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TURVALLISUUSSUUNNITELMA (SiRa) 

SIILIN RATSASTAJAT RY:N KOULU- JA ESTERATSASTUS KILPAILUT  

1 RATSASTUSKILPAILUN PERUSTIEDOT 

Kilpailun ajankohta  

Kilpailun tiedot  Kouluratsastus, seura taso 

Kilpailupaikan osoite Siilin Ratsastuskeskus, Myllyharjuntie 17, 71800 Siilinjärvi. 

 

Kilpailun yleiskuvaus tähän lyhyt kuvaus kilpailussa ratsastettavista luokista (lukumäärä), miten verryttely 

  on järjestetty tai onko muuta erityis juttuja 

 

2 KISAORGANISAATIO JA VIESTILIIKENNE 

Kilpailukanslian numero on käytössä koko kilpailuiden ajan turvallisuusvastaavalla, kilpailunjohtajalla tai toimistohen-

kilökunnalla. Kilpailunjohtajalla, turvallisuusvastaavalla, kansliahenkilökunnalla ja tuomarilla yhteydet pidetään matka-

puhelimilla. Tarvittaessa myös kuuluttaja voi toimittaa viestiä tietyissä tapauksissa. Kuuluttajalle on Suomen Ratsasta-

jain Liiton yleiset ohjeet sekä turvallisuuspäällikön tekemät ohjeet onnettomuustilanteiden varalle. 

 

Kilpailujohtaja  Milla Lompola puh. 044 5717103 

Puheenjohtajatuomari Riina Colliander 

Turvallisuuspäällikkö Iina Järveläinen puh. 0400 124 416 

Kanslia  puh. 044 333 1567 

 

Kengittäjä   Kaj Majander puh. 050 597 6637 

Siilin Ratsastuskeskus puh. 040 966 4517 

Yleinen hätänumero 112 

 

Siilin Ratsastajat Ry email siilinratsastajat@gmail.com 
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3 VUODEN 2022 RATSASTUSKILPAILUT 

Siilin Ratsastajat järjestävät seuratasolla ja aluetasolla kouluratsastus- ja esteratsastuskilpailuviikonloppuja, jolloin ki-

sapäiviä ovat lauantai ja sunnuntai. Osa kisaviikonlopuista järjestetään yksipäiväisinä, jolloin kilpailut ovat joko lauan-

taina tai sunnuntaina.  

 

Siilin Ratsastajat Ry:n kisakalenterin alustavat tapahtumat: 

 

Pvm Laji Taso Lisätiedot 

27.2.2022 Kouluratsastus Seura  

20.3.2022 Kouluratsastus Alue  

2.4.2022 Esteratsastus Alue  

3.4.2022 Kouluratsastus Alue  

24.4.2022 Kouluratsastus Alue Aluehallimestaruus 

15.5.2022 Kouluratsastus Seura  

28.5.2022 Kouluratsastus Alue  

29.5.2022 Esteratsastus Alue  

11.-12.6.2022 Kouluratsastus Kansallinen  

1.10.2022 Kouluratsastus Seura Sira:n koulumestaruus 

2.10.2022 Esteratsastus Seura Siran estemestaruus 
 

Kaikkien kilpailuiden kutsut löytyvät viimeistään kahta viikkoa ennen kilpailua Suomen Ratsastajain liitto ry:n (SRL) kil-

pailupalvelu KIPAsta: http://kipa2.ratsastus.fi/. Kilpailut alkavat kisapäivänä yleensä klo 9 tai klo 10 ja päättyvät 

yleensä klo 19 mennessä. Kilpailukohtaiset ratsukkojen lukumäärät ja starttien määrät selviävät kullakin kisaviikolla 

lähtölistojen julkaisemisen jälkeen. Tavanomainen starttien lukumäärä kisapäivänä on 50-120 kisasuoritusta. Siilin Rat-

sastuskeskuksella on tallissa n. 50 hevosta, joista osa osallistuu kilpailuihin. Toimihenkilöitä on noin 20. Varsinaisesti 

yleisöä on vain muutamia kymmeniä. Suurin osa yleisöstä koostuu kilpailijoiden huoltajista ja hevosten hoitajista. 

