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Pelastussuunnitelma
Lynx suunnistustapahtuma
Suunnitelman laadinnan avuksi on tehty pelastussuunnitelman laadintaopas.
Muokkaa suunnitelma vastaamaan tapahtumanne erityispiirteitä ja todellisia järjestelyitä.
Ohje: Suunnitelmassa olevat asiakohdat, jotka eivät liity ko. tapahtumaan tulee poistaa kokonaan
suunnitelmasta.

www.pelastuslaitokset.fi
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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 noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!
Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi: tapahtuman koko nimi/ni- Uudenmaan aluemestaruuskilpailut ja Jukolamet
kenraali
Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja kel- 5.6.2019 klo 16-20
lonajat

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta

Heikkilän koulu (kilpailukeskus), Hirvitie 7,
02400 Kirkkonummi
Heikkilän pohjoispuolinen maasto
Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestä- Lynx ry 0228928-2, www.lynx.fi
jän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Pekka Pajuoja 050-5577558, pekka.panimi ja yhteystiedot
juoja@kolumbus.fi
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Pekka Pajuoja 050-5577558, pekka.panimi ja yhteystiedot
juoja@kolumbus.fi
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjes- Kilpailun johtaja, kilpailukeskusvastaava, lääkäri
tyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön ja n. 20 henkilöä kilpailukeskuksessa
määrä, sijoittelu ja tehtävät
Lähdön päällikkö ja n. 5 henkilöä lähtöpaikalla
Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, Aikuisia ja lapsia
vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.

Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapahtu- Suunnistuskilpailu ja kuntosuunnistustapahtuma
masta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.
klo 15 alkaen valmistelu alkaa
klo 16-17 osallistujien saapuminen ja pysäköinti
Heikkilän koulun 3 WC:tä ja yksi luokka järjestäjien käytössä
klo 17.30 osallistujien siirtyminen lähtöön Hirvitien vartta Susitien pohjoispuolelle (Jolkby)
klo 18-20 suunnistus maastossa
klo 18.30 alkaen saapuminen maaliin Harakantien vartta
klo 21 mennessä kilpailukeskuksen purku
Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti 300
läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat +
henkilökunta)
Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai
telttailu jne.
Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapahtu- Tapahtuma maastossa
mapaikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, 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

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

Kilpailukeskuksessa: satunnaiTapahtuman keskeyttäminen
nen syttymissyy esim. viallinen
/hetkellinen keskeyttäminen, henTulipalo
sähkölaite
kilövahingot, irtaimistovahinMaastossa: satunnainen syttymis- got, maastovahinko, maine
syy esim. ukkonen.
Kompastuminen esteeseen tmv. Ensiavun/hoidon järjestäminen,
Tapaturma
loukkaantuminen maastossa tai
henkilövahingot
kilpailukeskuksessa
Satunnainen kilpailijan tai järjestä- Ensiavun/hoidon järjestäminen,
Sairauskohtaus jän sairauskohtaus kilpailukeskuk- henkilövahingot
sessa tai maastossa
Suunnistajien huolimaton käyttäy- Ensiavun/hoidon järjestäminen,
Liikenneonnetto- tyminen liikennealueilla kilpailukes- kolari, henkilövahingot, irtaimistomuus
kuksessa tai maastossa teiden yli- vahingot
tyksissä
Tilapäisrakennelmien huolimaton Tapahtuman hetkellinen keskeytTilapäisrakenteiden
pystytys kilpailukeskuksessa
täminen, henkilöstövahingot, irsortuminen
taimistovahingot, maine
Etsintäpartion ja ensiavun/hoidon
Eksyminen maas- Aikuisen eksyminen
Lapsen
eksyminen
järjestäminen, henkilövahingot
toon
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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
Kilpailukeskuksen infossa on jauhe- Kahvilan vastaava
ennaltaehkäisevät
sammutin ja sammutuspeite. Koulun Nina Ljungqvist-Sarparanta
järjestelyt ja varautu- järjestelmä.
p. 040 7643983
minen tulipaloon
Infon vastaava
Annamari Heikkilä
p.044 7756406
Toiminta tulipalotilan- Alkusammutus kilpailukeskuksessa Kilpailunjohtaja Pekka Pajuoja
teessa
ilmoitetaan p. 112
p. 050 5577558
Maastopalosta ilmoitetaan p. 112
Ensiavun vastaava
Ensiapu annetaan tapahtumapai- Karoliina Sundberg
kalla.
p. 050-3764864
Vaara tai riski: Tapaturma
Tapaturman
Kilpailukeskuksen ja
ennaltaehkäisevät
lähdön alueen tarkistaminen, ja
järjestelyt ja varautu- mahdollisten vaaraa aiheuttavien
minen tapaturmaan esineiden poisto.
Toiminta tapaturman Ensiapu annetaan tapahtumapaitilanteessa
kalla. Ilmoitetaan puh. 112

