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Pelastussuunnitelma

Uudenmaan Rastipäivät (URP) 7.-8.5.2016

1. Yleistä
Pelastussuunnitelma (PeSu) on yleisötilaisuuden järjestäjän tekemä ja pelastusviranomaisen
hyväksymä suunnitelma, jossa selvitetään, miten ehkäistään vaaratilanteiden syntymistä,
miten varaudutaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa sekä
miten varaudutaan omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin. Se sisältää yleisiä toimintaohjeita
kilpailuorganisaatiolle tapahtuman aikana.
Ennen tapahtumaa tehdään tarvittaessa järjestelyjen vaatimustenmukaisuuden tarkastus.
Pelastussuunnitelma koskee kilpailukeskusaluetta ja –maastoa sekä liikenteenohjausta ja
pysäköintiä kilpailukeskukseen
Suunnitelma on turvallisuuspäällikön laatima asiakirja tapahtuman vastaaville. Asiakirja on
laajuutensa ja yksityiskohtaisuutensa puolesta tarkoituksen mukaisessa suhteessa tapahtuman
laajuuteen ja sen sisältämiin riskeihin. Osana asiakirjaa on riskienarviointi.
Ennakkosuunnittelulla ja toimenpiteillä pyritään ehkäisemään onnettomuuksien
todennäköisyyttä tai vahinkojen suuruutta.
Tapahtumassa kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan (suunnistussääntöjen kohta 3.41).
Suunnitelmissa varaudutaan keskimääräistä huonompiin olosuhteisiin. Mahdollisissa
onnettomuustilanteissa pelastustoimintaa johtaa aina paikalle hälytetty pelastusviranomainen.
2. Voimassaoloaika
Pelastussuunnitelma astuu voimaan lauantaiaamuna 7.5.2016, kun kilpailukeskus avataan ja
päättyy sunnuntai-iltana 8.5.2016, kun kilpailukeskus suljetaan. Pelastussuunnitelman laatii
tapahtuman turvallisuuspäällikkö, Jari Väisänen.
3. Yleistiedot
Tilaisuuden nimi

Uudenmaan Rastipäivät Nurmijärvellä 7.-8.5.2016

Tilaisuuden järjestäjä

Rajamäen Rykmentti ry

Selvitys tilaisuudesta

Kansallinen suunnistuskilpailu

Arvioitu kilpailijamäärä
Arvioitu yleisömäärä
Arvioitu toimitsijamäärä

600-1000
50-100
50 - 100

Kilpailukeskus ja -maasto
Kilpailukeskuksen osoite on Havumäentie 7, Klaukkala, Nurmijärvi. Kilpailukeskus on
Mäntysalon koulun pihapiirissä.
Kilpailukeskuksen koordinaatit ovat N 6698060 E 376583, pelastuspalveluruutu 19O1B4
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Kilpailukeskus on avoinna 7.-8.5.2016 klo 8-17. Suunnistuksen lähdöt ovat lauantaina klo 11
ja sunnuntaina klo 10 alkaen. Maalit suljetaan lauantaina klo 16.00 ja sunnuntaina klo 15.00.
Kummankin päivän kilpailumaasto on yhtenäinen, joiltain osin Klaukkalan kirkkotien
halkoma metsä- ja avokallioalue, jota metsäautotiet ja hajanaiset polkuverkostot halkovat.
Suunnistusalue on liitteenä olevan kartan mukainen. Lauantaina ovat keskimatkat ja
sunnuntaina pitkät matkat.
Kartta kilpailukeskuksesta on nähtävillä ennen tapahtumaa www.rajamaenrykmentti.fi

