
Kesälaitumen Rastien turvallisuus- ja  pelastussuunnitelma 

Tilaisuus: Kesälaitumen Rastit, kansallinen suunnistuskilpailu 

Järjestäjä: Punkalaitumen Kunto 

Tapahtumapaikka: Jalasjoen metsästysseuran maja kilpailukeskuksena 

Kilpailukeskuksen osoite: Vihalaidantie 203, 31900 Punkalaidun 

Tapahtuma-aika: Lauantai 30.6.2018 klo 7.00- 17.00 

Suunnitelman laatija: Kilpailunjohtaja Jukka Keskitalo puh. 040 510 8386 

Turvallisuusvastaava: Kilpailunjohtaja Jukka Keskitalo 

Toiminnan kuvaus: Avoin kansallinen keskimatkan suunnistuskilpailu pidetään Jalasjoen 

metsästysmajan maastossa Faaraovuoren kartalla. Maasto on talousmetsää, joka on pienten 

kallioryhmien pirstaloima. Korkeuserot ovat kohtuulliset. 

Kilpailijoita odotetaan tulevan noin 500. Osallistujien ikähaitari on 6 – 90 vuotta. 

Toimitsijoita on noin 50 henkilöä. 

Kartta maastosta ja rasteista, sekä eri toimintojen sijoittelusta on infossa ja turvallisuusvastaavalla. 

Kaasulaitteiden käyttö: Käytetään järjestäjien makkaragrillissä 

Ensiapu: Ensiavusta vastaa Esa Hämäläinen puh. 040 579 4345 

Pysäköinti: Pysäköinti tapahtuu ohjatusti sekä peltoparkkiin, että tien 12745 varrelle. 

Tienvarsipysäköintiin on Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämä lupa. 

Liikenteenohjaajien päällikkö on Tauno Männistö. 

Sairauskohtaukset ja tapaturmat: Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

 Ilmoitetaan numeroon 112. 

Jokainen kilpailija on suunnistuksen kilpailusääntöjen perusteella velvollinen auttamaan 

sairastunutta, loukkaantunutta tai muutoin avuntarpeessa olevaa kilpailijaa, sekä tilanteen niin 

vaatiessa, opastamaan eksynyttä lasta. 

 



Tulipalo: Ilmoitetaan numeroon 112 

Kilpailukeskuksessa on alkusammutuskalustoa sekä vettä. 

Paikalla on vapaapalokuntalaisia. 

Liikenneonnettomuudet: Ilmoitetaan numeroon 112 

Välitön ensiapu paikanpäällä 

Hälytysajoneuvojen opastus paikanpäälle: Sovitaan hälytyksen yhteydessä. 

Kilpailukeskukseen on avoin pelastustie. 

Pelastushelikopterilla on laskeutumispaikka läheisellä pellolla. 

Kadonneen etsintä: Jos kilpailun osanottaja ei ole saapunut maaliin kahden tunnin kuluessa 

viimeisestä lähdöstä, etsintäpartio suorittaa maastotiedustelun. Ellei kilpailijaa löydetä, tai 

löydetään vakavasti loukkaantuneena, ilmoitetaan numeroon 112 hengen / terveydenvaaran 

kokonaistilanteen arvion mukaan. 

Partion johtajana toimii Markus Salo puh. 040 763 0304 

Tärkeää on, että kilpailun keskeyttäneet ilmoittautuvat maaliin. Kilpailuohjeissa kilpailijoita 

muistutetaan asiasta. 

Toimenpiteet vaaratilanteen ehkäisemiseksi: 

Kilpailualueen teillä on alennettu nopeusrajoitus, liikenteen ohjaus, sekä asiaankuuluvat opasteet. 

Lisäksi ajoneuvoliikenne pysäytetään aina tarpeen kilpailijoiden ylittäessä tien 12745.  

Kilpailualue on laaja, joten yleisö-ja osanottajamäärää ei tarvitse rajoittaa. 

Tupakointi on kielletty muualla, paitsi tarkoitukseen varatulla alueella. 

Avotulen teko on kielletty. 

Noin 50 toimitsijaa pitää huolen järjestyshäiriöiden ehkäisemisestä. 

Yleinen hätänumero on 112 

Myrkytyskeskuksen numero on 09 471 977 

Punkalaitumella 18.6.2018                           kilpailunjohtaja Jukka Keskitalo 040 510 8386 

                                                                           sähköposti: jukka.keskitalo@dnainternet.net 