Vaara tai riski: Sairauskohtaus
Sairaskohtauksen
Järjestäjällä on tapahtuman aikana
ennaltaehkäisevät
ensiapu kilpailukeskuksessa ja
järjestelyt ja varautu- maastossa.
minen
Toiminta sairaskoh- Ensiapu annetaan tapahtumapaitauksen tilanteessa kalla. Ilmoitetaan puh. 112
Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen
yhteydessä.

Vastuutaho
Kilpailunjohtaja Pekka Pajuoja
p. 050 5577558
Lähdön vastaava
MIkke Maronen
p. 040 8621601
Ensiavun vastaava
Karoliina Sundberg
p. 050-3764864
Vastuutaho
Ensiavun vastaava
Karoliina Sundberg
p. 050-3764864
Ensiavun vastaava
Karoliina Sundberg
p. 050-3764864

Vaara tai riski: Liikenneonnettomuus
Vastuutaho
Liikenneonnettomuu- Kilpailuradat on suunniteltu siten,
Liikenne- ja pysäköintivasden ennaltaehkäise- että suunnistajat ylittävät kadut ohja- taava
vät järjestelyt ja va- tusti ylityspaikkoja käyttäen. Liiken- Simo Sukselainen p. 045 679
rautuminen
teen ohjauksen järjestäminen kadun 7940
ylitykseen tapahtuman ajaksi. Kilpailukeskuksessa paikoitusalueen
opastus ja liikenteen ohjauksen järjestäminen tapahtuman ajaksi.
Toiminta liikenneon- Ensiapu annetaan tapahtumapaiEnsiavun vastaava
nettomuus tilankalla. Ilmoitetaan puh. 112
Karoliina Sundberg
teessa
p. 050-3764864
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Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen
yhteydessä.
Vaara tai riski: Tilapäisrakenteiden sortuminen
Vastuutaho
Tilapäisrakenteiden Tilapäisrakennelmien (maali- ja vaih- Kilpailukeskusvastaava
sortumisen ennalta- toalueen karsinat, tuloslaskenMax Packalen p. 040 506 9000
ehkäisevät järjeste- nan asuntovaunu, infoteltta, kahvilalyt ja varautuminen teltta, makkaragrilli) huolellinen pystytys ja kiinnitys.
Toiminta tilapäisra- Tilapäisrakennelmien uudelleen pys- Kilpailukeskusvastaava
kenteiden sortumisti- tytys
Max Packalen p. 040 506 9000
lanteessa
Mahdollisten henkilövahinkojen yh- Ensiavun vastaava
teydessä ensiapu annetaan tapahtu- Karoliina Sundberg
mapaikalla. Ilmoitetaan puh. 112
p. 050-3764864
Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen
yhteydessä.
Vaara tai riski: Eksyminen maastoon
Vastuutaho
Maastoon eksymiKilpailuradat on suunniteltu ikä- ja Ratamestari Antti Parjanne toisen ennaltaehkäise- taitotasoon sopiviksi. Kilpailualue on mittaa kartat infon ja envät järjestelyt ja va- suppea ja selkeiden maastokohtei- siavun vastaaville.
rautuminen
den rajaama, jolloin suurta eksymisen vaaraa ei ole.
Infossa ja ensiavussa on saatavilla kilpailukartta, johon
on kaikki radat ja rastipisteet merkitty.
Toiminta maastoon Aikuisen eksyminen: Mikäli osanot- Kilpailunjohtaja Pekka Pajuoja
eksyminen tilantaja ei ole palannut 15 min. kuluessa p. 050 5577558
teessa
maalin sulkemisesta, eikä myöhem- koordinoi toimintaa
mästä 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).
Lapsen eksyminen: toimitaan vastaavasti, mutta etsintä käynnistyy
välittömästi eksymisilmoituksesta.
Ensiavun vastaava
Ensiapu annetaan tapahtumapaiKaroliina Sundberg
kalla. Ilmoitetaan puh. 112
p. 050-3764864
Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen
yhteydessä.
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3.2 Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt
Alkusammutuskalusto: Kilpailukeskuksessa on jauhesammutin (vähintään 6 kg) ja sammutuspeite.
Automaattinen paloilmoitin: Heikkilän koulun palovaroittimet (WC-tilat ja yksi luokka).
Ensiapu: Ensiapujärjestelyt on kuvattu liitteenä olevassa ensiapusuunnitelmassa.
Henkilömäärä: n. 300 henkilöä, joista n. 30 henkilöä toimitsijoita.
Nestekaasu: Ei ole.
Palavat nesteet: Ei ole.
Palo-osastointi: Koulun tiloissa. Muuten toimitaan ulkona.
Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset: Kilpailukeskuksen pelastustie on koululle johtava
