
PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  
 

 
 
 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
 
1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistuksen Suomen Mestaruuskilpailut   

(Keskimatkan Ryhmä 2 kisat = yli 35 vuotiaat) 
1.2 Tilaisuuden järjestäjä  Kangasala SK ry 

Kilpailunjohtaja Mikko Heikkinen p.0400 750 884, sihteeri Marja 
Molin p. 045 2680 212 

1.3 Järjestämispaikka  
Puitu viljapelto, Palon kylä (Palonkyläntie 56, 36120 Suinula),  
Kangasala.  
WGS84: lat 61.34.656, lon 24.11.389 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 15.09.2012  klo 7.00-18.00 
Järjestelytoimintaa ennen ja jälkeen kilpailujen. 

1.5 Selvitys tilaisuudesta   
Suunnistuskilpailu, johon osallistuu n. 1400 kilpailijaa  ja lisäksi 
paikalla huoltajia ja toimitsijoita n. 300 henkilöä. Kilpailukeskus 
sijaitsee peltoalueella ja pysäköintipaikat viereisillä nurmipelloilla. 
Suunnistusmaasto sijaitsee puoliksi Kangasalan ja puoliksi Ori-
veden alueella, katso liitekartta 1.  
 
 
 
 

1.6 Arvioitu yleisömäärä   
Kokonaismäärä n. 1700  hlöä. Kilpailijat ja toimitsijat ovat maas-
to-olosuhteisiin tottuneita lähinnä 30-85 vuotiaita suunnistajia. 
Tilaisuudessa ei ole alkoholitarjoilua, telttaravintolassa vain 
makkaran, kahvin ja lounaan tarjoilua. Lasten määrä on vähäi-
nen. 

 
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ 

TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 
 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Pysäköintialueilla, kilpailukes-

kuksessa ja kilpailualueella 
tulentekokielto, kilpailukeskuk-
sessa ja pysäköintialueella al-
kusammutuskalusto. 

Alkusammutus ja ilmoitus alue-
hälytyskeskukseen 112 

2.2 Sairaskohtaus Kilpailukeskuksessa ja maas-
tossa kiinteällä ensiapupisteellä 
ensiapuvälineistö ja koulutettu 
henkilökunta (3 lääkäriä + 
SPR:n ensiapuryhmät). Kilpai-
lukeskuksessa päivystää ambu-
lanssi. 

Ensiapu  tapahtumapaikalla, 
ilmoitus ensiapupäällikölle, 
(Seppo Ojanen 044 719 5895), 
vakavissa tapauksissa ilmoitus 
aluehälytyskeskukseen 112. 
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2.3 Tapaturma Kilpailukeskuksessa ja maas-
tossa kiinteällä ensiapupisteellä 
ensiapuvälineistö ja koulutettu 
henkilökunta. Ensiapupisteeltä 
on mahdollista kuljettaa potilas 
mönkijällä kilpailukeskukseen. 

Ensiapu  tapahtumapaikalla, 
ilmoitus ensiapupäällikölle, 
(Seppo Ojanen 044 719 5895), 
vakavissa tapauksissa ilmoitus 
aluehälytyskeskukseen 112. 

2.4 Liikenne Ohjaus kilpailukeskukseen  vt 
9:lta Säynäjärventielle (nopeus-
rajoitus 50 km/h). Säynäjärven-
tiellä opastus Palonkyläntielle 
(liikenteenohjaus), joka muute-
taan yksisuuntaiseksi kisapäi-
väksi. Kaikki alueelle saapuva 
liikenne (myös paikallisten) oh-
jataan  tätä kautta.  
Alueelta poistuminen Siitaman-
tien ja Lihasulan kylän kautta 
takaisin valtatie 9:lle. Liiken-
teenohjaajilla keltaiset huo-
mioliivit.  
Paikallisväestöä on tiedotettu 
liikennejärjestelyistä tiedotteella 
postilaatikoihin ja alueen ilmoi-
tustauluille. 

Liikenteenohjaajilla toimintaoh-
jeet: Vastaavat ensiavusta ja 
turvallisuudesta paikoitusalueil-
la ja kilpailuun tuloteillä, Onnet-
tomuustapauksissa ilmoitus 
ensiapuun (Seppo Ojanen 044 
719 5895). Vakavimmissa ta-
pauksissa ilmoitus 112. 
 
