
 

 

Stadi Cup 2021 
terveysturvallisuussuunnitelma 
 

 

1. Stadi Cupiin ei saa tulla oireisena 
Vastuu terveydentilasta kuuluu tapahtumaosallistujalle.  

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Tapahtumajärjestäjä muistuttaa osallistujia asiasta 
mahdollisimman monen kanavan kautta ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana 
(nettisivut, sosiaalinen media, turnauksen infokirjeessä, tapahtumaan saavuttaessa) ja 
tarvittaessa lähettää oireisen henkilön kotiin. 

Koronavirus COVID-19 

 

2. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan välttämään 
tapahtumaa 
Vastuu riskiryhmään kuuluvalla itsellään. 

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Tapahtumajärjestäjä muistuttaa osallistujia asiasta 
mahdollisimman monen viestintäkanavan kautta ennen tapahtumaa (nettisivut, sosiaalinen 
media, tapahtumaan saavuttaessa). 

 

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää 
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien 
ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa tulee turvata. 

→ henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.  

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Tapahtuma pyritään rakentamaan siten, että sinne 
voi osallistua pienempiä henkilöryhmiä, jotka eivät ole lähikontaktissa toisiinsa 
tapahtumassa. Jotta edellytyksenä oleva THL:n ja OKM:n ohjeen noudattaminen olisi 
tosiasiassa mahdollista, tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä esimerkiksi 
tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin 
yleisölle tarkoitettuihin alueisiin. 

 

• Eri pelipaikoilla torstaista lauantaihin pelaavat samat joukkueet, millä pystymme 
vähentämään kontakteja. Myös peliaikataulut on suunniteltu niin, että joukkueet 
viettävät mahdollisimman lyhyen ajan pelipaikalla ja kohtaavat mahdollisimman 
vähän eri joukkueita. Osallistujia ohjeistetaan olemaan oman joukkueen kesken ja 
välttämään lähikontaktia muiden kanssa. Suositus maksimissaan 5 toimihenkilöä 
per joukkue. Joukkue kulkee aina omana ryhmänään pelikentille.  

• Yleisö ohjataan rajatuille alueille eli katsomoihin, joissa pystytään noudattamaan 
turvavälejä. Yleisöä ei saa tulla kenttäalueilla muualle kuin katsomoihin, muuten 
aitojen ulkopuolelle.  

• Vessoja on lisätty kaikille pelipaikoille, jotta pukukoppitiloja käytetään 
mahdollisimman vähän. Osallistujia kehotetaan käyttämään ensi sijassa bajamajoja 
ja niiden yhteydessä olevia käsienpesupisteitä sekä käsidesiä. Pukukoppien käyttöä 
rajoitetaan vain aivan välttämättömiin toimintoihin, henkilökunta valvoo tätä. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19


 

 

• Joukkueet tilaavat ruokailut etukäteen ja ne aikataulutetaan ruuhkien sekä 
kontaktien välttämiseksi. Tavoitteena, että yksi joukkue ruokailee kerrallaan. 

 

Turvavälejä hallitaan tilassa fyysisesti eristämällä. Lisäksi koulutetut järjestyksenvalvojat ja 
muu tapahtumahenkilökunta valvovat turvavälejä tarpeen mukaan. Työntekijöiden 
koulutukseen ja riittävään määrään panostetaan erityisesti poikkeustilan vuoksi. 

Huom! Seuraavien riskitekijöiden poistaminen minimoi koronan leviämistiskiä sisätiloissa 
(toimistot, pukukoppitilat):  

• tiivis ja pitkäkestoinen oleskelu samassa sisätilassa muiden ihmisten 
kanssa. Suljetuissa sisätiloissa olevissa kokoontumisissa tartuntariski on 
kumuloituva. Ulkona oleminen ei sisällä vastaavia riskejä. 

• heikko ilmanvaihto.   

• huutaminen, raskas hengitys ja laulu. 

Toimenpiteet ja miten ne toteutetaan: Tapahtumatilan vuokranantaja ja 
tapahtumanjärjestäjä sopivat tilaisuuden maksimiosallistujamäärästä. Vältetään 
mahdollisimman paljon sisätiloissa olemista. 

→ Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien 
pitämisessä. 

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Tapahtuma aikataulutetaan niin, että sisääntulossa 
tai tapahtumasta poistuttaessa ei synny ruuhkia. Sisäänkäyntejä ja poistumisreittejä 
järjestetään mahdollisimman paljon ja niihin varataan riittävästi tilaa. Ruoka-, juoma-, ja 
wc-jonotukset järjestetään niin, että niissä noudatetaan turvavälejä. 

Osallistujille annetaan mahdollisuus pitää turvavälejä. Lisäksi koulutetut 
järjestyksenvalvojat ja muu tapahtumahenkilökunta valvovat turvavälejä tarpeen mukaan. 
Työntekijöiden koulutukseen ja riittävään määrään panostetaan erityisesti poikkeustilan 
vuoksi. 

 

Myynti 

Suositellaan, että tapahtuman ruokamyyntituotteet ovat valmiiksi pakattuja ja helposti 
myytäviä takeaway-tuotteita. Mikäli halutaan myydä pakkaamattomia ruokatuotteita 
esimerkiksi ruokakärryistä, niiden tulee olla valmiiksi tehtyjä ja yhdelle ihmiselle 
valmistettuja. 

