
PELASTUSSUUNNITELMA
 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistuksen KPO-viesti

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-
teystietoineen)

Vetelin Urheilijat ; kilpailun johtaja Raimo Haapalehto; Koulutie 5, 
69700 Veteli; 0407721623; raimo.haapalehto@veteli.fi 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 
nimi ja osoite, ehkä myös GPS-
koordinaatit)

Veteli / Puusaari
kilpailukeskus Vetelin Urheiluautoilijoiden Pärinäpirtti
Liikenteen ohjaus liitteessä.

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 10.5.2018
kilpailu alkaa klo 11.00, päättyy noin 15.00
kilpailukeskus avataan klo 8.00

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 
selvitys tilaisuuden luonteesta)

Kansallinen suunnistusviesti, kilpailusarjoja ikävälille 10-70-vuotiaat. Samassa
yhteydessä järjestetään kuntosuunnistustapahtuma.

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön
laatu. liikuntarajoitteisuus tms. al-
koholitarjoilua jne.)

Kilpailijoita n. 300, kuntorasteilla n. 100, yleisöä n. 100. Paikalla olijat 
hyväkuntoista liikuntaa harrastavaa joukkoa. Ei alkoholitarjoilua.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo alkusammutuskalusto, rakenteiden si-

joittelu paloturvallisesti
Mahdollinen alkusammutus järjestä-
jien voimin, etäisyys Vetelin paloase-
malle 1 km.

2.2 Sairaskohtaus Kilpailukeskuksessa ensiapuryhmä, 
ambulanssin päivystyspiste Tunkkarin 
terveysasemalla, etäisyys noin 2 km.

Ensiapuryhmän toiminta kisapaikalla 
ja maastossa. Ambulanssin hälyttämi-
nen paikalle tarvittaessa.

2.3 Tapaturma sama kuin 2.2 sama kuin 2.2

2.4 Liikenne opastus kilpailukeskukseen vt 13:lta, 
ks. liite. Valvotut pysäköintijärjestelyt.

Alkutoimet pysäköinnin ohjaajien voi-
min, viranomaisapu tarvittaessa

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Maalialueen viitoitukset, ajanottotelt-
ta, grilliteltta ja ensiaputeltta

tuvallinen sijoittelu, alkusammutusvä-
lineet.

2.6 Eksyminen maastoon Suunnistustaitoiset kisajärjestäjät Ryhmiä kisajärjestäjistä ratamestarien 
johdolla.

2.7 Sähkötapaturma hälytys 112, 

2.8 Myrkytystapaus hälytys 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)

Raimo Haapalehto 040-7721623

3.2 Turvallisuudesta vastaava Kari Tyynelä 0400-126114

3.3 Rakenteista vastaava Markku Kainu 050-5861239

3.4 Liikenne ja pysäköintivastaa-
va 

Hannu Pöyhönen 040-5901488

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava

Raimo Haapalehto 040-7721623

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana

kaksi sairaanhoitajaa
vastuuhenkilö Minna Suhonen

050-5343832

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana

Kisajärjestäjät, irrotettavissa n. 20 
henkilöä
KariTyynelä

0400126114

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä,
laatu ja sijoitus)

Jauhesammutin ja sammutuspeite kahviossa, 3 kpl jauhesammuttimia ulkoti-
loissa

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-
paikka

Ensiapupiste piha-alueella

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka

Pärinäpirtin piha-alueella

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-
eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-
tuu onnettomuustilanteessa)

Poistuminen tarvittaessa kahta reittiä, joko tuloreittiä tai pohjoiseen menevää 
kuntorataa pitkin

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-
sön varoittaminen ja henkilökunnan
hälyttäminen)

Hälytetään kuulutuksella

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 
pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-
seen)

Vt 13:lta Pärinäpirtintietä tai pohjoisesta kuntorataa pitkin
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt Ohjattu autojen pysäköinti kilpailukeskuksessa, pysäköinnin valvojilla huo-
mioliivit

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-
ta)

ei erillistä koulutusta

5.3 Alkusammutuskoulutus (Hen-
kilökunta)

ei erillistä koulutusta

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-
järjestelmän saattaminen henki-
löstön tietoon

Vetelin Urheilijoiden suunnistusjaoston  kotisivuilla ennen kilpailua, kilpailun 
aikana tulostaululla. Toimialueiden vastuuhenkilöt saattavat oman ryhmänsä 
tietoon.

5.5 Kadonneen etsintä Ratamestareiden johdolla järjestäjien toimesta.

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: Veteli 2.5.2018

Raimo Haapalehto Kari Tyynelä
Tapahtuman johtaja                                            Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

       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 
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