Pelastussuunnitelma

Suomen Tunturisuunnistus
2022

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
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

noudattamaan

Tapahtuman yleistiedot:
Tapahtuman nimi:

Suomen tunturisuunnistus 2022

Tapahtuman ajankohta: päivämäärät ja

6.-7.8.2022
La 6.8. kello 12.00 – 18.00
Su 7.8. kello 10.00 – 16.00
Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta
Kilpailukanslia Hotelli Riekonlinna, Saariseläntie
13, 99830 Saariselkä, liitteenä kartta
Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestäjän Lapin Sudet ry, 0434215-5
kellonajat

nimi, y-tunnus, yhteystiedot

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: nimi
ja yhteystiedot

Kilpailunjohtaja: Janne Hannola
Petsamontie 34 d, 99800 IVALO
p. 045 2233 641

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: nimi Mikael Holma
ja yhteystiedot
p. 050 5940 238
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:

Ei tarvita

järjestyksenvalvojien ja muun
turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja
tehtävät. Suurissa tapahtumissa järjestelyt, kuten
kaavio organisaatiosta, organisaation
keskinäinen viestintä ja hälytysyhteydet esitetään
yksityiskohtaisemmin esimerkiksi erillisellä
liitteellä.

Kohderyhmä: aikuisia, lapsia, vanhuksia,

Aikuisia ja nuoria suunnistajia

liikuntarajoitteisia, jne.

Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus
tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.

Tunturisuunnistus on suunnistuskilpailu, jossa
kilpailijat suunnistavat pareittain tai yksi.
Suunnistusalueena on Saariselän retkeilykeskuksen
koillis- itä-, kaakkois- ja eteläpuoliset alueet.
(Karttaliite)
Kilpailijat kokoontuvat kilpailukeskukseen, josta
siirtyvät kilpailun lähtöalueelle. Maaliin tulon
jälkeen kilpailijat siirtyvät omille majapaikoilleen.

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti

Kilpailijoita on n. 400-600 henkilöä ja lisäksi on

läsnä olevien henkilöiden määrästä (yleisö,
järjestäjät ja yleisö. Kaikkiaan tapahtuma osallistuu
henkilökunta, esiintyjät, oheispalveluiden
noin 640 henkilöä.
tuottajat, kilpailijat jne.)
Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman
Tapahtumalla ei ole tässä mainittuja erityispiirteitä.
mahdolliset erityispiirteet kuten vaaralliset
kemikaalit, nestekaasu ja muut vaaralliset
kemikaalit, avotuli, pyrotekniset tehosteet,
ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, eläimet,
tilapäinen majoittuminen tai telttailu jne. Jos
tapahtuma sisältää palveluita tai toimintoja, jotka
järjestää erillinen tapahtumapalveluiden tuottaja,
tässä kohdassa esitetään lisäksi, kuinka
yhteistoiminta järjestäjän ja erillisen palvelun
tuottajan välillä toteutetaan. Mahdolliset erilliset
pelastussuunnitelmat tai turvallisuusasiakirjat
liitetään tapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Tapahtumapaikan erityispiirteet: kiipeämis- ja Suunnistaminen tapahtuu maastossa, jossa ei ole
putoamismahdollisuus, vesistö, iso liikenneväylä, teitä,
mutta runsas ja osin ajokelpoinen
syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, polkuverkosto.
huonot tieyhteydet, saari jne.

2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
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. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu
ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä ohjeet toimintaan riskin toteutuessa.
Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava nämä asiat.
Vaara/riski
Syyt

Tapaturmat ja sairaskohtaukset
- Suunnistajan kompastuminen, kaatuminen tai liukastuminen maastossa.
- Sairauskohtaus

Seuraukset

-

Hälytys ensiavulle. Maastossa olevan henkilön auttaminen pois ja
ensiapu. Vakavimmissa tapauksissa yhteys hätäkeskukseen.

Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja
varautuminen
-

Maalialueella on ensiapupäivystys.
Maastossa on SPR:n ensiapupiste.
Karttoihin painetaan ensiavun puhelinnumero.
Kilpailijat ovat suunnistuksen lajisääntöjen nojalla velvollisia
avustamaan loukkaantuneita kanssakilpailijoita.
Suurin osa sarjoista on parisarjoja, jolloin pareista toinen voi auttaa
loukkaantunutta.
Suunnistusradat kiertävät alueella samansuuntaisesti, jolloin toiset
suunnistajat voivat auttaa loukkaantuneita kanssakilpailijoita.
Osallistujat ovat kokeneita maastossa liikkujia.
Maalissa on ensiapu.
Järjestäjistä valtaosalla on asennettuna matkapuhelimiin 112sovellus, jolla myös paikannus onnistuu.
Järjestäjällä on talkoilemassa kokeneita suunnistajia, jotka voivat
auttaa maastoetsinnöissä.
Turvallisuudesta vastaava vastaa, että maastossa tapahtuvien
henkilövahinkojen sekä kilpailun aikana tapahtuvien
sairaustapausten osalta noudatetaan pelastussuunnitelmaa.

