PELASTUSSUUNNITELMA
1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi

Hiihtosuunnistuksen SM-kilpailu, keskimatka ja pitkä matka

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)
1.3 Järjestämispaikka (Paikan
nimi ja osoite)

Järviseudun Rasti ry

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

27. – 28.2.2021, ensimmäinen lähtö klo 11

Vatpakka, Vimpeli, Lähdetie 22, 62800 Vimpeli
N=7005261 E=341362

Hiihtosuunnistuskilpailu, keskimatka ja pitkä matka. Noin 300 kilpailijaa +50
toimitsijaa/ huoltajaa / päivä
Kilpailukeskus Vatpakan hiihtomajalla ulko-olosuhteissa, suunnistus tapahtuu
maastossa hiihtäen järjestäjien laatimilla reiteillä. Lauantaina on keskimatka ja
sunnuntaina pitkät matkat..
Ks. www.jarviseudunrasti.fi
1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön Em. kokonaismäärä enintään 400 henkilöä. Kilpailijoiden ikärakenne 12 - 85
vuotta. Ei alkoholitarjoilua.
laatu, liikuntarajoitteisuus tms.

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt
selvitys tilaisuuden luonteesta)

alkoholitarjoilua jne.)

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)
Riskitekijä
Ennaltaehkäisy
Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo

Hiihtomajan alkusammutuskalusto
Sisätiloja ei käytössä

Alkusammutus ja ilmoitus 112

2.2 Sairaskohtaus

Ensihoitopiste kilpailukeskuksessa
hiintomajalla

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

2.3 Tapaturma

Ensihoitopiste
(Pysäköinninohjaajilla
heijastavat liivit ja puhelimet)

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112

2.4 Liikenne

Autoilijat ohjataan tieltä nro 68 teolli- Ilmoitetaan 112 + mahdollinen ensuusalueen piha-alueelle. Katso liite 5. siapu..

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien
kulkua ohjataan ja nauhoitetuilla kaistoilla.

2.6 Eksyminen maastoon

Nuorten ja kokemattomampien reitit
on suunniteltu maaston turvalliseen ja
helpompikulkuiseen osaan.

Katso kohta 5.5 kadonneen etsintä

2.7 Sähkötapaturma

TV-kaapelit, sähköjohdot ja datakaa- Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
pelit on nostettu kulkualueilla korkeal- Vakavissa tapauksissa soitetaan 112
le.

2.8 Myrkytystapaus

Juoma- ja kahvivesi on kunnan vesijohtoverkosta otettua vettä.

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112
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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)

Martti Matintupa

040-7251269

3.2 Turvallisuudesta vastaava

Timo Halla-aho

040-5818978

3.3 Rakenteista vastaava

Heikki Kujanpää

040-7210492

3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava

Heimo Joensuu

040-5901488

3.5 Onnettomuustiedottamisesta
vastaava

Martti Matintupa

040-7251269

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Leena Uusitalo
3 henkilöä, joista 2 lääkäriä

044-4659502

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Timo Halla-aho (päällikkö), Kalevi
Kivipelto, Paavo Sillanpää, Tuomo
Isokangas ja Sakari Takala

040-5818978

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
Asia
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, Jauhesammutin hiihtomajan tiloissa. Kilpailun aikana ei tulentekoa, ei ravintolaa.
laatu ja sijoitus)
4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka

Kilpailukeskuksessa ensihoitopiste sijaitsee lämmitettävässä sisätilassa. Käytössä riittävä ensiavun perusvälineistö.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Hiintobaanalla majan ja valtatie 68 välissä. Katso liite.

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

Reitit ovat samat kuin saavuttaessa.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei- Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Unto
sön varoittaminen ja henkilökunnan Kortesalmi p. 0400-160160
hälyttäminen)
Vimpelin keskustasta päin tietä 68 Lähdetielle ja sitä pitkin Vatpakan hiinto4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin
pelastusajoneuvot pääsevät kohtee- majalle.Katso liite.
seen)
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
5.1 Pysäköintijärjestelyt

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
Opastus valtatieltä 68, josta ohjaus itään Kehätielle.Ohjattu pysäköinti molempina päivinä on teollisuuskiinteistöjen parkkipaikoilla Puusepäntie ja Puusepänkujan lähellä. Kilpailijat kävellen pysäköinnistä kilpailualueelle. Tiellä
68 on liikennemerkit ja liikenteenohjaahjat varottamassa liikennettä jalankulkijoista.

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun- 2 lääkäriä
ta)
5.3 Alkusammutuskoulutus
(Henkilökunta)

Hiihtomajan alkusammutuskalusto, jota majan sisällä työskentelevät osaavat
käyttää.

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus- Tämä suunnitelma on näkyvissä hiihtomajan läheisyydessä lähtöpaikalle johjärjestelmän saattaminen henki- tavan reitin varrella sekä kisasivuilla netissä kilpailun aikana. Se lähetetään
myös vastuuhenkilöille ja kohdan 5.5. pelastushenkilöille.
löstön tietoon
5.5 Kadonneen etsintä

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut lauantaina 2,5 tunnin ja sunnuntaina
3,5 tunnin kuluessa lähdöstään maaliin, pelastushenkilöstö Timo Halla-ahon
johdolla lähtee etsimään kilpailijaa, mukanaan kartat ja puhelimet. Jos etsintä
ei tuota tulosta, ilmoitetaan asiasta poliisille ja kerätään suunniostajista isompi
ryhmä etsintöihin.

Korona-ajan vuoksi tähän suunnitelmaan liittyy erillinen toimintaohje Koronan vuoksi.
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:

Alajärvi 8.2.2021

Martti Matintupa
Tapahtuman johtaja

Timo Halla-ho
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

Pelastusviranomainen
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LIITTEET
1.

2.

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.
Erillinen Koronaan liittyvä toiminta-ohje