Liikenteenvalvojilla puhelimet ja 
nrot kilpailukeskuksen En-
siapuun ja toisilleen. Liikenteen 
ohjaamisesta onnettomuusta-
pauksessa hälytysautoa odotet-
taessa vastaa Tapio Perttula p. 
040 5309 226. 

2.5 Mahdolliset tilapäisraken-
teet 

Teltta- ja parakkirakenteita, ei 
korkeita rakenteita.  Suunnista-
jien ohjaus nauhoitetuilla kais-
toilla. 

 

2.6 Eksyminen maastoon Alue rajoittuu tiestöön, pelto-
alueeseen ja järviin.  Eksymis-
tapauksessa kadonneen olete-
taan hakeutuvan tieurille 
(maastossa liikkujat kokeneita 
suunnistajia). 

katso kohta 5.5 Kadonneen 
etsintä 

2.7 Sähkötapaturma Sähkö tuotetaan generaattorilla 
ja siirretään johdoilla. Kaape-
loinnit on suojattu ( kaivettu 
maahan, nostettu ylös tai muilla 
rakenteilla). 

Ensiapu  tapahtumapaikalla, 
ilmoitus ensiapuun (Seppo Oja-
nen 044 719 5895) vakavissa 
tapauksissa ilmoitus 112. 

2.8 Myrkytystapaus Juoma-, kahvi- ja keittovesi on 
kunnallisesta vesijohtoverkos-
tosta otettua vettä, joka tuo-
daan säiliöllä kilpailupaikalle. 

Ensiapu  tapahtumapaikalla, 
ilmoitus ensiapuun (Seppo Oja-
nen 044 719 5895),  vakavissa 
tapauksissa ilmoitus 112, Myr-
kytyskeskus 09-471997 
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3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      
AIKANA  
 

Tehtävä Nimi  Puh. nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja 
 

Kilpailunjohtaja  
Mikko Heikkinen 
 

0400 750 884 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 
 

Kilpailusihteeri Marja Molin 045 2680 212 

3.3 Rakenteista vastaava 
 

Kenttäpäällikkö Esko Jalanto 040 863 0570 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-
taava  

Liikennepäällikkö Tapio Perttula 040 530 9226 

3.5 Onnettomuustiedottami-
sesta vastaava 

Ensiapupäällikkö Seppo Ojanen 044 719 5895 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (mää-
rä) sekä vastuuhenkilö tapah-
tuman aikana 

Kolme lääkäriä (Seppo Ojanen, 
Jarno Riikonen, Saija Laurila) + 
SPR:n ensiapuryhmät 3+3 
henk. 
Ensiapupäällikkö Seppo Ojanen 

044 719 5895 

3.7 Pelastushenkilöstö (mää-
rä) sekä vastuuhenkilö tapah-
tuman aikana 

Kolme lääkäriä (Seppo Ojanen, 
Jarno Riikonen, Saija Laurila) + 
SPR:n ensiapuryhmät 3+3 
henk., lisäksi mönkijä peräkär-
ryllä. 
Ensiapupäällikkö Seppo Ojanen 

044 719 5895 

 
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  

 
Asia Selvitys järjestelyistä  

4.1 Alkusammutuskalusto  Ravintolateltassa jauhesammutin ja nestesammutin sekä sam-
mutuspeitto.  
Parkkipaikalla 1 jauhesammutin/lohko. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja en-
siapupaikka 

Kilpailukeskuksessa ensihoitopiste (teltta), paarit ja kenttäpeti-
paikkoja, Ambulanssi päivystää kilpailukeskuksessa.  
Maastossa ensiapupiste, jossa päivystää lääkäri ja 2-3 koulutet-
tua ensiapuhenkilöä.  
Kilpailukeskuksessa peräkärryllinen mönkijä maastokuljetuksia 
varten.  

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka 

Ympäröivä pelto, n. 200 m kisakeskuksesta. Ks. karttaliite  1 
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4.4 Poistumistiet tapahtuma-
alueelta (reitit joita pitkin yleisö 
poistuu onnettomuustilanteessa) 

Alueelta poistuminen Palonkyläntietä etelään Siitamantielle ja 
siitä edelleen ja Lihasulan kylän kautta takaisin valtatie 9:lle. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen 
(Yleisön varoittaminen ja henki-
lökunnan hälyttäminen) 

Yleisön tiedottaminen kilpailukeskuksessa kuuluttamalla.  
Ensiapu- ja pelastushenkilöstö yms.   pelastussuunnitelmaan 
liittyvä henkilökunta puhelimilla. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pit-
kin pelastusajoneuvot pääsevät 
kohteeseen) 

