LAKEUDEN VIESTI JA VIESTILIIGAN
OSAKILPAILU 5/7 su 1.9.2019
Pässilän hiihtomajan maastossa Kurikassa
TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1. Tilaisuuden nimi

Lakeuden viesti ja Viestiliigan osakilpailu 5/7

1.2 Tilaisuuden
järjestäjä (Yhteystietoineen)

Kilpailunjohtaja: Matti Tarkkanen p. 0409687363,
petri.m.tarkkanen@gmail.com
Pässilän majan maasto, Tainuskylä, Kurikka
Kilpailukeskus Pässilän majalla ja ympäristössä, osoite Tainuskyläntie
243 66350
Opastusvt 3:lta Jokiperästä Tainuskylän suuntaan, Koskenkorvalta m
Jurvan suuntaan josta edelleen Jokiperän tien risteyksestä,
Koskimäestä Vaasantieltä Koskenkorvan suuntaan josta edelleen
Jokiperän risteyksestä.

1.3
Järjestämispaikka (Paikan
nimi ja osoite)

1.4 Ajankohta ja aukioloajat


1.5 Selvitys
tilaisuudesta (Lyhyt selvitys
tilaisuuden luonteesta)

1.6 Arvioitu

Suunta Jurva ry

Liitteenä kartta.
Su 1.9.2019 noin klo 9:00 – 16:00
Varsinainen suunnistuskilpailu klo 11:00 - n. 14:00
Kansallinen viestisuunnistuskilpailu, johon osallistuu suunnistajia
iältään 10 - 80 vuotta. Kussakin joukkueessa on kolme juoksijaa.
Kilpailukeskus sijaitsee hiihtomajan ympäristössä n. 200 m päässä
Tainuskyläntieltä.
Suunnistus tapahtuu karttaa ja kompassia käyttäen Palon- ja
Matalakallion maastossa.
Osallistujia n. 300 suunnistajaa + n. 50 toimitsijaa + n. 150

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

kilpailijoiden huoltajaa ja muita seuraajia.
Kokonaishenkilömäärä n. 500 henkilöä.
Makkaran, suklaapatukoiden ja kahvin yms. pienen purtavan myyntiä
kilpailukeskuksen kioskissa.
Ei alkoholitarjoilua.
1.7 Yleisohjeet
Tapahtuman kaikkien toimitsijoiden suositellaan ladata etukäteen
viranomaisavun pyytämisestä puhelimiinsa 112 Suomi -sovellus, joka välittää soittajan sijaintitiedon
automaattisesti hätäkeskukseen. Näin avunsaanti paikalle nopeutuu.
Mikäli paikalle joudutaan pyytämään viranomaisapua soittamalla
yleiseen hätänumeroon, on jo hätäkeskukseen annettava tieto
kohteessa olevasta yleisötilaisuudesta.
Mikäli viranomaisapua pyydetään paikalle, on auttajille järjestettävä
opastus oikeaan paikkaan. Opastuksesta on kerrottava
myöshätäkeskukseen.
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ
TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA
Riskitekijä
2.1 Tulipalo

Ennaltaehkäisy
Kilpailukeskuksessa on tulenteko- ja
tupakointikielto. Tilapäisiin makkaranja kahvin myyntipisteisiin varataan
alku-sammutuskalustoa (käsisammutin
ja sammutuspeitto).

2.2 Sairaskohtaus &
tapaturmat
Paikalla järjestäjien toimesta
ensiapuvalmius, (2-3 ea-koulutettua).

2.3
Liikenneonnettomuus

Opastus kilpailukeskukseen kohdan
1.3. mukaisesti.
* rastilippuja merkkeinä risteyksissä.
Pysäköintiä ja sieltä poistuvaa
liikennettä ohjaa/valvoo n. 6 hengen
ryhmä (yllä keltaiset huomioliivit).
Liitteenä liikenteenohjaussuunnitelma

Pelastamistoimenpiteet
Alkusammutus, yhteys
hätäkeskukseen p. 112 ja ihmisten
evakuointi palokohteesta.
Ensiapu annetaan
tapahtumapaikalla. Tarvittaessa
ohjataan ja/tai järjestetään kuljetus
Ilmajoen terveyskeskukseen tai
Seinäjoen keskussairaalaan.
Vakavissa tapauksissa yhteys
hätäkeskukseen p. 112.
Ensiapu annetaan
tapahtumapaikalla. Tarvittaessa
ohjataan ja/tai järjestetään kuljetus
Vaasan terveyskeskukseen tai
keskussairaalaan. Vakavissa
tapauksissa yhteys hätäkeskukseen
p. 112.

2.4 Mahdolliset
tilapäisrakenteet

Kioskia varten pystytetään teltta tuulen
ja säänkestävästi.
Miesten pesupaikan ympärille tehdään
näkösuoja.
Tv-kameroille tehdään 2 kuvauslavaa
kilpailukeskuksen alueelle.

2.5 Eksyminen
maastoon

2.6 Sähkötapaturma

2.7 Myrkytystapaus

Tapaturmatapauksissa toimitaan
kohdan 2.2. mukaan.