4. Organisaation yhteystiedot
Tehtävä

Nimi

Puh.nro

Kilpailun johtaja

Ari Enroth

040 7009131

Turvallisuuspäällikkö

Jari Väisänen

040 8358979

Kilpailukeskuspäällikkö

Vesa Tervo

040 7007114

Liikenne- ja pysäköintivastaava Timo Valkonen
Martti Santajoki

040 8655816
050 570 4564

Ensiapuvastaava

Jaana Vartia

0400 890822

Ratamestarit

Ari Enroth
Taneli Koho

040 7009131
040 7474284

Kuuluttaja

Mika Kulmala

040 5761001

Sisäinen viestintä

Sara Liukkonen

040 8313551

Kahvio

Anne Laajaniemi

050 3538658

Valvoja

Matti Viirto

0400 422940

5. Turvallisuusjärjestelyt
Alkusammutus ja nestekaasu
Grillauspisteessä, ravintolassa, ensiavussa sekä pysäköintialueella on
jauhesammuttimet. Mäntysalon koulun ulko-ovien läheisyydessä
sisäpuolella on lisäksi paloletkut.
Nestekaasun varastointimäärä on alle 100 kg, Käytettävä nestekaasu on
kytkettynä grilliin. Varapulloja ei säilytetä kilpailupaikalla.
Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka
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Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Lisäksi sunnuntaina pitkänmatkan
kilpailussa on ensiapuvalmius kilpailumaastossa. Ambulanssi tilataan
tarvittaessa. Turvallisuuspäällikkö vastaa tarvittaessa
ambulanssin/pelastushenkilöstön opastuksesta. Ensiapuhenkilöstöön
kuuluu 2 sairaanhoitajaa ja 2-4 ensiaputaitoista henkilöä. Alueella on
paikalla myös lääkäri.
Hätätilapotilaiden kohdalla varaudutaan aloittamaan potilaan ensihoito
tapahtumapaikalla. Vakavammin loukkaantuneet (kuten murtumat)
toimitetaan jatkohoitoon.
Turvallisuuspäällikkö tekee ilmoituksen Itä- ja Keski Uudenmaan
hätäkeskukseen 3.5.2016 mennessä. (kerava.virka@112.fi).
Sisäinen hälyttäminen ja tiedottaminen (kilpailijoiden, yleisön ja talkoolaisten
varoittaminen/hälyttäminen)
Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Lisäksi
Ensiapuhenkilöstöllä sekä turvallisuuspäälliköllä on käytössä GSM
verkosta riippumaton VHF – radiopuhelinyhteys.
Tapahtuman aikana infosta neuvotaan yleisöä erilaisissa
yhteydenottotilanteissa:


keskeyttäneet suunnistajat



kadonneet lapset



sairauskohtaukset



löytötavarat

Kokoontumis-/ evakuointipaikka on kilpailukeskuksen opaspaalun
tuntumassa.
Pelastustiet (reitit, joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen)
Pelastusajoneuvoilla on esteetön ajo kilpailukeskukseen. Opastus 7.5.2016
klo 8.00 alkaen tieltä 132 (Klaukkala-Perttula) noin 1 km Klaukkalan
keskustasta Perttulan suuntaan (Klaukkalantien ja Kirkkotien risteys).
Poistumistiet tapahtuma-alueelta
Reitit ovat samat kuin saavuttaessa. Kilpailukeskusalue on kaikilta sivuilta
aitaamaton, matalia ja kevyitä ohjaavia aitoja on käytössä osassa aluetta.
Liikenteenohjaus- ja pysäköintijärjestelyt
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Liikenneryhmä vastaa tapahtuma-aikaisesta liikenteenohjauksesta ja –
opastuksesta. Paikoitusalue on kilpailukeskuksen läheisyydessä.
sijaitsevien koulujen piha-alueilla sekä urheilukentillä.
Tienvarsiopasteet ovat paikalla lauantaiaamuna. Purkutyöt aloitetaan
sunnuntai iltapäivällä välittömästi kilpailun päätyttyä. Opastus
kilpailukeskukseen tapahtuu suunnitelman mukaisin viitoin.
Kilpailijoiden saapuessa maaliin on osalla sarjoista viitoitettu Klaukkalan
kirkkotien ylitys. Ylityspaikkaan järjestetään valvonta ja liikenne
pysäytetään pysäytysmerkein tarvittaessa. Suunnistajista varoittavat
liikennemerkit asetetaan näkyvälle paikalle n. 100m ennen kohdetta.
Kirkkotiellä on 40km/h nopeusrajoitus. Liikenteenohjaajat varustetaan
keltaisilla huomioliiveillä ja asianmukaisilla pysäytysmerkeillä.
Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen
Suunnitelmaa käsitellään järjestelytoimikunnan kokouksessa, jossa on
läsnä eri osa-alueiden avainhenkilöt. Lisäohjeistus annetaan
toimihenkilöille kilpailukeskuksessa ennen kilpailun alkua.
Tilaisuus on avoin tapahtuma, kulunvalvonnassa puututaan vain
poikkeaviin tapauksiin, joita ovat päihtyneet katsojat tai väkivaltaisesti
esiintyvät katsojat/kilpailjat.
Pelastussuunnitelma on tapahtuman aikana näkyvillä ravintolassa,
kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä.
Pelastussuunnitelma esitetään pelastusviranomaisille viisi päivää ennen
tapahtumaa sekä julkaistaan sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille.
Viranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden
turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.
Ravintolapalvelut
Ravintolamyynti tapahtuu 3 x 3 m telttakatoksessa. Grillaus tapahtuu
telttakatoksen ulkopuolella avoimessa tilassa. Teltta on tapahtuma-aikana
yli 5 m päässä koulun kiinteistöstä ja säilytetään yöllä kasattuna koulun
sisätiloissa. Katos pystytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja sen
paikallaan pysyminen varmistetaan kaikissa sääolosuhteissa.
Ravintolatoiminta toteutetaan siten, että kuluttajan suojaamiseksi
elintarvikkeiden välityksellä leviäviltä terveyshaitoilta säädöksiä EUdirektiiveissä ja -asetuksissa sekä kotimaisissa laeissa ja asetuksissa
huomioidaan kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Ravintola sijaitsee Mäntysalon koulun pihapiirissä ja kylmäsäilytyksessä
käytetään koulun kotitalousluokan kylmätiloja. Kahvion toiminnasta
vastaava on tehnyt vaadittavan ilmoituksen terveystarkastajalle.
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Ravintolatoiminnassa noudatetaan työsuojelulain mukaisia ohjeita.
Ravintolassa on ensiapu I koulutuksen käyneitä. Tyypillisimmät
työtapaturmat keittiötoiminnassa ovat palovammat, venähdykset nosto- ja
siirtotilanteissa, liukastumiset ja kolhaisut. Terävien leikkuuterien ja
veitsien käyttöä vältetään.
Mäntysalon koulun kiinteistö
Turvallisuuspäällikkö käy Mäntysalon koulun pelastussuunnitelman läpi
koulun rehtorin kanssa ja tiedottaa sen pääkohdat tapahtuman
avainhenkilöille.
Koulun kiinteistössä toimii WC ja peseytymistilat, joihin kulku ohjataan
omista uloskäynneistä. Varapoistumisreitteinä olevat sisäovet ovat
lukitsemattomia ja uloskäynneistä pääsee ulos ilman avainta. Tiloissa on
tapahtuma-aikana valvonta ja tapahtuman jälkeen tilat tarkistetaan.
Kulutustavarat ja kuluttajapalvelut
Ravintolapalveluiden lisäksi tilaisuudessa on suunnistajan kauppa.
Kulutustavarat




Noudatetaan varovaisuutta huomioiden omat kyvyt ja
osaaminen ja huolehtia muistakin ihmisistä, erityisesti lapsista.
Noudatetaan varoitusmerkintöjä, ikäsuosituksia ja
käyttöohjeita.
Ilmoitetaan vaaratilanteista toiminnanharjoittajalle ja
viranomaiselle.