4 ALUEET 

4.1 KILPAILUALUE  

Talvikaudella kilpailualueena toimii Siilin Maneesi Oy:n maneesi ja kesäkaudella Siilin Maneesi Oy:n hiekkapohjainen 

kenttä.  

 

Verryttely tapahtuu joko Siilin Maneesi Oy maneesissa tai viereisessä Siilin Ratsastuskeskuksen maneesissa ja/tai Siilin 

Ratsastuskeskuksen hiekkapohjaisella kentällä. Käsihevosille on myös varattu oma ulkokenttä tai -alue käyttöön, käsi-

hevosia ei saa olla verryttelymaneesissa tai -kentällä verryttelyn aikana.  

Tallista tulevat ratsukot kulkevat maneeseille tietä pitkin, josta pääsee myös helposti käsihevosalueelle.  

 

Siilin Maneesi Oy:n maneesissa yleisölle tarkoitettu katsomo sijaitsee maneesin toisessa päädyssä, johon on kaksi eril-

listä kulkureittiä. Toinen lähtökohtaisesti hätäpoistumista varten. Kesäisin yleisölle tarkoitettu katsomo on maneesin 

ulkopuolella hiekkakentän vieressä.  

 

Kisapaikalla toimii kahvila, joka sijaitsee Siilin Maneesi Oy:n kansliakopin yhteydessä tai erillisessä siirrettävässä kah-

viovaunussa tai -teltassa kilpailumaneesin vieressä. Mikäli kisassa on tarjolla lämmintä ruokaa yleisölle, se tarjoillaan 

Siilin Ratsastuskeskuksen 2. kerroksen kahviotiloissa.  

4.2 TALLIALUE  

Kilpailualueella tallitoimintaa harjoittavat Siilin Ratsastuskeskus Oy ja Harjamäen Wanhatalli.  

Harjamäen Wanhatallin tilat eivät ole kilpailijoiden käytössä.  
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Kilpailujen aikana Siilin Ratsastuskeskuksessa käytössä ovat 2. kerroksen kahvio ja sosiaalitilat. Muissa tiloissa liikku-

mista on vältettävä. Siilin Ratsastuskeskuksessa on myös ratsastuskoulun hevosten lisäksi yksityishenkilöiden omista-

mia hevosia. Tallin karsinoiden oviin on merkitty hevosten omistajien yhteystiedot.  

 

Kilpailujen aikana vesipiste on talvella Siilin Ratsastuskeskuksen tiloissa. Kesällä kilpailualueella, kisakentän vieressä ja 

hevosautopaikoitusalueen vieressä, varastohallin päädyssä.  

 

Tallialueella liikkuessa on huomioitava tallien toiminta ja noudatettava yleistä varovaisuutta. Siilin Ratsastuskeskus 

Oy:n turvallisuusasiakirjan kopio on saatavilla turvallisuuspäälliköltä.  

 

4.3 PÄIVÄKARSINAT 

Siilin Ratsastuskeskuksesta voi tiedustella päiväkarsinapaikkoja. Tallin edustaja huolehtii päiväkarsinapaikkojen merkit-

semisestä sekä ohjeistaa yhdessä tallityöntekijöiden kanssa vesipisteen ja kulkureitit vierailijoille. Päiväkarsinapaikkaa 

varten Siilin Ratsastuskeskuksen edustajalle on ilmoitettava ratsastajan nimi ja puhelinnumero, tarvittaessa myös hoi-

tajan yhteystiedot, jotka merkataan lappuun karsinan oveen.  

 

4.4 TUPAKOINTI  

Tupakointi tallialueella on kielletty. 

