu 58,00 €.

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

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 Laukaan Moottorimiehet Ry. / Hanna Kokko
Sisä-Suomen poliisilaitos, tilannekeskus
Vaasan hätäkeskus
Keski-Suomen pelastuslaitos

Päätöksen
vastaanottaja

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

Päiväys Vastaanottajan alJekirjpitys Tiedoksiantajan | Lähettäjän aiiekirjoitus
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