Maksaminen 

Vältetään mahdollisuuksien mukaan käteisen rahan käyttöä. Suositellaan, että vieraat 
käyttävät maksutapoina kortti- ja lähimaksua tai mobiilimaksamista yms. kontaktittomia 
maksutapoja. Maksupäätteitä puhdistetaan ja desinfioidaan tehostetusti. 

 

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 
→ Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja 
käsihygienia estää tartuntoja. 

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: sisäänkäyntien ja poistumisreittien yhteyteen lisätään 
käsidesipisteitä, alueelle järjestetään käsipesupisteitä, jotka ovat varustettu 
kertakäyttöisillä paperisilla käsipyyhkeillä. Osallistujia kehotetaan ottamaan tämän lisäksi 
mukaan myös omat käsidesit ja käyttämään desiä säännöllisesti sekä aina ennen pelejä. 



 

 

Käsienpesusta, käsidesin käytöstä ja oikeanlaisesta yskimishygieniasta ohjeistetaan 
riittävästi ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. 

 

5. Siivous 
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On 
mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. 

Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla. Siivouksessa noudatetaan 
Työterveyslaitoksen siivousohjeita. 

→ Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta ja saniteettitiloissa 
siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Joka pelipaikalta löytyy 
desinfiointipesuri sekä desinfiointiainetta pintojen pyyhkimistä varten.  

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Alueella olevat kalusteet, wc-tilat ja muut mahdolliset 
tilat tulee siivota säännöllisesti ja riittävän usein. Siivouksessa tulee kiinnittää 
erityishuomiota kosketuspintoihin, kuten ovenkahvoihin, erilaisten tasojen pintoihin, 
valokatkaisijoihin ja hanoihin. Kenttien vastuuhenkilöt pitävät huolta siitä, että siivous 
toteutuu. Tässä apuna palkatut turnausavustajat. Heillä käytössään kertakäyttöhanskat. 

Tapahtumassa tulee välttää yhteisten tietokoneiden tai päätteiden käyttöä. 

 

6. Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa 
epäillään tartuntaa 
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista 
vastaaville lääkäreille. Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan sähköpostiosoite 
on tartuntataudit@hel.fi. 

 Toimenpiteet ja miten toteutetaan: 

→ Jos tilaisuuteen osallistuneella epäillään tartuntaa: 

• osallistuja eristetään muista ihmisistä ja ohjataan koronatestiin. 

• Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta vastaa tartunnanjäljityksestä. 

• selvitetään, onko tapahtunut altistumisia esimerkiksi lipunostajien tiedoista tai 
muuten kerätyistä nimistä ja yhteystiedoista (perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
GDPR:n). Tätä pystytään seuraamaan pelipaikoittain. 

• kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa 
altistuneet tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi. 

 

7. Viestintä 
Viestintään kiinnitetään erityishuomiota, jotta tapahtumaan osallistujat tuntisivat olonsa 
turvalliseksi. Mahdollisimman monissa viestintäkanavissa viestiminen ennen, tapahtuman 
aikana ja sen jälkeen. 

Lisäksi on hyvä laatia tai käyttää olemassa olevia Q&A -listoja yleisemmin kysytyistä 
kysymyksistä. 

Kaupunki tapahtumatilan vuokraajana pitää huolen siitä, että järjestäjä on huomioinut 
koronaan liittyvät erityisohjeet. Kaupunki pyrkii mahdollisuuksien mukaan ohjeistamaan 

mailto:%20tartuntataudit@hel.fi


 

 

myös muita tapahtumatilan vuokraajia toimimaan samalla tavalla yhteisvastuullisesti  

tapahtumajärjestäjän kanssa. 

 

8. Maskin käytöstä 
THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi — käsienpesu ja turvavälit ovat 
tärkeät keinot ehkäistä tartuntoja.  

Huom! Yli 12-vuotiaille maskit päälle aina saavuttaessa sisätilaan eli toimistot ja 
pukukoppitilat sekä WC:t. 

Lue lisää maskien käytön suosituksista täältä. 

 
 

9. Pelipaikkojen yleisö  
 
Yleisöä otamme turnaukseen rajatuille alueille AVI:n ohjeistuksen mukaan. Yleisöä 
sallitaan vain rajatuille alueille ja niiden katsomoihin maksimissaan 50 henkilöä. 
Noudatamme edelleen turvavälivaatimusta, mikä pätee myös näillä alueilla. Järjestystä 
valvoo Stadi Cupin työntekijät yhdessä järjestyksenvalvojan kanssa. Kenttäalueille saa 
siis mennä vain joukkueet, tuomarit sekä Stadi Cupin työntekijät.  
 
 
Kontula 
 
Nurmikentälle max. 50 henkilöä katsomoihin. 
 
Tali 
 
Nurmi 1 ja 2: max. 50 henkilöä katsomoihin. 
 
Käpylä 
 
Nurmi 1: max. 50 henkilöä katsomoihin. 
 
Pirkkola 
 
Ei yleisöä kenttäalueille. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

	1. Stadi Cupiin ei saa tulla oireisena
	2. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan välttämään tapahtumaa
	3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
	4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
	5. Siivous
	6. Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa epäillään tartuntaa
	7. Viestintä

	8. Maskin käytöstä

