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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

1.1 Tilaisuuden nimi  

FinnSpring suunnistuskilpailu ja ratoja kuntosuunnistajille 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen) 

Suomusjärven Sisu ry 

Kurkelantie 1721, 25410 Suomusjärvi 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite, ehkä myös GPS-

koordinaatit) 

Kiikalan lentokeskuksen alue 

Oinasjärventie 518. Kiikala 

N 60° 27.46 E 23° 39.04  

 

 

 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 25.4.2015 klo 11.00-16.00 (kilpailijat maastossa) 

26.4.2015 klo 10.00-14.00 (kilpailijat maastossa) 

LENTOKENTTÄ SULJETTU 24-26.4.2015 
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Suomen Suunnistusliiton sarjojen mukainen suunnistuskilpailu ja kun-

tosuunnistusta lauantaina. 

 

Sunnuntain viestisuunnistus. 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 

alkoholitarjoilua jne.) 

Suunnistajia lauantaina n. 3000  ja sunnuntaina  n. 2500. Kilpailukes-

kuksessa kahvi- ja ruokamyyntiä sekä ulkoiluun liittyvää tarvikemyyn-

tiä. Ei alkoholimyyntiä.  

Yleisö lähinnä huoltajia, toimittajia ja VIP-vieraita. 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 

2.1 Tulipalo 

- parkkialueella 

- kilpailukeskuksessa 

Ajoneuvojen sijoitteluun riittävät 

etäisyydet, pysäköinti lentokentällä. 

Ravintolassa enintään kaksi 11kg 

kaasupulloja. Alkusammutuskalus-

tona 3 kpl 6 kg ja pienempiä sam-

muttimia ja sammutuspeitteitä. 

Käytön opastus toimijoille. 

 

 

 

V 

Vastuuhenkilöille annetaan ohjeet 

onnettomuustilanteen varalle. 

Alkusammutus, hätäpuhelu 112, 

Pelastusajoneuvojen opastus 

paikalle, viiveaika  n.15 min. Tarvit-

taessa yleisöä opastetaan kuulutuk-

silla ja henkilöstön toimesta.  Toi-

minnan johto Eero Itkonen 050 

4642164 

2.2 Sairaskohtaus Kilpailupaikan osoite ja koordinaa-

tit annetaan viranomaisten 

tietoon ennen kilpailua (tämä 

suunnitelma). 

Ensiapuryhmä keskuksessa ja kes-

keisessä maastokohteessa. 

Ensiapuryhmä kilpailukeskuksessa 

sekä maastossa, ambulanssipäivys-

tys (yksityinen yritys). Ilmoitus 112 

/ensihoito tarpeesta EA-ryhmän 

kautta p. 040 352 2982  Marjo Fa-

gerholm. 

Mediheli laskeutumispaikka merki-

tään. 

2.3 Tapaturma Ensiapuryhmät kilpailukeskuksessa 

ja maastossa, suunnistusosaaminen 

varmistetaan. Ryhmillä puhe-

lin/radioyhteydet.  

 

 

kts. 2.2. 

2.4 Liikenne 

Pysäköinti lentokenttäalueella. 

Oinasjärventien nopeusrajoitus 50 

km/h ja Muu vaara -liikennemerkit 

n. 4 km matkalla. Riittävä 

määrä pysäköinnin ohjaajia, 

selkeät opasteet ja liikennemerkit. 

Tarvittaessa alkusammutus ja 

pelastustoiminta järjestäjien ja 

yleisön toimesta. Hätäpuhelu 112. 

Toiminnan johto Eero Itkonen 

050 4642164 
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2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei majoitustoimintaa. Tilapäisra-

kenteet keveitä, ei suurta palo-

kuormaa. 

Sijoittelussa huomioidaan 

riittävät etäisyydet. 

Rakenteet matalia ja riittävän kes-

tävät.  

 

 

ja purkutöissä ensiapuvälineillä 

Tarvittaessa alkusammutus, 

raivaus ja ensiapu järjestäjien ja 

yleisön toimesta. Toiminnan johto  

Eero Itkonen 050 4642164 

2.6 Eksyminen maastoon Tulospalvelu seuraa maastossa 

olevien lukumäärää. 

Ensiapuhenkilöstössä oma 

maastoryhmä 4 henkilöä. Maastossa  

ensiapupiste.  

Suunnistusliiton (SSL) säännöt edellyt-

tävät loukkaantuneen kanssa kilpailijan 

auttamista ja ilmoittavat sijainnin EA-

henkilöstölle. Sijainnin määritys. Nouto 

metsästä ja ensiapu. Tarvittaessa kulje-

tus hoitopaikkaan.  

