KUULUTUS
vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta
kielto- ja rajoitusesityksestä
Dnro

TRAFICOM/72335/05.01.26.02/2021

Esityksen tekijä

Ironman Finland Oy
Vesikulkuneuvolla liikkumisen kieltäminen Vesijärven sataman väyläosalla
sekä väylän ulkopuolisella vesialueella 3.7.2021 klo 14.30–17.10 Vesijärven
sataman edustalla pidettävän Ironman 70.3 Finland –triathlonkilpailun
uintiosuuden aikana. Esitetty kieltoalue käy ilmi liitteenä olevasta
karttaotteesta

Esitys

Esityksen
perustelut

Vesikulkuneuvojen liikkumisen kieltäminen kilpailun uintiradalla ja sen
välittömässä läheisyydessä on tarpeen kilpailijoiden turvallisuuden
varmistamiseksi.

Kuulutuksen
julkaisupäivä

Kuulutus liitteineen julkaistaan 19.4.2021 Traficomin ja Lahden kaupungin
verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Kuulutusaika ja
asiakirjojen
nähtävillä olo

Kuulutus liitteineen on nähtävinä kuulutusaikana 19.4-17.5.2021 Traficomin
verkkosivuilla osoitteessa www.traficom.fi (Ajankohtaista > Uutiset ja
tiedotteet > Kuulutus ja tiedoksianto) ja Lahden kaupungin verkkosivuilla
www.lahti.fi (Ajankohtaista › Kuulutukset).

Muistutusten
jättäminen

Niillä, joita yllä mainittu esitys koskee, on oikeus muistutuksen tekemiseen.
Mahdolliset muistutukset on toimitettava Traficomille viimeistään 17.5.2021
joko sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@traficom.fi tai postitse: Liikenneja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Muistutuksessa tulee
ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/72335/05.01.26.02/2021.

Lisätiedot

Lisätietoja esityksestä antaa lakimies Anna Mesimäki:
puh. 029 534 6163
sähköposti: anna.mesimaki@traficom.fi
Helsinki 19.4.2021
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HAKEMUS

3.2.2021

Traficom ja Hämeen ELY-keskus
Ironman Finland Oy
Vesijärvenkatu 15
15140 Lahti
Y-tunnus: 2827927-7

HAKEMUS VESILIIKENTEEN RAJOITTAMISESTA 3.7.2021
Tapahtuman tiedot
IRONMAN 70.3 Finland triathlonkilpailu Lahdessa lauantaina 3.7.2021 klo 15.00 alkaen.
Tapahtuma on kansainvälinen triathlonkilpailu, johon osallistuu 1500-2200 kilpailijaa (riippuen
pandemiatilanteesta). Kilpailun matkoina on 1,9km uinti (suoritetaan Lahden
Matkustajasatamassa), 90km pyöräily (Lahden kaupungin sekä Hollolan ja Kärkölän kuntien
alueella) ja 21,1km juoksu (Lahden kaupungin alueella).
Suuren osallistujamäärän sekä kilpailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi koko uintireitti
varoalueineen on suljettava ulkopuoliselta vesiliikenteeltä. Uintiosuus alkaa klo 15.15 ja loppuu
viimeisten osalta klo 17.10. Kilpailualueella voi olla kilpailijoita jo aiemmin, joten vesiliikenteen
rajoittaminen tulee aloittaa jo klo 14.30
Uintireitti
Reitti
Uinnin lähtö on viety ns kokkomurtajan juurelta. Turvallisuussyistä kaikki kilpailijat eivät lähde
kerralla vaan ns rolling start -menetelmällä eli 30-45 minuutin aikana kilpailijat siirtyvät uintiin.
Uintireitti kulkee rannan suuntaisesti noin 850 matkan kohti Ruoriniemeä, tekee 90 asteen
käännöksen vasemmalle ja palaa melko suoraa linjaa aallonmurtajien välistä kohti Sibeliustaloa ja
sen portailla olevaa rantautumispaikkaa. Uintireitti merkitään isoilla, noin 1,5 m korkeilla punaisilla
ja keltaisilla poijuilla.
Turvallisuus
Kilpailijoiden turvallisuutta valvotaan vedestä useilla tavoin. Lähimpänä uimareita ollaan
kanooteilla/soutuveneillä, jotka pitävät uimarit reitillä ja auttavat pienissä ongelmissa. Uintireitillä
päivystää isommissa, moottoroiduissa aluksissa 5 pintapelastaja-ensihoitaja paria, joiden
sijoittuminen on kuvattu kartassa. Karttaan on myös merkitty kilpailureitin ulkopuolelle rajaus,
jonka sisäpuolelle haetaan vesiliikenteen rajoittamista la 3.7.2021 klo 14.30.00–17.10. Tätä
rajoitusta valvomaan on järjestäjä varannut 3 vesijettiä ja tapaamisessa Hämeen Poliisilaitoksen

kanssa on Poliisi vuosittain luvannut tapahtumaan yhden venepartion valvomaan rajoituksen
noudattamista.
Yhteistyö kaupungin, sataman ja viranomaisten kanssa
Lahden kaupunki on tapahtuman virallinen isäntäkaupunkikumppani ja myös uintireitin osalta
olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kaupungin ja Satamapäällikön kanssa. Satamapäällikkö on
tietoinen tapahtumasta ja vie tapahtuman tuomia rajoituksia jo mm alueella toimivien
laivayhtiöiden tietoon. Keväisin olemme osallistuneet Sataman toimijoiden tapaamiseen, jossa
käydään tapahtumaa läpi. Kuten mainittua viranomaisten kanssa pidetyissä yhteispalavereissa on
käsitelty myös uintireittiä ja sen turvallisuutta. Myös Pelastus- ja Ensihoito on antanut vuosittain
oman hyväksyntänsä suunnitelmille.
Hakemus
Tapahtuman järjestäjä hakee kaiken vesiliikenteen rajoittamista kartassa esitetylle alueelle
lauantaina 3.7.2021 klo 14.30–17.10, jotta kilpailijoiden turvallisuus ei vaarannu.

Liitteet
Linkki onlinekarttaan
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1TGWk2dkodxxHro4EFr1BCHyl2DZ5jnow&usp=s
haring
Laskutustiedot
Ironman Finland Oy (entinen yrityksen nimi Finntriathlon Oy)
Vesijärvenkatu 15, 3. kerros
15140 Lahti
Y-tunnus: 2380511-9
laskut@finntriathlon.fi

Vesikulkuneuvolla liikkumisen
kieltämiseksi esitetty vesialue

Kartta-aineisto: Maanmittauslaitos (maastotietokanta 2/2021)

