
 
 
 
 
 
 

Pelastussuunnitelma 

Alueen Oravapolkuviestit (AOV-viestit)  22.5.2017 Gesterbyn koululla 
Kirkkonummella  

  



 
1. SUUNNITELMAN TARKOITUS 
 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata AOV-viestit tapahtuman toteuttamisesta 
vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkiyttää turvallisuuden vastuita ja 
velvoitteita. 
 
Tämän yleisötapahtuman toteuttamisesta vastaavat tahot sitoutuvat noudattamaan 
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta! 
 
1.1 Tapahtuman yleistiedot 
 

Tapahtuman nimi: Alueen Oravapolkuviestit 

Tapahtuman ajankohta: 22.5.2017 klo 16-22 

Tapahtumapaikka: Kilpailukeskus Gesterbyn koulu, Kirkkonummi. 
Osoite: Vilhonkummuntie 4, 02400 Kirkkonummi.  
Suunnistusmaasto Gesterbyn koulun ja pururadan 
ympäristö 

Kohderyhmä/asiakaskunta: Suunnistajia, lapsia ja nuoria ikäjakauma 7 - 20 
vuotta, aikuisia huoltajia ja ohjaajia, nuoria ja 
aikuisia järjestäjiä 

Tapahtuman järjestäjä:  Suunnistusseura Lynx ry Y-tunnus 0228928-2 
www.lynx.fi 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Kilpailunjohtaja Pietari Vuorensola 
p. 0408204024 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Kilpailunjohtaja Pietari Vuorensola 
Ensiapuvastaava Kirsi Isoherranen 
p. 040 7293402 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstön 
määrä, sijoittelu ja tehtävät 

Kilpailukeskusalueella sekä lähtöpaikoilla on n. 30 
toimitsijaa. Jokainen toiminto on miehitetty 
vähintään kahdella henkilöllä. 
 

Tapahtuman kuvaus: AOV-viestit, viestikilpailu. Kilpailun yhteislähtö ma 
22.5 klo 18.30. Tapahtuman yhteydessä 
järjestetään myös kuntosuunnistus klo 17-18.30. 
Kilpailukeskus avoinna ma klo 16-22, suunnistus 
maastossa klo 18.30-20.30. Liikenteenohjaus 
Gesterbyn koulun parkkipaikalle klo 16-20. 

Arvio henkilömäärästä: Noin 300 suunnistajaa, lapsia ja nuoria. 
Ohjaajia ja huoltajia noin 100. Järjestelytehtävissä 
noin 30 henkilöä. 

Tapahtuman erityispiirteet: Liikkeellä on poikkeuksellisen paljon lapsia. 
Kilpailukeskuksessa ensiapu luokassa, infoteltta, 
kahvio. Kuulutus- ja tietokonelaitteet. 

Tapahtumapaikan erityispiirteet: Gesterbyn koulun alue. 
 



2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI 
 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä 
tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. 
 

 

A - Vaara tai riski B - Syyt C – Seuraukset 

Tulipalo 
Kilpailukeskuksessa: satunnainen syttymissyy esim. 
viallinen sähkölaite 
Maastossa: satunnainen syttymissyy esim. ukkonen. 

Tapahtuman keskeyttäminen /hetkellinen 
keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, 
maastovahinko, maine 

Tapaturma 
Kompastuminen esteeseen tmv. loukkaantuminen 
maastossa tai kilpailukeskuksessa 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot 

Sairauskohtaus 
Satunnainen kilpailijan tai järjestäjän sairauskohtaus 
kilpailukeskuksessa tai maastossa 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot 

Liikenneonnettomuus 
Suunnistajien huolimaton käyttäytyminen liikennealueilla 
kilpailukeskuksessa tai Gesterbyn koulun alueilla 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, kolari, 
henkilövahingot, irtaimistovahingot 

Tilapäisrakenteiden 
sortuminen 

Tilapäisrakennelmien huolimaton pystytys 
kilpailukeskuksessa 

Tapahtuman hetkellinen keskeyttäminen, 
henkilöstövahingot, irtaimistovahingot, maine 

Eksyminen maastoon 
Lapsen tai nuoren eksyminen Etsintäpartion ja ensiavun/hoidon järjestäminen, 

henkilövahingot 

 

  

 

  

 

  

 
  

 

  



3. TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  
 
Jokaista kohdassa 2 havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät 
järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman 
toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. 
 
