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1. SUUNNITELMAN TARKOITUS
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa
henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.
Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

noudattamaan

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman

nimi:

tapahtuman

koko Uudenmaan

Kompassiviesti

nimi/nimet

Tapahtuman

ajankohta:

päivämäärä

ja

23.9.2021, klo 10-17

kellonajat

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta

Kilpailukeskus: Parkkimäen
urheilukenttä,
Urheilutie, Nurmijärvi
Kilpailumaastona Parkkimäki
Tapahtuman
järjestäjä:
vastuullisen Rajamäen Rykmentti ry, Metsomäentie 14,
järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot 01260 Vantaa y-tunnus:
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Kilpailun johtaja Simo Toivonen, +358 50
nimi ja yhteystiedot
5626567
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Turvallisuuspäällikkö Seppo Varmavuo +358
nimi ja yhteystiedot
400 528583
Tapahtuman
turvallisuushenkilöstö: Toimitsijoita n. 30 henkeä. EA henkilöstöä 2-3
järjestyksenvalvojien
turvallisuushenkilöstön
tehtävät

ja
määrä,

muun
sijoittelu ja

Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, Kilpailuun voivat osallistua 14-vuotiaat ja
vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.
nuoremmat lapset. Lasten vanhempia on
paikalla huoltajina.
Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus Suunnistuskilpailu
Uudenmaan
alueen
tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.
kompassiviesti 14-vuotiaille ja nuoremmille
lapsille. Viestissä on kuusi osuutta. Arvioitu
joukkuemäärä on noin 60 ja ensimmäisen
osuuden kilpailijat lähtevät yhteislähtönä klo 11.
Kilpailun kesto on noin kolme tuntia.
Alueella on myös lapsille vapaamuotoisia
suunnistusratoja kilpailun ulkopuolella.

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti n. 500 kilpailijaa / huoltajaa sekä noin 30
läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + toimitsijaa
henkilökunta)

Tapahtuman

erityispiirteet: tapahtuman Kilpailukeskus
rakennetaan
Nurmijärven
mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, urheilukentälle.
Kilpailukesustoiminnot
palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, sijoitetaan toritelttoihin sekä kentällä pysyvästi
tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen
oleviin
parakkeihin.
Teltat
pystytetään
tai telttailu jne.
valmistajan ohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään
maahan
tarkoitusta
varten
valmistetuilla
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maakiiloilla. Tarvittava sähkö saadaan osin
kentän kiinteistä sähköpisteistä ja tarvittaessa
lisäksi
tuotetaan
sähköä
aggregaateilla.
Aggregaatit sijoitetaan siten ettei niiden käytöstä
aiheudu palovaara, eikä kaapelointi risteä
missään kohdin alueella liikuttaessa.
Kilpailukeskuksessa on kahvio, jossa myydään
myös grillimakkaraa. Grilliä varten on 10kg
nestekaasupullo sekä toinen 10kg pullo varalla.
Tarjolla olevat tuotteet tuodaan paikanpäälle
valmiina ja säilytetään kylmässä. Juomavedeksi
tuodaan
kilpailupaikalle
vesijohtoverkosta
otettua
vettä,
käyttäen
elintarvikkeiden
säilyttämiseen tarkoitettuja vesiastioita.
Autojen parkkeeraus järjestetään läheisen
Lukkarin koulun pysäköintialueella ja pihalla.
Liikenteenohjaus
järjestetään
pyskäkointialueelle
saavuttaessa
ja
poistuttaessa.
Siirtyminen
pysäköintialueelta
kilpailukeskukseen tapahtuu kevyenliikenteen
väyliä pitkin.
Tapahtumapaikan
erityispiirteet: Ulkotapahtuma Parkkimäen metsäalueella, jossa
tapahtumapaikan erityispiirteet kuten kallio, kulkee
pururata
sekä
jonkin
verran
kiipeämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, polkuverkostoa
syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa,
huonot tieyhteydet, saari jne.
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2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET

Todennäköisyys

1 Harvoin
2 Satunnaisesti
3 Jatkuvasti

1 Lievä
1 Erittäin matala
2 Matala
3 Keskisuuri

Seuraus
2 Kohtalainen
2 Matala
4 Keskisuuri
6 Korkea

3 Erittäin vakava
3 Keskisuuri
6 Korkea
9 Sietämätön

Riskin suuruus = todennäköisyys x seuraus

Riskin kuvaus
Suuruus
Toimenpide

Riskin kuvaus
Suuruus
Toimenpide

Suunnistajan lievä loukkaantuminen, pystyy itse saapumaan tapahtumakeskukseen
(kolhu, pintahaava tai lievä kaatumisesta aiheutunut ruhje/vamma+)
3 x 1 = Keskisuuri
Ensiapu järjestetty tapahtumapaikalle
Kilpailijoiden reitit on erotettu yleisöalueista törmäysten välttämiseksi.
Suunnistajan sairaskohtaus tai vakava loukkaantuminen
maastossa,
ei pysty itse liikkumaan (nyrjähdys, murtuma)
1 x 2 = Matala
Muilla suunnistajilla velvollisuus auttaa loukkaantunut pois metsästä ja/tai hälyttää apua.
Etsintäpartio maastoon jos kilpailija ei kohtuullisessa ajassa olosuhteet huomioiden saavu maaliin.
Ensiapu järjestetty tapahtumapaikalle, viranomaisten hälyttäminen paikalle tarvittaessa.

