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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

1.1 Tilaisuuden nimi Rasti-Vihdin kevätkansalliset  
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen) 

Rasti-Vihti ry, kilpailunjohtaja Jan Reijo (050 568 5813 tai 

jan.reijo@gmail.com) 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite sekä GPS-

koordinaatit) 

Osoite Laukkalantie 70, 03400 Vihti GPS-koordinaatit N 60.401026, E 

24.241290 

Matka Nummelan pelastusasemalta 19,8 km, pääasiassa valtatietä 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat Kilpailut su 15.5. klo 8-16, josta kilpailun osuus klo 10-14 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Avoimet kansalliset pitkänmatkan suunnistuskilpailut väliaikalähdöillä. 

Kilpailujen toteutuksesta on laadittu erilliset kilpailuohjeet. Kilpailussa 

noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä. Ensimmäinen lähtö 

klo 10.00, keskimääräinen aika radan kulkemiseen n. 45 minuuttia. 

Suunnistuskilpailuissa ei ole tavallisesti esiintynyt järjestyshäiriöitä. 

Kaikilla toimitsijoilla on yhtenäinen huomiovärivaatetus. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 

alkoholitarjoilua jne.) 

Yhteensä n. 200 henkeä, pääasiassa aikuisia, mutta joukossa myös lap-

sia ja nuoria sekä jonkin verran talkooväkeä. Alueella tai sen läheisyy-

dessä ei ole alkoholitarjoilua, kilpailijat saapuvat autolla. 

 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 

2.1 Tulipalo Kahvion kaasukeittimen ja grillin 

sijoittaminen etäälle herkästi syttyvistä 

materiaaleista. Telttojen välissä 4 m 

turvaväli.  

Alkusammutus lähimmällä alkusam-

muttimella, yleisön evakuointi kenttä-

kuulutuksen avulla, tarvittaessa 112. 

2.2 Sairaskohtaus Kuumana päivänä maalissa tarjolla 

vettä; ensiapupiste maalin läheisyy-

dessä. 

Ensiapuhenkilöstön hälyttäminen, 

tarvittaessa 112 

2.3 Tapaturma Ratasuunnittelun avulla vältetään 

loukkaantumisriskiä maastossa, tila-

päisrakenteiden sijoittelulla ja tarkas-

tamisella ehkäistään tapaturmia kilpai-

lukeskuksessa. Pysäköinninohjaukses-

sa seulotaan joukosta mahdolliset 

häiriköt. 

Ensiapuhenkilöstön hälyttäminen, 

tarvittaessa 112 

2.4 Liikenne Riittävän etäälle ja näkyvästi sijoitetut 

opasteet, pysäköinninohjaajien näkyvä 

vaatetus 

Lisävahinkojen estäminen, ensiapu-

henkilöstön hälyttäminen, tarvittaessa 

112 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Tilapäisrakenteiden kestävyyden tes-

taus ennen käyttöönottoa (wc, tulos-

taulu, telttojen kiinnitykset tuulen 

varalta) 

Lisävahinkojen estäminen, ensiapu-

henkilöstön hälyttäminen, tarvittaessa 

112 

2.6 Eksyminen maastoon Onnistunut ratasuunnittelu ja -

valvonta; pienimpien lasten reitti mer-

kitty yhtenäisellä viitoituksella lähdös-

tä maaliin saakka maastoon 

Lähietsintä ja tiedustelu valmiusryh-

män voimin, sitten poliisin hälyttämi-

nen numerosta 112. Kilpailukeskuk-

sessa vanhemmistaan eksyneet ohja-

taan kuuluttajan luokse, joka ilmoittaa 

lapsesta kenttäkuulutuksella. 
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2.7 Sähkötapaturma Sähkökeskuksen sijainti kielletyllä 

alueella, vain koulutetut sähköalan 

ammattilaiset tekevät käytettävät säh-

köasennukset ja -liitokset  

Sähköjen katkaisu, ensiapuhenkilöstön 

hälyttäminen, tarvittaessa 112 

2.8 Myrkytystapaus Alueella ei käytetä kemikaaleja; ra-

kennustalkoiden yhteydessä varmiste-

taan, ettei kisakeskuksessa kasva 

myrkkymarjoja. 

