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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi FinnSpring 2014 suunnistuskilpailu (henkilökohtainen ja

viesti)
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-
teystietoineen)

Angelniemen Ankkuri ry.
Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman p. 040 3556 221
Pelastussuunnitelman laatija
Jukka Aaltonen p. 044  2033 180

1.3 Järjestämispaikka (Paikan
nimi ja osoite, ehkä myös GPS-
koordinaatit)

Salo, Merikulma, Peppursuo
Koordinaatit:
N 60° 19.2875' E 23° 4.4730'
Hätäilmoitusta varten koordinaatit myös hätäpuheluohjeessa.

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 26.4.2014 klo 8 - 17 ja 27.4.2014 klo 7 - 16

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt
selvitys tilaisuuden luonteesta)

26.4.2014 Henkilökohtainen suunnistuskilpailu
27.4.2014 Viestikilpailu sekä yhteislähtökilpailu

1.6 Arvioitu osallistuja- / yleisö-
määrä (Yleisön laatu. liikuntara-
joitteisuus tms. alkoholitarjoilua
jne.)

Kilpailijoita n.1 000 - 1 500. Kyseessä urheilukilpailu, jossa
on ruoan ja kahvin sekä makeisten myyntiä.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo
- parkkialueella
- kilpailukeskuksessa

Ajoneuvojen sijoittelu ja riittävät
etäisyydet.
Alkusammutuskalustoa on
parkkipaikkojen läheisyydessä
ja ravintolassa.
Vastuuhenkilöille annetaan oh-
jeet onnettomuustilanteen varal-
le.
Avotulen käyttö kielletty!

Alkusammutus, hätäpuhelu 112,
Pelastusajoneuvojen opastus
paikalle ja esteetön pääsy var-
mistetaan. Tarvittaessa yleisöä
opastetaan kuulutuksilla.

Tulipalon sattuessa ravintolan
kaasupullot suljettava ja siirret-
tävä suojaan!!

2.2 Sairaskohtaus Kilpailupaikan osoite ja koor-
dinaatit annetaan viranomaisten
tietoon ennen kilpailua (tämä
suunnitelma).
SPR:n ensiapuryhmä keskuk-
sessa.

Ensiapuryhmä kilpailukeskuk-
sessa, tarvittaessa soitto 112 -
sairaankuljetus /ensihoito.

2.3 Tapaturma SPR:n ensiapuryhmä on kes-
kuksessa.

Ensiapuryhmä kilpailukeskuk-
sessa, tarvittaessa soitto 112 -
sairaankuljetus /ensihoito.

2.4 Liikenne
Pysäköinti pellolla

Alhaiset nopeusrajoitukset. Riit-
tävä määrä liikenteen ohjaajaa-
jia, selkeät opasteet ja liikenne-
merkit.

Tarvittaessa alkusammutus ja
pelastustoiminta järjestäjien ja
yleisön toimesta. Hätäpuhelu
112
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2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei majoitustoimintaa. Tilapäisra-
kenteet keveitä, ei suurta palo-
kuormaa. Sijoittelussa huomioi-
daan riittävät etäisyydet.
Rakenteet riittävän kestävät ja
kaatumisvaarat ehkäistään.
 Sähkötyöt tehdään ammattilais-
ten toimesta.
Järjestäjät varautuvat rakenta-
mis- ja purkutöissä ensiapuväli-
neillä.

Tarvittaessa alkusammutus,
raivaus ja ensiapu. Grillin ja
ravintolan kaasupullot suljettava
mahdollisessa tulipalotilantees-
sa ja siirrettävä syrjään mahdol-
lisuuksien mukaan!

2.6 Eksyminen maastoon
/loukkaantuminen maastossa

Tulospalvelu seuraa maastossa
olijoita.

Järjestäjien sisäiseen käyttöön on
tehty tarkempi pelastussuunnitelma
maastossa tapahtuvia onnettomuuksia
varten. Järjestäjien ensiaputaitoinen
pelastuspartio maastoon  ja ambu-
lanssin  ajoreitit eri alueille kuvattu.
Opastus ambulanssille.

Kanssakilpailijat auttavat louk-
kaantunutta. Ensiapu ja sijainnin
määritys. Nouto metsästä ja
ensiapu kisakeskuksessa. Tar-
vittaessa kuljetus hoitopaik-
kaan.
Tarvittaessa järjestäjät organi-
soivat etsinnän.

2.7 Sähkötapaturma Sähkötyöt tehdään ammattilais-
ten toimesta. Tehosyötön kat-
kaisupiste merkitään ja tieto
siitä on kenttähenkilökunnalla.

Sähkön syöttö katkaistaan.
Elvytys ja soitto 112.

2.8 Myrkytystapaus Äkillinen myrkytystapaus on
erittäin epätodennäköinen. Kil-
pailussa ei käsitellä myrkyllisiä
eikä vaarallisia aineita.