Riskin kuvaus
Suuruus
Toimenpide

Kilpailukeskuksessa suunnistajan ja auton törmäys
1 x 3 = Keskisuuri
Liikenteenohjaus pysäyttää tarvittaessa liikenteen
Ensiapu järjestetty tapahtumapaikalle, viranomaisten hälyttäminen
paikalle tarvittaessa.

Riskin kuvaus
Suuruus
Toimenpide

Tulipalo kisakeskuksessa
1 x 3 = Keskisuuri
Sammuttimia keskeisillä paikoilla.
Paikalla on alkusammutuskoulutuksen saaneita järjestäjän edustajia.
Avotulen teko kilpailukeskuksessa on kielletty ja sitä valvotaan.
Palokunnan kulkureitit pidetään vapaana ja opastus on järjestetty.

Riskin kuvaus
Suuruus
Toimenpide

Kisakeskusrakenteisiin törmääminen tai kompastuminen
1 x 2 = Matala
Kaapelit kaivetaan maahan tai nostetaan ylös kompastumisvaaran pienentämiseksi
Rakenteissa ei ole yllättäviä ulkonemia, joihin voi epähuomiossa törmätä
Ensiapu järjestetty tapahtumapaikalle.

Riskin kuvaus
Suuruus
Toimenpide

Ruokamyrkytys
1 x 2 = Matala
Juomavesi otetaan kunnan vesijohtoverkosta.
Kahvion kylmätuotteet säilytetään kylmässä.

Riskin kuvaus
Suuruus
Toimenpide

Koronavirustartunta
1 x 2 = Matala
Noudatetaan viranomaisten ja Suomen suunnistusliiton ohjeistusta
Ohjeet ovat osana
kilpailuohjetta
Kilpailijoita muistutetaan ohjeista kuulutuksin ja merkinnöin

Riskin kuvaus
Suuruus
Toimenpide

Puhelinverkko tukkeutuu, puhelut eivät mene läpi
2 x 2 = Keskisuuri, jos samaan aikaan tarvitaan yhteys viranomaisiin
Tarvittaessa siirrytään pois kisakeskuksesta suorittamaan hätäpuhelu.

Riskin kuvaus
Suuruus

Voimakas myrsky
1 x 2 = Keskisuuri
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Toimenpide

Tarvittaessa kilpailu voidaan keskeyttää ja ohjata kilpailijat pois
metsäalueelta

3. 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).
Liikenneonnettomuudet
Liikenneonnettomuudet: ilmoitetaan poliisille 112 kilpailukeskusalueen ulkopuolella.
Kilpailukeskusalueella ilmoitetaan lisäksi omaan 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selvitä mitä on tapahtunut
Estä lisäonnettomuudet
Tarkista potilaan tila
Tarkista hengitys
Siirrä oikeaan asentoon
Välitön hengenvaara 112
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
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ALLEKIRJOITUKSET JA NIMEN SELVENNYKSET

Aika ja paikka: Nurmijärvi 11.9.2021
Simo Toivonen
Kilpailun johtaja

Seppo Varmavuo
Turvallisuuspäällikkö

Pelastusviranomainen
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4. LIITTEET

Pohjakartta
Tarkistuslista
Tarvittaessa:
Ensiapusuunnitelma
Ilmoitus tuliesityksestä
Ilmoitus tehosteiden käytöstä
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5. POHJAKARTTA
Liitä tähän tapahtuma-alueen pohjakartta. Pohjakartasta tulee käydä ilmi alkusammutuskaluston,
ensiapupisteen, nestekaasun sekä palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikkojen, pelastusteiden
ja muiden ajoreittien, poistumisreittien, aggregaattien ja tilapäisten rakennelmien sijainnit.
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6. TARKASTUSLISTA
OK

Pelastussuunnitelma
on
laadittu
ja
toimitettu
pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.
Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus,
aluehallintovirasto) on hankittu.
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle
vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä.
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus
pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen
tehosteiden käyttöä.
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan
poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen
järjestämistä.
Tilapäismajoituksesta
on
ilmoitettu
hyvissä
ajoin
pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.
Tapahtuman henkilöstö
pelastussuunnitelmaan.

on

perehdytetty

tapahtuman

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto
esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.

on

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty
ensiapuvalmius.
Tapahtuma-alueen tai -tilan
tiedossa ja sitä valvotaan.

maksimihenkilömäärä

on

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään
esteettöminä.
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen
osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä
ja ohjeita.
Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja
ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.
Poistumistiet
esteettömiä.

ja

reitit

niille

ovat

kulkukelpoisia

sekä

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei
kiilata auki.
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti
syttyvä SL1 tai vastaava)

Ei
käytössä

Korjattava /
korjauksen
vastuuhenkilö
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Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman
toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä
järjestelyitä.
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat
muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman
alkua pelastusviranomaiselle osoitteeseen paivystavapalotarkastaja@ku-pelastus.fi.