ajotie jonka alueelle pysäköinti tai tilapäisrakennelmien pystyttäminen tapahtuman aikana
on kielletty.
Poistumisjärjestelyt: Tapahtuma järjestetään ulkona. Kilpailukeskuksen pelastustie on Hirvitie.
Sisusteet/somisteet: Ei ole, tapahtuma järjestetään ulkona.
Sähköt: Tilaisuudessa käytetään sähköä kilpailukeskuksen maalissa olevan tulospalvelun
järjestämiseen. Sähkö saadaan alueella olevasta kiinteistöstä. Tilapäisiä sähköasennuksia
ei ole.
Tilapäiset rakennelmat: Tapahtuman tilapäisiä rakennelmia ovat lähtö- ja maalivaatteet
sekä kevyet viitoitusnauhat, kuulutusteltta. Teltta on pieni 5-10 hlön aurinko/sadesuoja. Tapahtuma järjestetään ulkona, joten varsinaisia yleisölle tarkoitettuja tilapäisrakennelmia ei
ole.
Tuliesitys, pyrotekniikka: Ei ole.

4. OHJEET
Henkilökunnan ohjeistus: Tapahtumasta vastaavat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan etukäteen.
Tilaisuuden pelastussuunnitelma on yleisön nähtävillä kilpailun tulostaululla tapahtuman
aikana.

5. LIITTEET
1. Kartta tapahtumapaikasta ja/tai alueesta (tilapäiset rakenteet, alkusammutuskalusto, poistumisjärjestelyt, pelastustiet, nestekaasun ja palavien nesteiden sijoittelu)
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Liite 1. Tapahtuma-alueen kartta
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Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Tulipalotilanteessa

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon
ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on
tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon
. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita
§ Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
§ Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata
itseäsi hengenvaaraan.
Sammuta
§ Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo
on vielä hallittavissa.
§ Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo
pienestä vesimäärästä.
§ Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
§ Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on
kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.
Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.
§ Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan
poistu savuiseen tilaan.
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Tarkasta, että
1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia
sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja
johtoja
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain
palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan
koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että
kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät
6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai
vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida
varmistua.
7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat
esteettömät
9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty
asianmukaisesti
10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
11. pelastustiet ovat esteettömät
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttöja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA:
, Helsinki
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.
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4. TARKASTUSLISTA

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.

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 on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.
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.

Ei käytössä

Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö
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Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja
ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata auki.
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)