3.1 Turvallisuusjärjestelyt tapahtumassa havaittujen riskien osalta 
 

Vaara tai riski: Tulipalo Vastuutaho 

Tulipaloja 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 
tulipaloon 

Kilpailukeskuksen infossa on 
jauhesammutin ja sammutuspeite.  

Infon vastaava 
Nina Ljungvist-Sarparanta 
p. 040 8271019 
Kahvilatoiminnoista vastaava 
Heli Lehmussaari-Rehn  
p. 050 4242795 

Toiminta 
tulipalotilanteessa 

Alkusammutus kilpailukeskuksessa 
ilmoitetaan p. 112 
Maastopalosta ilmoitetaan p. 112 
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Kilpailun johtaja 
Pietari Vuorensola  
p. 040 8204024 
Ensiavun vastaava 
Kirsi Isoherranen  
p. 040-7293402 

 

Vaara tai riski: Tapaturma Vastuutaho 

Tapaturman 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 
tapaturmaan 

Kilpailukeskuksen ja  
lähdön alueen tarkistaminen, ja 
mahdollisten vaaraa aiheuttavien 
esineiden poisto.  
 

Kilpailun johtaja 
Pietari Vuorensola  
p. 040 8204024 
 

Toiminta tapaturman 
tilanteessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
 

Ensiavun vastaava 
Kirsi Isoherranen  
p. 040-7293402 

 

Vaara tai riski: Sairauskohtaus Vastuutaho 

Sairaskohtauksen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Järjestäjällä on tapahtuman aikana 
ensiapu kilpailukeskuksessa. 

Ensiavun vastaava 
Kirsi Isoherranen 
p. 0407293402 

Toiminta 
sairaskohtauksen 
tilanteessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 

Ensiavun vastaava 
Kirsi Isoherranen 
puh. 0407293402 

 

Vaara tai riski: Liikenneonnettomuus Vastuutaho 

Liikenneonnettomuud
en ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Kilpailukeskuksessa paikoitusalueen 
opastus ja liikenteen ohjauksen 
järjestäminen tapahtuman ajaksi. 
 

Kilpailun johtaja 
Pietari Vuorensola 
p. 040 820 4024 
 
 
 
 
 
 

Toiminta 
liikenneonnettomuus 
tilanteessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 

Ensiavun vastaava 
Kirsi Isoherranen  
p. 0407293402 



Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 

 

Vaara tai riski: Tilapäisrakenteiden sortuminen Vastuutaho 

Tilapäisrakenteiden 
sortumisen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Tilapäisrakennelmien (maali- ja 
vaihtoalueen karsinat, tuloslaskennan 
asuntovaunu, infoteltta, kahvilateltta, 
huolellinen pystytys ja kiinnitys. 

Kilpailun johtaja 
Pietari Vuorensola 
p. 0408204024 
 

Toiminta 
tilapäisrakenteiden 
sortumistilanteessa 

Tilapäisrakennelmien uudelleen 
pystytys 
Mahdollisten henkilövahinkojen 
yhteydessä ensiapu annetaan 
tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 
112 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 

Kilpailun johtaja 
Pietari Vuorensola  
p. 040 8204024 
Ensiavun vastaava 
Kirsi Isoherranen 
p. 0407293402 

 

Vaara tai riski: Eksyminen maastoon Vastuutaho 

Maastoon eksymisen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Kilpailuradat on suunniteltu ikä- ja 
taitotasoon sopiviksi.  
Infossa ja ensiavussa on saatavilla 
kilpailukartta, johon on kaikki radat ja 
rastipisteet merkitty. 

Ratamestari Aleksi Leskinen 
toimittaa kartat infon ja 
ensiavun vastaaville. 