Myrkytystietokeskuksen konsultointi, 

puh. 09 471 977 tai vaihde 09 4711, 

tarvittaessa 112 

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

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

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Kilpailunjohtaja Jan Reijo 

Varajohtaja Tiina Moisander 

050 568 5813  

Varajohtaja 040 834 8050 

 
3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Jan Reijo 050 568 5813  

 3.3 Rakenteista vastaava 

 

Ilkka Forsman 040 500 2853 

3.4 Liikenne- ja pysäköintivas-

taava  

Tapio Pulkkinen 044-5003647 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

Seuran sihteeri Kimmo Salenius yh-

dessä kilpailunjohtajan kanssa 
050 455 7768 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

3 hlö, vastuuhenkilö Anna Oksanen 041 449 8777 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Kilpailuorganisaatio, n. 60 hlö, vas-

tuuhenkilö kilpailunjohtaja Jan Reijo. 

Maastoon hälytettävä valmiusryhmä: 

Jouni Moisander, Olli Moisander sekä 

kadonneen etsintään kilpailun loppu-

puolella lähdöstä vapautuneet toimi-

henkilöt (6 hlö) 

050 568 5813  

 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

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

laatu ja sijoitus) 

Käsisammutin 6 kg, sammutuspeite ja sammutusvesi kahviossa (jossa makka-

ragrilli ja kaasukeitin). 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Perusensiapuvälineistö ensiapupisteellä maalin läheisyydessä, ks. sijainti 

opaspaalulta. Loukkaantuneen noutamiseen maastosta varattu mönkijä. 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Kenttäkuulutuksen ohjaamana parkkialue. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Tapahtuma-alue on kesantopelto Kilpailukeskuksesta pääsee lukuisia reittejä 

pois tielle tai metsään. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Kenttäkuulutus ja tarvittaessa matkapuhelimet. 
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4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Pelastusajoneuvot ohjataan alueelle yleisiä teitä pitkin. Koska pysäköinti ta-

pahtuu läheiselle pellolle erillään kilpailukeskuksesta, on pelastusajoneuvoilla 

jatkuvasti esteetön pääsy kilpailukeskukseen. 

 

 

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

5.1 Pysäköintijärjestelyt Pysäköinti tapahtuu läheiselle pellolle, jolle ajetaan yleiseltä tieltä. Tiellä on 

40 km/h nopeusrajoitus. Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä 

hälytysajoneuvojen pääsylle kisakeskukseen on avoin. Yleisön poistumistiet 

hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoimina. Pysäköinninohjaajat käyttävät 

keltaista huomioliiviä ja tarvittaessa käsiopasteita. Mahdollisten häiriköiden 

seulonta tapahtuu pysäköinninohjauksessa. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Ensiavusta vastaa ensiapupisteen henkilökunta, jonka jäsenillä on vähintään 

EA2-kurssi tai terveydenhoitoalan ammattitutkinto. 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Tulta käsittelevä henkilöstö opastetaan käyttämään alkusammutusvälineitä 

oikein. 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Suunnitelma toimitetaan kilpailun toimialapäälliköille, jotka huolehtivat suun-

nitelman saattamisesta oman henkilöstönsä tietoon. Suunnitelma on myös 

nähtävillä tapahtuman infopisteessä. 

5.5 Kadonneen etsintä Kadonneen etsinnästä huolehtii etsinnästä ja loukkaantuneiden noudosta vas-

taava valmiusryhmä. Epäillyssä eksymistapauksessa suoritetaan ensin lähiet-

sintää, jonka jälkeen tai kilpailunjohtajan niin arvioidessa jo aiemmin hälyte-

tään etsintää johtamaan poliisi, puh. 112. 

 

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:  

 

   

Tapahtuman johtaja                                             Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 

 

 

       Pelastusviranomainen 

 

LIITTEET   
1. Karttaliite, josta selviää ensiapupaikka, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, pelastustiet, 

pysäköintijärjestelyt  ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)



PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  

 

 

 
 

 



PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  

 

 

 
 

 



PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  

 

 

 
 

 
 



PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  

 

 

 
 

 

Evakuoitipaikkana toimii Laukkalantien ja Arosuontien risteys.  

Poistumistiet parkkipaikalta ja kilpailukeskuksesta.  

Vesimyllyntie, Arosuontie, Kartanontie, Irjalantien, Jokikunnantie kantatie 1224  