5 LIIKENTEENOHJAUS JA KULKUREITIT KILPAILUPAIKALLE 

Toimihenkilöt ohjaavat tarvittaessa liikennettä. Kisa-alueelle on opasteet Valtatie 5:ltä sekä 77- tieltä. Yleisön autojen 

sekä hevosautojen ja -trailerien paikoitus on myös kyltein merkattu. Hevosautolla tai trailerien kanssa tuleville anne-

taan ohjeet kisa-alueesta ja parkkeerauksesta etukäteen kilpailun lähtölistojen julkaisemisen yhteydessä julkaistavassa 

kilpailijatiedotteessa (kisakutsu SRL:n kisapalvelut internetsivuilta, http://kipa2.ratsastus.fi/).  

Kilpailijatiedotteessa on ajo-ohjeet ja tallialueen kartta. Tallin (kartan rakennus nro2) vierestä kuljettaessa hevonen on 

talutettava. 

http://kipa2.ratsastus.fi/
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Kuva 1. Tallialueen kartta 

6 PELASTUSREITIT 

Pelastusreitti kulkee alas kisa-alueelle Myllyharjuntietä pitkin. Pelastusreiteillä pystyy kulkemaan myös järeämpi sam-

mutuskalusto, huomioon on kuitenkin otettava alamäen jyrkkyys ja mahdollinen kurakeli tai liukkaus. 

Molemmissa maneeseissa on kaksi sisäänkäyntiä. Kilpailutilanteessa ratsukot käyttävät tarhojen puoleista sisäänkäyn-

tiä.  

7 ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

Tallin päärakennuksessa sekä peltihallien reunassa on paloposti sekä käsisammutin. Kahviossa on jauhesammutin sekä 

sammutuspeitto. Maneesissa on käsisammutin.  

8 ELÄINLÄÄKÄRI 

Siilinjärven kunnan päivystävä eläinlääkäri 0600 - 30 6099.  

Eläinlääkäriä informoidaan etukäteen esteratsastuskilpailuista ja toimitetaan ajo-ohjeet. 

9 ENSIAPU 

Kilpailupäivinä kisapaikalla on ensiaputaitoisia toimihenkilöitä, noin tunti ennen kilpailujen alkua sekä hieman kilpailui-

den jälkeen. Siilin Ratsastuskeskuksen toimistosta löytyy kattava ensiapulaukku. Estekisoissa paikalla on aina SPR:n 

ensiapuryhmä.  Kisa-alueella, kisakansliassa on ensiapulaukku ja maneesin toimistossa pressu.  
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10 ONNETTOMUUSTILANTEESSA 

10.1 HENKILÖVAHINKO 

 

Toimintajärjestys onnettomuustilanteessa: 

1. Arvioi tilanne. Selvitä, mitä on tapahtunut. Pysy rauhallisena. 

2. Pelasta ensin hengenvaarassa olevat ja siirrä loukkaantuneet turvaan. Varoita muita.  Älä kuitenkaan vaa-

ranna omaa tai muiden henkeä. 

3. Anna ensiapua loukkaantuneille. Yritä alkusammutusta. 

4. Älä liikuttele loukkaantunutta tarpeettomasti. Rauhoita, mikäli loukkaantunut on tajuissaan.  

5. Soita hätäpuhelu 112 turvallisesta paikasta.  

6. Estä mahdolliset lisäonnettomuudet. 

7. Opasta pelastajat paikalle. 

8. Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne onnettomuuspaikalla muuttuu. 

 

Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut – älä sulje puhelinta!  

Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nope-

asti ja aina soittojärjestyksessä.  

 

Jokaisella on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua! 

 

Kilpailujen aikana henkilöihin kohdistuvat vahingot on ilmoitettava välittömästi turvallisuusvastaavalle tai kilpailunjoh-

tajalle. 

