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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

1.1 Tilaisuuden nimi Kalevan Kierros 2012 suunnistus 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen) 

Suomusjärven Sisu 

Kurkelantie 1721, 25410 Suomusjärvi 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite, ehkä myös GPS-

koordinaatit) 

Kettulan Pirtti 

Pirtintie 29. 25430 Kettula 

N 60° 24.5081 E 23° 45.6508 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 30.9.2012 klo 06:00-19:00 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Suunnistuskilpailu, joissa kilpaillaan n. 19km ja n. 12km radoilla. Yhteislähtö, 

kahdessa ryhmässä. Klo 8:30 ja klo 9:30 

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 

alkoholitarjoilua jne.) 

Kilpailijoita noin 350 henkilöä. Kisa-alueella yhteensä enintään 450 

henkilöä. Kyseessä urheilukilpailu, jossa ruoka ja kahvimyyntiä. 

 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 

2.1 Tulipalo 

- parkkialueella 

- kilpailukeskuksessa 

Ajoneuvojen sijoittelu ja riittävät 

etäisyydet. 

Alkusammutuskalustoa on 

parkkipaikkojen läheisyydessä 

ja ravintolassa. 

Vastuuhenkilöille annetaan ohjeet 

onnettomuustilanteen varalle. 

Alkusammutus, hätäpuhelu 112, 

Pelastusajoneuvojen opastus 

paikalle ja esteetön pääsy varmiste-

taan. 

Tarvittaessa yleisöä 

opastetaan kuulutuksilla. 

2.2 Sairaskohtaus Kilpailupaikan osoite ja koordinaa-

tit 

annetaan viranomaisten 

tietoon ennen kilpailua (tämä 

suunnitelma). 

Ensiapuryhmä keskuksessa ja kah-

dessa keskeisessä maastokohteessa. 

Ensiapuryhmä kilpailukeskuksessa 

sekä maastossa, 

tarvittaessa soitto 112 - 

sairaankuljetus /ensihoito. 

2.3 Tapaturma Ensiapuryhmät kilpailukeskuksessa 

ja maastossa 

Ensiapuryhmä kilpailukeskuksessa 

sekä maastossa, 

tarvittaessa soitto 112 - 

sairaankuljetus /ensihoito. 

2.4 Liikenne 

Pysäköinti peltoalueella 

Alhaiset nopeusrajoitukset. Riittävä 

määrä liikenteen ohjaajaajia, 

selkeät opasteet ja liikennemerkit. 

Tarvittaessa alkusammutus ja 

pelastustoiminta järjestäjien ja 

yleisön toimesta. Hätäpuhelu 112. 
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2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei majoitustoimintaa. Tilapäisra-

kenteet 

keveitä, ei suurta palokuormaa. 

Sijoittelussa huomioidaan 

riittävät etäisyydet. 

Rakenteet riittävän kestävät ja 

kaatumisvaarat ehkäistään. 

Sähkötyöt tehdään ammattilaisten 

toimesta. 

Järjestäjät varautuvat rakentamis- 

ja purkutöissä ensiapuvälineillä 

Tarvittaessa alkusammutus, 

raivaus ja ensiapu. 

2.6 Eksyminen maastoon Tulospalvelu seuraa maastossa 

olijoita. 

Ensiapuhenkilöstössä oma 

maastoryhmä 2 hlöä. Maastossa 

lisäksi kaksi ryhmää. 

Kanssakilpailijat auttavat louk-

kaantunutta. 

Ensiapu ja sijainnin 

määritys. Nouto metsästä ja 

ensiapu kisakeskuksessa. Tarvitta-

essa kuljetus hoitopaikkaan. 

Tarvittaessa järjestäjät organisoivat 

etsinnän. Etsintäryhmä nimetty. 

2.7 Sähkötapaturma Sähkötyöt tehdään ammattilaisten 

toimesta. Käytössä normaali verk-

kovirta. 

Sähkön syöttö katkaistaan. 

Elvytys ja soitto 112. 