Ensihoito tapahtuu kilpailukes-
kuksessa. Tarvittaessa soitetaan
112:seen ja toteutetaan kuljetus
hoitopaikkaan. Ensiohjeet Myr-
kytystietokeskuksesta
puh. (09) 471 977

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN
AIKANA

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö
joka vastaa koko tapahtumasta)

Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman p. 040 3556 221

3.2 Turvallisuudesta ja paikoi-
tuksesta vastaava

Jukka Aaltonen p. 044 2033 180

3.3 Rakenteista vastaava Jarmo Reiman p. 040 3556 221

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-
taava

Kimmo Virtanen p. 050 5361 035

3.5 Onnettomuustiedottamisesta
vastaava

Kilpailujohtaja Jarmo Reiman /
turvallisuusvastaava
Jukka Aaltonen

p. 040 3556 221
p. 044 2033 180
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3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Vastuuhenkilö Henrik Toivonen
henkilöstö ensiapupisteessä 5
henkilöä.

p. 040 5379 413

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Jukka Aaltonen
Pelastushenkilöstö kootaan
tarvittaessa kilpailukeskuksessa
olevista järjestäjistä.

p. 044 2033 180

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä,
laatu ja sijoitus)

Kisaravintolassa on sammutuspeitto ja jauhesammutin. Lisäksi
yksi jauhesammutin on kuljetusvalmiudessa kilpailukeskuksessa.
Kilpailukeskuksessa on käytössä myös vettä (pesupaikalla).

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-
paikka

Ensiapupaikka on merkitty kilpailukeskuksen karttaan. Ensiavus-
sa on riittävä määrä ensiapuvälineitä.
Tarvittaessa hoidetaan kuljetus maastoon. Ilmoitus tarpeesta p.
044 2033 180

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka

Opaspaalu, kilpailukeskuskartassa nro 1. Jos kyseessä on tulipa-
lo, järjestäjät kokoavat ja ohjaavat kuulutuksilla ja opastaen väen
suojaan tien toiselle puolen. Kilpailukeskukseen johtava Kavalon-
tie pidetään auki mahdollisia pelastusajoneuvoja varten.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-
eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-
tuu onnettomuustilanteessa)

Poistuminen Merikulmantielle.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-
sön varoittaminen ja henkilökunnan
hälyttäminen)

Kuulutuksella ja organisaation sisäisesti matkapuhelimilla. Toi-
mintojen vastuuhenkilöt vastaavat oman väkensä hälyttämisestä
ja organisoinnista mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin
pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-
seen)

Kilpailukeskukseen johtava tie pidetään onnettomuustilanteessa
vapaana pelastusajoneuvoja varten. Liikenteenopastus huolehtii
tarvittaessa tien esteettömästä käytöstä. Yhteyshenkilö Kimmo
Virtanen puh. 050 5361 035

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

5.1 Pysäköintijärjestelyt Henkilöautojen pysäköinti on kilpailukeskuksen lähelä ajoharjoit-
teluradalla, vanhan kaatopaikan alueella sekä metsäalueella ja tien
varressa..

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-
ta)

Ensiapupisteen henkilöstö on koulutettua SRP:n väkeä.
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5.3 Alkusammutuskoulutus
(Henkilökunta)

Keskeisille henkilöille ravintolassa ja kilpailukeskuksessa sekä
liikenteenohjauksessa annetaan jauhesammuttimen käyttökoulu-
tus.
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pelastussuururitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyviiksytt:iveiksi viisi vuorokautta ennen

yleisotilaisuutta.

pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisotilaisuuden turvallisuusjilrjestelyt

ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirj oitukset j a nimen selvennykset

5.4 Suunnitelman ja

turvallisuusj fi rj estelmiin
saattaminen henldliistiin tietoon

@aan kilpailujen nettisivuilla'

5.5 Kadonneen etsintb Kts. kohta 2.6

Aika ia paikka: 16.4.2014
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Tapahtuman turvallisuudesta vastaava
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pailun johtaja

Pelastusviranomainen

LIITTEET
1. Karttaliite, josta selviiid alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuviilineiden sijoituspaikat'

kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sZihkcipiilkytkin, p-elastu.stiet' liihialueen

pysiik6intijiirjestelyt sekii esiintymislavan ja yleistin paikat ja muu-tutp".11in"n informaatio'( Alueen kartta on
'kilpailunjohtaj 

alla i a turvallisuudesta vastaavalla)

Z, Ohje hiitiiilmoituksen tekemisestf,o Ohje yleistin varoittamisesta, henkiliikunnan hiilyttiimisestii ja

pelastustoiminnan aloittamisesta. On naryvilta ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutnskaluston

vieressI
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LIITE  - KILPAILUKESKUSKARTTA



N 60° 19.2875' E 23° 4.4730'

Salo

Peppursuon ajoharjoittelurata
Salo /Merikulma/Peppursuo

Opastus Merikulmantie 726:n kohdalta.
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