Toiminta maastoon 
eksyminen 
tilanteessa 

Lapsen tai nuoren eksyminen: Mikäli 
osanottaja ei ole palannut välittömästi 
eksymisilmoituksen saapumisesta tai 
viimeistään 15 min. kuluessa maalin 
sulkemisesta eikä myöhemmästä 
paluusta ole sovittu, järjestäjän partio 
suorittaa maastotiedustelun. Ellei se 
tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille 
(puh. 112) hengen-/terveydenvaaran 
kokonaistilanteen arvion mukaan 
(lapsi/vanhus – terve aikuinen, sataa / 
on kylmää – kaunis, lämmin 
kesäpäivä, pimeä pian tulossa – on 
pitkään valoisaa jne).  
 
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 
Paikalla on koko kilpailun ajan 
nimetty lääkäri. Vakavissa 
sairaustapauksissa hälytetään 
sairasauto, lievemmät 
sairaustapaukset ohjataan 
tarvittaessa terveyskeskuksen 
päivystykseen. 
 
Loukkaantuneet, jotka eivät pääse 
omin avuin pois metsästä, käydään 

Turvallisuudesta vastaava 
koordinoi toimintaa 
Pietari Vuorensola 
p. 0408204024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensiavun vastaava 
Kirsi Isoherranen  
p. 0407293402 
 
 
 



hakemassa miesvoimin lähimmälle 
tielle mikäli se vain on suunnistajan 
kunnon perusteella mahdollista. 
Ambulanssi opastetaan/ ohjataan 
loukkaantuneen luo puhelimitse. 

  



3.2 Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt 
 
Alkusammutuskalusto: Kilpailukeskuksessa on jauhesammutin (vähintään 6 kg) ja 
sammutuspeite. 
 
Automaattinen paloilmoitin: Ei ole, tapahtuma järjestetään ulkona. 
 
Ensiapu: Ensiapujärjestelyt kuvataan tapahtumaan tehtävässä ensiapusuunnitelmassa. 
 
Henkilömäärä: Noin 300 suunnistajaa, lapsia ja nuoria. Ohjaajia ja huoltajia  
noin 100. Järjestelytehtävissä on noin 30 henkilöä. 
 
Nestekaasu: Ei ole. 
 
Palavat nesteet: Ei ole. 
 
Palo-osastointi: Ei ole, tapahtuma järjestetään ulkona. 
 
Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset: Kilpailukeskuksen pelastustie on Vilhonkummuntie,  
jonka alueelle pysäköinti tai tilapäisrakennelmien pystyttäminen tapahtuman aikana on kielletty.  
 
Poistumisjärjestelyt: Tapahtuma järjestetään ulkona. Kilpailukeskuksen pelastustie on 
Vilhonkummuntie. 
 
Sisusteet/somisteet: Tapahtuma järjestetään ulkona. Suuri teltta, jossa paperia, kalusteita ja 
kuulutus sekä tietokonelaitteita. 
 
Sähköt: Tilaisuudessa käytetään sähköä kilpailukeskuksen maalissa olevan tulospalvelun 
järjestämiseen sekä kahvin keittämiseen. Sähkö saadaan alueella olevasta kiinteistöstä. 
Tilapäisiä sähköasennuksia ei ole.  
 
Tilapäiset rakennelmat: Tapahtuman tilapäisiä rakennelmia ovat maali- ja vaihtoalueen karsinat, 
tuloslaskennan teltta sekä kahvilateltta. 
 
Tapahtuma järjestetään ulkona, joten varsinaisia yleisölle tarkoitettuja tilapäisrakennelmia ei 
ole. 
 
Tuliesitys, pyrotekniikka: Ei ole. 
 
Tupakointi alueella on kielletty. 
 
  



4. OHJEET 
 
Henkilökunnan ohjeistus: Tapahtumasta vastaavat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan 
etukäteen.  
Tilaisuuden pelastussuunnitelma on yleisön nähtävillä kilpailun tulostaululla tapahtuman aikana. 
 
 
4.1 Ennaltaehkäisyohjeet 
 
 
4.2 Toimintaohjeet 
 
 
 
5. LIITTEET 
 

1. Kilpailukeskuksen ja pysäköintialueiden kartta 
 
 
 
 


