
Poikkeusajan ohjeet raviradan toimihenkilöille (2.7.2020) 

 

Älä tule oireisena raveihin. Koronavirusinfektion oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, 
lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja 
hajuaistin häiriöitä.  

Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita raveihin osallistumista.  

Raveissa tulee noudattaa poikkeusajan viranomaisohjeita.  

 

Hyvä käsi- ja yskimishygienia 

Omaa ja muiden tartuntariskiä voi alentaa huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.    

Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä erityisesti, kun 
tulet ulkoa sisään, aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut. Jos et voi 
pestä käsiäsi, käytä käsien desinfektioainetta. Käsienpesuun on mahdollisuus kaikissa raviradan 
wc-tiloissa. Käsien desinfektioainetta löydät kaikista wc-tiloista sekä tallikahvion ja 
sisäänkirjoituspisteen tiskeiltä.  

Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole 
nenäliinaa, yksi tai aivasta hihaan, älä käsiisi tai muita kohti. 

 

Saapuminen raviradalle 

Katsomoalueella työskentelevä henkilökunta saapuu paikalle katsomoalueen pääsisäänkäynnistä. 

Varikkoalueen ja keskikentän henkilökunta saapuu paikalle varikonportista. Toimihenkilöiden 

sisäänpääsyoikeus tarkastetaan nimilistasta. Ongelmatilanteissa varikkoalueen henkilökunnan 

asioista vastaa Terhi Hapulahti puh. 041 726 8314 ja katsomoalueesta Ilmari Halinen puh. 040 510 

3556. 

Katsomoalueen ja varikkoalueen välinen kulku on myös toimihenkilöiltä kielletty.  

Toimihenkilöiden suositellaan välttävän oleskelua sisätiloissa. 

 

Lähikontaktien välttäminen 

Pidä koko ajan riittävää etäisyyttä (1–2 metriä) muihin ihmisiin. Turvaetäisyys muihin on 
huomioitava myös kaikissa jonoissa sekä ulkokahviossa. Älä kättele äläkä halaile muita.  

Tuomariston sisätilassa suositellaan olevan enintään 10 henkilöä, käsihygienia ja turvaetäisyyden 
pito on erityisen tärkeää. Jos turvallista etäisyyttä ei voida noudattaa, käyttäkää kertakäyttöisiä 
suu-nenäsuojaimia, jotka löytyvät toimitilastanne. Desinfioikaa kädet ennen suojainlaatikkoon 
koskettamista sekä aina suu-nenäsuojaimen riisumisen jälkeen.  



Ensiapujärjestelmä ja järjestyksenvalvonta toimii alueella normaalisti. Ongelmatilanteessa 
vältetään suoria kontakteja mahdollisuuksien mukaan ja toimijat suojautuvat omien 
toimintaohjeittensa mukaisesti. 

Hevosten tunnistukset, lääkeainetestaus ja tarpeelliset varuste- ja muut tarkastukset tehdään 
normaalisti, turvavälejä noudattaen. Lääkeainetestauksesta on omat tarkemmat 1.6.2020 voimaan 
astuneet Hippoksen ohjeet. 

Loimittajille suositellaan suu-nenäsuojaimen käyttöä. Suojaimet löytyvät sisäänkirjoituksesta. 
Desinfioikaa kädet ennen suojainlaatikkoon koskettamista sekä aina suu-nenäsuojaimen 
riisumisen jälkeen.  

 

Sisäänpääsyporttien valvonta  

Varikkoalueen sekä katsomoalueen maksimi henkilömäärä on kussakin 500. Järjestyksenvalvojat 

valvovat tapahtumaa (katsomoalueen, varikkoalueen sekä varikon ja katsomoalueen välinen 

portti) ja varmistavat ettei alueelle saavu ylimääräisiä henkilöitä.  