Tarvittaessa järjestäjät organisoivat 

etsinnän. Etsintäryhmä nimetty, Toi-

minnan johto Mika Vuorela 040 

7662798/Eero Itkonen 050 4642164 

2.7 Sähkötapaturma  Käytössä agregaatti Sähkön syöttö katkaistaan. 

Elvytys ja kuljetus tarvittaessa. 

2.8 Myrkytystapaus Äkillinen myrkytystapaus on 

erittäin epätodennäköinen. Kilpai-

lussa ei käsitellä myrkyllisiä eikä 

vaarallisia aineita. 

Ensihoito tapahtuu kilpailukeskuk-

sessa. Tarvittaessa soitetaan 

112:seen ja toteutetaan 

kuljetus hoitopaikkaan. Ensiohjeet 

Myrkytystietokeskuksesta 

puh. (09) 471 977. Toiminnan johto 

Marjo Fagerholm 040 352 2982 

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                    

AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

 

Kilpailun johtaja Tommi Itkonen 

 

040 6351628 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

 

Eero Itkonen 

 

050 4642164 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

 

Kilpailun johtaja Tommi Itkonen 

 

040 6351628 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  

  

Eero Itkonen 
 

050 4642164 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

 

Tommi Itkonen  

 Eero Itkonen 

 

040 6351628 

050 4642164 



PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  

 

 

 
 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

 

Vastuuhenkilö Marjo Fagerholm 

Kilpailukeskuksen ea-ryhmässä 5 

hlöä, Maastoryhmässä4 hlöä 

 

040 352 2982 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Mika Vuorela, Pelastushenkilöstö 

kootaan tarvittaessa kilpailukeskuk-

sessa olevista järjestäjistä ja kilpaili-

joista (SSL sääntö, kaikki kilpailijat 

velvoitettuja osallistumaan).  

 

 

040 7662798 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, 

laatu ja sijoitus) 

Kisaravintolassa on sammutuspeittoja ja jauhesammutin ( 6 kg). Lisäksi 

yksi jauhesammutin (6 kg) on kuljetusvalmiudessa kilpailukeskuksessa. 

Kilpailukeskuksessa on käytössä myös vettä (pesupaikalla).  

Pysäköintialueella yksi jauhesammutin (6 kg). 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Ensiapupaikat on merkitty kilpailukeskuksen ja maastokarttaan  

Ensiavussa on riittävä määrä tilaa ja tarvikkeita. 

Tarvittaessa hoidetaan kuljetus maastoon/maastosta. Ilmoitus tarpeesta EA-

ryhmän kautta p. 040 352 2982  Marjo Fagerholm/Mika Vuorela 

 040 7662798 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Opaspaalu, kilpailukeskuksessa. Jos kyseessä on tulipalo, 

järjestäjät kokoavat ja ohjaavat kuulutuksilla ja opastaen väen 

suojaan tien toiselle puolen tai kiitorata-alueelle. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Poistuminen Oinasjärventielle tai tilanteen niin vaatiessa kiitorata-alueelle.  

Järjestäjät hoitavat opastuksen kuulutuksin ja opastamalla. 

Poistumisessa ei ole esteitä. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Kuulutuksella. Sisäisesti matkapuhelimilla. Toimintojen vastuuhenkilöt 

vastaavat oman väkensä hälyttämisestä ja organisoinnista 

mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Kilpailukeskukseen johtava tie risteytyy Oinasjärven tiestä. Tie pidetään va-

paana pelastusajoneuvoja varten. Liikenteenohjaajat huolehtivat tien esteettö-

mästä käytöstä. 

Eero Itkonen  050 4642164 

 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 

5.1 Pysäköintijärjestelyt Kaikki pysäköinti on lentokenttäalueella. Hoidetaan opastein sekä paikoitus-

henkilöstön toimesta. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Ensiapupisteen henkilöstö on koulutettua terveydenhuollon ammattihenkilös-

töä. 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Keskeisille henkilöille ravintolassa ja kilpailukeskuksessa sekä 

liikenteenohjauksessa annetaan jauhesammuttimen käyttökoulutus. 
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5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Suunnitelma julkaistaan kilpailuohjeiden yhteydessä kilpailukeskuksessa sekä 

seuran nettisivuilla. Yhteyshenkilöt ja -tiedot jaetaan kaikille järjestelyissä 

mukana oleville. 

5.5 Kadonneen etsintä Kohdan 2.6 mukaisesti 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 

yleisötilaisuutta. 

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt en-

nen tilaisuuden aloittamista. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

Aika ja paikka: Suomusjärvi 22.3.2015 

 

 

 

Eero Itkonen 

  

 
Tommi Itkonen  

Turvallisuusvastaava    Kilpailunjohtaja 

 

 

 

       Pelastusviranomainen 

 

LIITTEET 

   
1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, ko-

koontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjes-

telyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.(Alueen kartta on kilpailunjohta-

jalla) 

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelas-

tustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä  
 

 

 

 

 