Kuluttajapalvelut
Varmistetaan, ettei kuluttajapalvelusta aiheudu vaaraa kuluttajan
terveydelle tai omaisuudelle.
6. Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet
Riskitekijä:
Todennäköisiä ovat suunnistajien pienemmät loukkaantumiset kilpailussa
tai lievemmät tapaturmat kilpailukeskuksessa.
Pienempi riski on, että tapahtuu vakavampi loukkaantuminen
suunnistajalle tai tapaturma kilpailukeskuksessa.
Tapaturman tai vahingon aiheuttajat on huomioitu ennaltaehkäisevissä
toimenpiteissä.
Uhka-arvio on. että loukkaantunutta suunnistajaa joudutaan etsimään ja
kuljettamaan korpimaastossa ja huonoissa sääolosuhteissa.
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Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä:
Kilpailukeskukseen on sijoitettuna jauhesammuttimia, mm. ravintolaan ja
grilleihin. Alueella on avotulen teko kielletty koko kilpailun ajan.
Vaarallisia aineita ja erikoistehosteita ei tapahtumassa käytetä.
Paikoitusalue on järjestetty hiekkakentälle, jolloin kuumat katalysaattorit
aiheuta palon alkuja.
Ensiapuhenkilöstö koostuu terveydenhuollon ammattilaisista. Lisäksi osa
talkoolaisista on osa saanut EA1-koulutuksen ja osa
alkusammutuskoulutusta vuonna 2010.
Kilpailukeskuksessa suunnistajien kulkua ohjataan matalilla lauta-aidoilla
ja nauhoitetuilla kaistoilla.
Nuorten reitit on suunniteltu helpompaan maaston.
Datakaapelit, sähköjohdot on mahdollisuuksien mukaan nostettu
yleisöalueella korkealle päiden yläpuolelle tai kaivettu maahan.
Juoma- ja kahvivesi on vesijohtoverkosta otettua vettä.
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7. Pelastamistoimenpiteet onnettomuuden sattuessa
Tulipalo
Alkusammutus ja ilmoitus 112.
Loukkaantuminen ja tapaturma
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla ja vakavissa tapauksissa soitetaan
112.
Myrkytys
Myrkytystietokeskus 09-471977
Kadonneen suunnistajan etsinnässä sovelletaan SSL:n lajisääntöjä 3.28 ja
11.82. Mikäli osanottaja ei ole palannut 15 min kuluessa maalin
sulkemisesta tai ilmenee jokin muu syy, järjestäjän partio suorittaa
maastotiedustelun. Turvallisuuspäällikkö koordinoi toimintaa.
Tarvittaessa pyydetään Vapepa apuun tai ilmoitetaan poliisille (puh. 112)
hengen-/terveydenvaaran kokonaistilanteen arvion mukaan (ikä – terve
aikuinen, sataa / on kylmää – kaunis, lämmin kesäpäivä, pimeä pian
tulossa – on pitkään valoisaa jne).
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Liikenneonnettomuudet
Liikenneonnettomuudet: ilmoitetaan poliisille 112 kilpailukeskusalueen
ulkopuolella. Kilpailukeskusalueella ilmoitetaan lisäksi omana ensiapuun.
Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen
yhteydessä. Hälytysajoneuvojen ja pelastushelikopterin liikkuminen
turvataan kaikissa olosuhteissa
Loukkaantuminen kilpailussa/sairauskohtaukset
Tapaturmat: ensiapua annetaan tapahtumapaikalla.
Vakavat tapaukset: ilmoitetaan hälytyskeskukseen.
1. Selvitä mitä on tapahtunut
2. Estä lisäonnettomuudet
3. Tarkista potilaan tila
4. Tarkista hengitys
5. Siirrä oikeaan asentoon
6. Välitön hengenvaara 112
7. Järjestä opastus kohteeseen
Tulipalo
Tulipalo kilpailukeskuksessa tai pysäköintialueella: jauhesammutin.
Tulipalo maastossa: ilmoitetaan 112.
Tärkeitä puhelinnumeroita
Yleinen hälytysnumero 112
Poliisi nro 112
Myrkytystietokeskus (09) 471 977
Allekirjoitukset ja nimen selvennykset
Aika ja paikka:

Nurmijärvi 20.04.2016

Ari Enroth
Kilpailun johtaja

Turvallisuuspäällikkö

Pelastusviranomainen
LIITTEET
1. Karttaliite kilpailukeskuksen sijainnista ja opastuksesta mittakaava 1:25 000.