2.8 Myrkytystapaus Äkillinen myrkytystapaus on 

erittäin epätodennäköinen. Kilpai-

lussa ei käsitellä myrkyllisiä eikä 

vaarallisia aineita. 

Ensihoito tapahtuu kilpailukeskuk-

sessa. 

Tarvittaessa soitetaan 

112:seen ja toteutetaan 

kuljetus hoitopaikkaan. Ensiohjeet 

Myrkytystietokeskuksesta 

puh. (09) 471 977 

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Kilpailunjohtaja Petteri Lindblom 050 486 7761 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Mika Vuorela 040 766 2798 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

Matti Mäkirinne 0400 523258 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  

Mika Vuorela 040 766 2798 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

Kilpailijohtaja Petteri Lindblom 

Turvallisuusvastaava Mika Vuorela 

050 486 7761 
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3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Vastuuhenkilö Marjo Fagerholm 

Kilpailukeskuksen ea-ryhmässä 2hlöä, 

Molemmissa maastoryhmissä2hlöä 

040 352 2982 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Mika Vuorela 

Pelastushenkilöstö kootaan 

tarvittaessa kilpailukeskuksessa 

olevista järjestäjistä. 

 

040 766 2798 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, 

laatu ja sijoitus) 

Kisaravintolassa on sammutuspeitto ja jauhesammutin. Lisäksi 

yksi jauhesammutin on kuljetusvalmiudessa kilpailukeskuksessa. 

Kilpailukeskuksessa on käytössä myös vettä (pesupaikalla). Pysäköinti-

alueella yksi jauhesammutin. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Ensiapupaikka on merkitty kilpailukeskuksen karttaan. Ensiavussa 

on riittävä määrä ensiapuvälineitä. 

Tarvittaessa hoidetaan kuljetus maastoon. Ilmoitus tarpeesta p. 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Opaspaalu, kilpailukeskuskartassa nro 1. Jos kyseessä on tulipalo, 

järjestäjät kokoavat ja ohjaavat kuulutuksilla ja opastaen väen 

suojaan tien toiselle puolen. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Poistuminen Pirtintieltä takaisin tielle 12225 ja 

VT110:lle. Järjestäjät hoitavat opastuksen kuulutuksin ja opastamalla. 

Poistumisessa ei ole esteitä. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Kuulutuksella. Sisäisesti matkapuhelimilla. Toimintojen vastuuhenkilöt 

vastaavat oman väkensä hälyttämisestä ja organisoinnista 

mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Kilpailukeskukseen johtava tie on Pirtintie. Tie pidetään 

onnettomuustilanteessa vapaana pelastusajoneuvoja varten. Liiken-

teenopastus huolehtii tarvittaessa tien esteettömästä käytöstä. 

Yhteyshenkilö  

 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 

5.1 Pysäköintijärjestelyt Henkilöautojen pysäköinti on Kettulen Pirtin piha-alueella sekä Pirtintien 

eteläpuolisella peltoalueella. Pysäköinti on opastettu opastein sekä paikoi-

tushenkilöstön toimesta. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Ensiapupisteen henkilöstö on koulutettua terveydenhuollon ammattihen-

kilöstöä. 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Keskeisille henkilöille ravintolassa ja kilpailukeskuksessa sekä 

liikenteenohjauksessa annetaan jauhesammuttimen käyttökoulutus. 



PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  

 

 

 
 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Suunnitelma julkaistaan kilpailuohjeiden yhteydessä kilpailukeskuksessa sekä 

seuran nettisivuilla. 

5.5 Kadonneen etsintä Kohdan 2.6 mukaisesti 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 

yleisötilaisuutta. 

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt en-

nen tilaisuuden aloittamista. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

Aika ja paikka: Suomusjärvi 24.9.2012 

 

   

Petteri Lindblom   Mika Vuorela 

Kilpailun johtaja                                             Turvallisuusvastaava 

 

 

       Pelastusviranomainen 

 

LIITTEET   
1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, ko-

koontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjes-

telyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjoh-

tajalla) 

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelas-

tustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä  