Tallialueelle pääsevät kilpailuissa edelleen vain kilpailevien hevosten ohjastajat, valmentajat ja 

hoitajat, hevosauton kuljettajat. Lisäksi erilliseen listaan kirjatut toimihenkilöt ja akkreditoituneet 

median edustajat. Omistajat ja muut kuin edellä mainitut henkilöt ohjataan katsomoalueen 

lipunmyyntipisteelle. 

 

Varikonportilla kilpailijoita neuvotaan ja ohjeistetaan pitämään turvavälit sekä välttämään 

kokoontumista. 

Katsomoalueelle pääsevät kaikki erilliseen nimilistaan kirjatut 

(toimihenkilöt, akkreditoituneet median edustajat, yhteistyökumppanit 

ennakkoon ilmoittautuneet raviseuran jäsenet sekä kausikorttien haltijat). 

Kaikki pääsylipun ennakkoon Lippuagenttien kautta ostaneet. 

Yleisörajoituksen puitteissa Agronomiliiton, Insinööriliiton ja Suomen Hevosenomistajien 

Keskusliiton jäsenet. 

Yleisörajoituksen puitteissa sisäänpääsyportilta lipun ostavat.  

 

Sisäänkirjoitus 

Sisäänkirjoitus on auki normaalisti. Kengitys- ja kärrytiedot on Hippoksen puolesta ohjeistettu 
ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan Heppa-järjestelmässä. Kilpailunumero annetaan 
sisäänkirjoituksesta ja sen kuittaus tapahtuu sisäänkirjoituksen työntekijän toimesta.  

Ohjastajien pakollisia alkometripuhallutuksia ei tehdä. Puhallutus vain erikoistilanteessa. 

Lähdön jälkeen kilpailijat suihkuttavat kilpailunumerot pesupaikalla ja palauttavat ne 
sisäänkirjoituksen edessä oleviin laatikoihin. Kilpailunumerot desinfioidaan vielä Virkonilla ja 
kuivatetaan ulkona ennen sisätiloihin viemistä.  



 

Ruokailu ja ostokset 

Tallialueella palvelee tallikahvio ja katsomoalueella Eilan lettupiste. Supistetun poikkeusajan 
osallistujamäärän vuoksi tarjolla ei ole makkaran lisäksi muuta lämmintä ruokaa. Lisäksi saatavilla 
on sämpylää, pullaa sekä virvokkeita.  

Tallialueella ei ole Toto-myyntipisteitä, joten pelaaminen siellä on mahdollista vain omilla 
mobiililaitteilla. 

Hevarin hevosvarusteauto palvelee kaikkia asiakkaita varikkoalueen ulkopuolella.  

 

Tehostettu siivous yleisötapahtumissa 

Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne 

puhdistetaan aina käyttäjien välillä. 

Tilat siivotaan aina puhtaista kohteista likaisempiin päin. Pyyhitään kosketuspinnat, kuten 

ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään 

kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan 

puhdistamista 2–4 tunnin välein. Kädet suojataan käsineillä pintoja puhdistettaessa. Yleiskäsineinä 

voi käyttää esimerkiksi tiiviitä kertakäyttökäsineitä tai kestokäsineitä. 

Työpaikkojen julkiset tilat puhdistetaan eri välineillä kuin henkilöstötilat. 

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta 
tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.   
 
Kestokäsineet puhdistetaan ja kertakäyttökäsineet laitetaan sekajätteisiin. Kädet pestään vedellä 

ja saippualla kyynärpäitä myöten, kun käsineet on riisuttu. 

Siivousvälineet puhdistetaan huolellisesti siivouksen päätyttyä.  Uudelleen käytettävät siivousliinat 

pestään vähintään 90 asteen lämpötilassa tai desinfiointiaineessa. Puhdista desinfioivalla 

yleispuhdistusaineella avaimet, siivouskärryn kahva, lattianpuhdistusvälineiden varret ja 

pesuainepullojen tartuntapinnat. 

 