Suunnistajien kulkua lähtöpaikoille ja
kilpailukeskuksen alueella ohjataan
käyttäen viitotuksia (erivärisiä
muovinauhoja).
Nuorten reitit on suunniteltu maastossa
turvalliseen ja helppokulkuiseen osaan,
jossa voidaan tukeutua polkuihin.
Ks. kohta 5.5 kadonneen etsintä
Järjestäjillä on valmius lähettää
maastoon tarvittaessa etsintäryhmiä.
Sähköä käytetään tv-kameroissa,
Ensiapu annetaan
tulospalvelun tietokoneilla ja kioskin
tapahtumapaikalla, vakavissa
laitteissa.
tapauksissa yhteys hätäkeskukseen
Sähköjohdot suojataan kulkureiteillä
p. 112.
(peitetään maahan).
Ensiapu annetaan
tapahtumapaikalla. Vakavissa
Juoma- ja kahvivesi on kaupungin
tapauksissa yhteys hätäkeskukseen
vesijohtoverkosta otettua vettä.
p. 112 ja/tai Myrkytystietokeskukseen 0800-147 111.

3. VASTUUHENKILÖT JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA
Tehtävä
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka
vastaa koko tapahtumasta)
3.2 Turvallisuudesta vastaava
3.3 Kilpailukeskuksesta ja rakenteista
vastaava
3.4 Liikenne- ja pysäköintivastaava

Nimi (tai lukumäärä)

Puh. nro

Matti Tarkkanen (kilpailunjohtaja)

0409687363

Matti Tarkkanen

0409687363

Sauli Hakala

0405885877

Eero Puntila

0407733393

3.6. Ravintola (kahvio, makkara, kioski
Hannele Latva
yms. myynti) vastaava
3.7. Onnettomuustiedottamisesta
Paikallaolijoille kilpailun kuuluttaja.
vastaava
Harri Mehto/Esa Kurki
Viranomaisille: Matti Tarkkanen
3.8 Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä
Jonna Rinta-Keturi
vastuuhenkilö tapahtuman aikana
Suunta-Jurvan ensiapuryhmä
(2 henkilöä).
3.9 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä Kilpailun johtaja + osa-alueiden
vastuuhenkilö tapahtuman aikana
vastuuhenkilöt + toimitsijat.
1 + 10 + 40 henkilöä.

0505752319

0409687363
0451363032

0409687363

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Asia
Selvitys järjestelyistä
4.1
Kahvin- ja makkaranmyyntipisteen läheisyydessä käsisammutin ja
Alkusammutuskalusto (määrä,
sammutuspeitto
laatu ja sijoitus)
4.2 Ensiapuvälineistö ja
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste (Pässilän majan sisällä) – kevyin
ensiapupaikka
ensiapuvarustein (mm. haavojen puhdistus/hoito + jääpusseja).
Opastus ”punaisella ristillä”. Auto varattu mahdollisiin ei-kiireellisiin
loukkaantuneiden noutoon maastosta (paikallisia teitä pitkin) sekä ei
kiireellisiin kuljetuksiin terveyskeskukseen.
4.3 Kokoontumis-/
Kilpailukeskuksen info
evakuointipaikka
4.4 Poistumistiet tapahtumaReitit pysäköintialueille ja sieltä pois ovat samat kuin
alueelta (reitit joita pitkin
saavuttaessa: Tainuskyläntie. Kilpailukeskuksesta on esteetön pääsy
yleisö poistuu
joka suuntaan (maastoon).
onnettomuustilanteessa)
4.5 Kriisiviestintä ja sisäinen Kilpailunjohtaja päättää mahdollisesta kriisitiedottamisesta.
hälyttäminen (Yleisön
Toimintaohjeet välitetään infopisteeseen ja kuuluttajalle, joka välittää
varoittaminen ja
tiedon paikallaolijoille (toimitsijat ja muu yleisö). Kauempana oleville
henkilökunnan hälyttäminen) toimitsijoille (mm. pysäköinti) viestintä matkapuhelimilla.
4.6 Pelastustiet (reitit joita
pitkin pelastusajoneuvot
Kilpailukeskukseen on esteetön pääsy Tainuskyläntien kautta.
pääsevät kohteeseen)
5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia
5.1. Suunnitelman ja
turvallisuusjärjestelmän
saattaminen henkilöstön
tietoon

Selvitys järjestelyistä
Pelastussuunnitelma laitetaan esille kilpailukeskuksen ilmoitustaululle
ja kilpailun internetsivulle.
Pelastussuunnitelma toimitetaan vastuuhenkilöille sähköposti-jakeluna
ennen tilaisuuden alkua ja soveltuvin osin turvallisuusvastaava käy
läpi suunnitelman eri osa-alueiden vastuuhenkilöiden kanssa.
5.2. Kadonneen etsintä
Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut maastosta kohtuullisen ajan
kuluessa kaikkien muiden maaliintulon jälkeen (n. 1 h viimeisestä
lähdöstä), turvallisuusvastaava kokoaa ratamestarin (Heikki
Tamminen) kanssa etsintäpartiot, joka suorittavat maastotiedustelun
oletetulla katoamissuunnalla.
Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan tapahtuneesta poliisille (puh
112).
Pelastusviranomaisille varataan tilaisuus tarkastaa turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Aika ja paikka: Kurikassa 20.8.2019
Tapahtuman johtaja: Matti Tarkkanen 0409687363
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Matti Tarkkanen
Jakelu:




Kilpailuorganisaation vastuuhenkilöt
Pelastuslaitos
Poliisi

Liite 1 KILPAILUKESKUKSEN KARTTA

Liite 2 LIIKENNEJÄRJESTELYT