Hälytysajoneuvot ohjataan kilpailukeskukseen etelästä Siitaman-
tielta Palokyläntielle ja edelleen kilpailukeskukseen ( Palokylän-
tien tilapäistä yksisuuntaisuutta vastaan, näkyvyys tällä n. 500 
matkalla hyvä = vastaantuleva liikenne voidaan estää).  
Maastokohteeseen ohjataan pelastusajoneuvot tapauskohtaises-
ti.  
Palonkyläntien yksisuuntaisuudesta johtuen mahdollinen paika-
lisväestön pelastusliikenne ohjataan pohjoisesta etelään, jolloin 
kilpailijoiden sisääntuloliikenne ohjataan sivuaville teille (kts kart-
taliite) ja/tai tilapäisesti ohi kilpailukeskuksen Siitamantielle (kil-
pailijat kiertävät uudelleen Palonkyläntien pohjoisliittymään). 
Karttaliite 2. 
 
Opastuksesta vastaa Tapio Perttula 040 5309 226. 
  

 
5. MUUTA HUOMIOITAVAA 

 
Asia Selvitys järjestelyistä  

5.1 Pysäköintijärjestelyt Opastus ja liikenteenohjaus pysäköintialueille Palokyläntieltä, 
pysäköintipaikkoja pelloilla kilpailukeskuksen länsipuolella, katso 
karttaliite 3.  
Toimitsija- ja VIPpysäköintialueet kilpailukeskuksen lähellä. 
 
Liikenteenohjauksesta vastaava (Tapio Perttula 040-530 9226) 
perehdyttää henkilöstönsä huolehtimaan pysäköintialueiden tur-
vallisuudesta ja vartioinnista, sekä kilpailijoiden ja yleisön opas-
tuksesta kilpailukeskukseen. Pysäköinti- liikennejärjestelyistä on  
tiedotettu poliisille. 
 
Mikäli sääolosuhteista johtuen nurmipelloille ei voi pysäköidä, 
varapysäköinti tapahtuu Siitamantien varressa.  

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilö-
kunta) 

3 lääkäriä, sairaanhoitajia, ambulanssin henkilökunta, EA 1-3 
useita. 

5.3 Alkusammutuskoulutus 
(Henkilökunta) 

Henkilökunnan alkusammutuskoulutuksesta vastaa liikennepääl-
likkö Tapio Perttula (pysäköintialueet) ja Harri Virta ( ravintola). 
 
Tapio Perttula 040 5309 226, Harri Virta 040 5656 357 
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5.4 Suunnitelman ja turvalli-
suusjärjestelmän saattaminen 
henkilöstön tietoon 

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman esitellään tehtävä-
/sektorivastaaville. Suunnitelma julkaistaan kilpailun nettisivuilla 
sm2012.kangasalask.fi sekä sähköpostijakeluna koko kisaor-
ganisaatiolle. Vastuuhenkilöstöltä vaaditaan suunnitelman luku-
kuittaukset. 

5.5 Kadonneen etsintä Jos maalissa (maalipäällikkö Kari Jussila, 050-526 2921) tode-
taan, että kilpailun osanottaja viipyy radalla suhteettoman kauan 
(ei ole saapunut maaliin 30 min maalin sulkemisen jälkeen), aloi-
tetaan kilpailun johdon päätöksellä etsintä oletetulta suunnalta. 
Turvallisuusvastaava  kokoaa etsintäryhmän yhdessä ratamesta-
reitten kanssa. Ellei etsintä tuota tulosta, tehdään katoamisilmoi-
tus hätäkeskukseen 112. Maalissa varalla ylimääräisiä tyhjiä 
karttoja maastoetsintää varten. 

 
Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 
yleisötilaisuutta. 
 
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt en-
nen tilaisuuden aloittamista. 
 
Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
 
Kangasalla 13.8.2012 
 
 
________________________________________ 
Mikko Heikkinen, kilpailun johtaja 
 
 
 
________________________________________ 
Marja Molin, kilpailusihteeri 
 
 
 
________________________________________ 
pelastusviranomainen 
 
 
LIITTEET   

1. Karttaliite 1: kilpailukeskus 
2. Karttaliite 2: pelastustiet 
3. Karttaliite 3: pysäköinti 
4. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hä-

lyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuulutta-
mossa ja alkusammutuskaluston vieressä  
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