10.2 HEVOSVAHINKO 

Toimintajärjestys hevosonnettomuustilanteessa: 

1. Arvioi tilanne. Selvitä, mitä on tapahtunut. Pysy rauhallisena. 

2. Kutsu päivystävä eläinlääkäri 0600 - 30 6099. 

3. Älä liikuttele loukkaantunutta tarpeettomasti. Rauhoita, mikäli loukkaantunut on tajuissaan.  

4. Estä mahdolliset lisäonnettomuudet.  

5. Opasta pelastajat paikalle. 

 

Kilpailujen aikana hevosiin kohdistuvat vahingot on ilmoitettava välittömästi turvallisuusvastaavalle tai kilpailunjohta-

jalle.  

10.3 TULIPALO TAI MUU ONNETTOMUUS  

Toimintaohjeet tulipalotilanteessa 

1. Pelasta ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat. Siirry itse turvalliseen paikkaan. 

2. Ilmoita sitten tulipalosta hätäkeskukseen numeroon 112. 

3. Sammuta palo tai rajoita sitä sulkemalla muihin tiloihin johtavat aukot ja ovet. 

4. Opasta palokunta paikalle. 

 

Jokaisen kisapaikalla olevan velvollisuutena on ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112 havaittuaan alueella tulipalon ja 

aloittava välittömästi tulipalon sammuttaminen ja estää tulen leviäminen. Tulipalosta tai muusta onnettomuudesta on 

ilmoitettava myös kilpailun turvallisuusvastaavalle tai kilpailunjohtajalle.  

10.4 KILPAILUIDEN KESKEYTYS  

Onnettomuuden sattuessa kilpailuaikana kilpailuiden keskeytyksestä vastaa kilpailunjohtaja, turvallisuusvastaava ja 

tuomariston puheenjohtaja kaikki yhdessä tai erikseen.  
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10.5 KRIISITIEDOTUS  

Mahdollisen onnettomuustilanteen kriisitiedotuksesta huolehtii turvallisuusvastaava.  

11 VAKUUTUKSET 

Suomen Ratsastajainliiton vastuuvakuutus ja talkoolaisvakuutus kattavat kilpailuorganisaation ja toimihenkilöt. Tarvit-

taessa turvallisuusvastaava ottaa yhteyttä liittoon sekä vakuutusyhtiö Pohjolaan. Kaikilta kilpailijoilta vaaditaan henki-

lökohtainen vakuutus Suomen Ratsastajainliiton jäsenseuran jäsenyyden kautta. 

12 RISKIT 

Kilpailussa tapahtuvia mahdollisia riskejä ja niiden toimenpiteet: 

Hevosvahinko, karannut hevonen Kilpailuun valmistautuminen ja itse kilpailutilanne käydään aidoilla 

suljetulla ulkokentällä tai suljetussa maneesissa. Kulkureitit tallista tai 

trailerialueelta ovat avoimia. Irrallaan oleva tai karannut hevonen py-

ritään ottamaan kiinni mahdollisimman rauhallisesti ja niin pian kuin 

mahdollista. Pyritään estämään hevosen pääsy kilpailualueelta muu-

alle. Hevonen palautetaan heti omistajalleen. Omistaja vastaa hevo-

selle koituvista vahingoista ja niiden hoitamisesta.  

 

Hevosvahinko, tapaturma  Kisatilanteessa vahingoittunut hevonen tarkastetaan kisapaikalla ole-

vien asiantuntijoiden ja omistajan kanssa. Annetaan tarvittava en-

siapu. Paikalle hälytetään päivystävä eläinlääkäri, mikäli hevosen ter-

veys on uhattuna ja tilanne niin vaatii. Omistaja vastaa hevoselle koi-

tuvista vahingoista ja niiden hoitamisesta. 

 

Muu ennalta arvaamaton hevosvahinko  Kilpailujen aikana Siilin Ratsastuskeskus Oy:n ja Harjamäen Wanhan 

tallin toiminnot jatkuvat normaalisti. Mikäli ko. tallien toiminnasta 

aiheutuu ennalta arvaamatonta haittaa kisojen aikana, niin kisat kes-

keytetään siksi ajaksi, kun tilanne saadaan ennallistettua. 

