
PELASTUSSUUNNITELMA
 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen Hiihtosuunnistuskilpailut

1.2 Tilaisuuden järjestäjä 
(Yhteystietoineen)

Sonkajärven Pahka, 

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

Kilpailukeskus: Matomäentie 100, 74300 Sonkajärvi, metsästysmaja 
Oinaspirtti.

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 18.1. ja 19.1.2020 
Ensimmäinen kilpailija lähtee 18.1. klo 11.00
Kisat ohi 19.1. n. klo 15

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 
selvitys tilaisuuden luonteesta) - hiihtosuunnistuskilpailu Oinasjärven maastossa.

- sarjat lapsista ikäsarjoihin 10-85v.
- kisakahvio, makkaragrilli, 
- kaikki kilpailurakenteet ulkona

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön
laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 
alkoholitarjoilua jne.)

   
- kilpailijoita n. 300
- toimitsijoita ja huoltajia n.50-60, ei alkoholitarjoilua
- e

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

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo -vaahtosammutin ja

  sammutuspeite kilpailukeskuksessa

2.2 Sairaskohtaus - kilpailijat harkitsevat itse 
kisakuntonsa

Ensiapu  on kilpailukeskuksessa.
Ambulanssi tilataan tarvittaessa. 
Kilpailija velvoitettu auttamaan 
metsässä.2.3 Tapaturma - asianmukaiset rakenteet EA kilpailukeskuksessa

2.4 Liikenne - Varoitus suunnistajista kylätiellä
- liikenteenohjaus paikoitusalueelle 
jolla vältetään tie tukkeutuminen.

-ensiapu
-ambulanssi tilataan tarvittaessa

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet - kokenut ryhmä rakentaa lähdön ja
   maalin rakenteet

-ensiapu
-ambulanssi tilataan tarvittaessa

2.6 Eksyminen maastoon - radat suunniteltu liiton ohjeet 
huomioiden, kilpailualueen kartta 
kilpailukeskuksessa

-  etsintäpartio, ea-henkilö
    ja ratamestari kaikki rastit- kartta
   mukana oletetulle reitille

2.7 Sähkötapaturma -sähkönsaanti asianmukaisin laittein - ensiapu
-ambulanssi tilataan tarvittaessa

2.8 Myrkytystapaus - kilpailussa ei myrkyllisiä aineita - ensiapu,
- ambulanssi tilataan tarvittaessa
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3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN          
AIKANA

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

Tuula Rissanen
kilpailunjohtaja

 

0503020519

3.2 Turvallisuudesta vastaava Hannu Heiskanen 503075503

3.3 Rakenteista vastaava Jari Heiskanen 0407506104

3.4 Liikenne ja 
pysäköintivastaava 

Pasi Rissanen 050-5225691

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava

Jari Heiskanen sekä 
tarvittaessa kilpailun toimitsijat

0407506104

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana

3 henkilöä
Kirsi Luukkonen

0505609244

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana

3 pelastushenkilöä
vastuuhenkilö Jari Heiskanen

0407506104

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

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä,
laatu ja sijoitus)

Kilpailukeskuksessa vaahtosammutin ja sammutuspeite

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-
paikka

Normaali EA-välineistö on kilpailukeskuksessa ensiapupisteessä.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka

Kilpailukeskus

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

Yleiset tiet, Matomäentie.

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

Kenttäkuulutus .
Kilpailunjohtajalla ja toimitsijoilla on toistensa puhelinnumerot kilpailun 
aikana.

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

Yleinen tie, Matomäentie.
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt Opastettu pysäköinti kilpailukeskuksen läheisyydessä. Tie pidetään avoimena.

5.2 Ensiapukoulutus 
(Henkilökunta)

EA-2 Tuula Rissanen,  kaksi EA-taitosta henkilöä.

5.3 Alkusammutuskoulutus 
(Henkilökunta)

Sammutustaitoisia henkilöitä on kilpailukeskuksen toimitsijoina.

Suunnitelman ja 
turvallisuusjärjestelmän 
saattaminen henkilöstön tietoon

Talkoot 16.1. klo 14.00 ja ennen kisan alkua 18.1.klo 8.00

5.5 Kadonneen etsintä Pelastuspartio: ea-henkilö, ratamestari, kadonneen tuntevia henkilöitä, 
tarvittaessa muita kilpailijoita

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 
yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt 
ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka: Sonkajärvi   

Tuula Rissanen Hannu Heiskanen
Tapahtuman johtaja                                            Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

       Pelastusviranomainen

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

kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen 
pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on
kilpailunjohtajalla)

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja 
pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston 
vieressä 
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