 

Ihmisvahinko, tapaturma ja sairauskohtaus  Paikan päällä annetaan tarvittava ensiapu tilanteen mukaan. Mikäli 

tilanne vaatii välitöntä jatkohoitoa ensiavun lisäksi, niin paikalle kutsu-

taan ensihoidon yksikkö.  

 

Liikennevahinko Selvitetään tilannetta osapuolten kanssa ja tarvittaessa, mikäli tilanne 

vaatii, kutsutaan poliisi paikalle. 

 

Liikenneonnettomuus  Kutsutaan poliisi ja tarvittavat pelastus- ja ensihoidon yksiköt. 

 

Varkaus, ilkivalta Varkaus ja ilkivaltatapaukset selvitetään yhdessä tekijöiden kanssa, 

mikäli tekijät ovat tiedossa. Tilanteen mukaan kutsutaan poliisi pai-

kalle. 

 

Muu huolimattomuus Toimitaan tilanteen tarvitsemalla tavalla, jotta huolimattomuus ei ai-

heuta vaaraa sivullisille. Asia käydään läpi kilpailujohtajan ja turvalli-

suusvastaavan kanssa.  
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Tulipalo ja tuhopoltto  Ensisijaisesti yritetään sammuttaa tulipalo käyttäen alkusammutusvä-

lineitä. Hälytetään palokunta paikalle, mikäli tuli ei saada sammute-

tuksi omin voimin.  

 

Tupakointi  Kilpailualueella tupakointi on kielletty. Kuka tahansa toimihenkilö on 

velvollinen pyytämään tupakoinnin lopettamista. Tarvittaessa pyyde-

tään henkilöä poistumaan kilpailualueelta. 

13 LISÄTIETOJA TURVALLISUUSASIOISTA 

Lisätietoja kilpailuiden turvallisuusasioista kertovat kisajohtaja ja turvallisuuspäällikkö (yhteystiedot ks. kohta 2). 

14 JAKELU 

Kilpailuorganisaatio 

Siilinjärven Pelastuslaitos 

 

 

LIITTEET  1. Siilin Ratsastuskeskuksen pohjapiirustukset 

  2. Siilin Maneesi Oy, pohjapiirustus 

  3. Tallialueen kartta 
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Liite 1. Siilin Ratsastuskeskus Oy:n valokuva otteet pohjapiirustuksista 

 

 

 
Kuva 1. Siilin Ratsastuskeskus Oy, 2. kerroksen pohjapiirustus. Taukotila toimii ratsastuskisojen aikana toimihenkilöi-

den ruokailutilana. Kerroksen wc-tilat ovat kilpailijoiden käytössä.  
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Kuva 2. Siilin Ratsastuskeskus Oy, 1. kerroksen pohjapiirustus osa 1/4. 

Kilpailijoiden käytössä on alakerran wc-tilat ja pesupaikan vesipiste. Muualla tiloissa ulkopuolisten liikkuminen on kiel-

letty. 
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Kuva 3. Kuva 2. Siilin Ratsastuskeskus Oy, 1. kerroksen pohjapiirustus osa 2/4. 
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Kuva 4. Kuva 2. Siilin Ratsastuskeskus Oy, 1. kerroksen pohjapiirustus osa 3/4. 
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Kuva 5. Kuva 2. Siilin Ratsastuskeskus Oy, 1. kerroksen pohjapiirustus osa 4/4. 
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LIITE 2. Siilin Maneesi Oy, periaate piirustus maneesista (ei mittakaavassa). Maneesin koko 23.6 x 66 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratsukkojen sisään-

käynti kisakentälle 

katsomo 

Sisäänkäynti 

katsomoon Hätäpois-

tumistie 

Tuomarit/ 

kanslia 

käsisammutin 

kioski/kisakanslia 