-

Varautuminen

-

Vastuut

-

Vaara/riski
Sääolosuhde
Syyt
- kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi, sumu
Ennaltaehkäisevät - Seurataan sääolosuhteita ja tiedotuksia ennen tapahtumaa ja
järjestelyt ja
tapahtuman aikana. Reagoidaan tilanteisiin ennaltaehkäisevästi.
varautuminen
Perutaan tai keskeytetään tapahtuma tarvittaessa.
- Ohjeistetaan kilpailijoita varautumaan sään mukaisesti.
Varautuminen

-

Vastuut

-

Järjestäjällä on talkoilemassa kokeneita suunnistajia, jotka voivat
auttaa maastoetsinnöissä.
Kilpailunjohtaja ja turvallisuudesta vastaava vastaavat, että yllä olevat
turvallisuusjärjestelyt toteutetaan.

3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Alkusammutuskalusto
Kilpailualueella ei käsitellä avotulta. Sähkölaitteiden varalta maalialueelle en varattu sammutuspeite
sekä jauhesammutin (6 kg)
Ensiapujärjestelyt
Ensiaputaitoista henkilöstöä on varattu riittävästi tapahtuman riskit huomioiden. Myös
ensiapumateriaalia on varattu riittävästi ja ensiapupiste on merkitty näkyvästi. Liitteenä olevaan
pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteiden sijainnit.

Henkilömäärä
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön (kilpailijat ja huoltajat) maksimimäärästä
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä

600 henkilöä
40 henkilöä
640 henkilöä

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle sekä pysäköinti
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien
esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.
Tapahtuman henkilökunta on koulutettu opastamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle
onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitoksen opastamisen osalta vastuut on jaettu selkeästi.
Liitekartassa on esitettynä parkkipaikat, joilta kilpailijat siirtyvät kävellen lähtöpaikoille. Lähtöpaikoille
on viitoitus kartalla näkyviä reittejä myöten. Suunnistajat ovat tottuneet siirtymään lähtöpaikoille
kävellen pitkiäkin matkoja.
Suurin osa kilpailijoista majoittuu Saariselällä, joten heitä ohjeistetaan tulemaan jalkaisin
kisapaikalle.
Parkkipaikoille on ohjaus kyltein ja tietyt henkilöt ohjaavat ja tarkistavat, että pysäköinti suoritetaan
oikein.

Tilapäiset rakenteet
Maalialueelle tuodaan 1-2 ajanotto-/kuulutus koppia (Pohjapinta-ala n. 1,5 x 1,5 m). Maalialueelle
tullaan rakentamaan 3-4 telttaa 12 – 20 m2 (huoltoteltta, EA-teltta, suunnistusleimausten
tarkastusteltta n. itkumuuri sekä mahdollisesti varusteteltta.
Telttojen läheisyydessä ei ole kiinteitä rakennuksia.
Tilapäiset sähköasennukset
Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:
- kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla,
kumimatolla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös
- ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja

4. HENKILÖKUNNAN SEKÄ YLEISÖN PEREHDYTYS JA OHJEISTUS
Pelastussuunnitelma käydään läpi vastuuhenkilöiden ja ensiavun kanssa.
Pelastussuunnitelma on näkyvillä kaikille osallistujille kilpailun nettisivuilla
www.tunturisuunnistus.fi/2022 sekä paikan päällä kilpailukeskuksessa.

Henkilökunnalle annettavat ohjeet
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö
noudattaa niitä.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava
tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 050 5940 238. Toimi saamiesi ohjeiden
mukaisesti.
Yleiset ohjeet vaarojen ja riskien ennaltaehkäisyyn
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella muun muassa kompastumis-, liukastumis-, kaatumisvaaroja, kuten
kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä maaston ja rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta. Estä
liikkuminen vaaraa aiheuttavalla alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten puita ja puunoksia, tilapäisiä
rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien
mukaan.
3. Tarkkaile tilapäisten rakenteiden kiinnityksiä. Jos havaitset puutteita tilapäisten rakenteiden
kiinnityksessä, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
4. Kiinnitä huomiota yleisön kuntoon ja puutu tilanteisiin ennaltaehkäisevästi.

112

HÄTÄNUMERO
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
7. OPASTA APU PAIKALLE
Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitysvaikeus) tee
välittömästi hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112.
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 050 5940 238. Toimi
hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle,
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,
Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112.
Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso,
kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se
puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.
➔ Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää
normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
➔ Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.
Aloita elvytys.
4. Aloita paineluelvytys.
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan
käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa
siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä.
Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske
painelut ääneen.
5. Puhalla 2 kertaa.
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen
sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että
autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt
antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

5. LIITTEET
Pohjakartta
Tarkistuslista

2
1

TARKISTUSLISTA
OK

Pelastussuunnitelma
on
laadittu
ja
toimitettu
pelastuslaitokselle viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa.
Tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille (mm. poliisi,
Tukes,
ympäristönja
terveydensuojeluviranomaiset,
rakennusvalvontaviranomaiset, aluehallintovirasto) on tehty ja
viranomaisluvat on hankittu.
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.
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovia
ei kiilata auki.
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään
esteettöminä.
Poistumisreitit ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle
viimeistään 14 vuorokautta ennen esitystä.
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus
pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen
aiottua käyttöä.
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan
poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen
järjestämistä.
Tilapäismajoituksesta
on
tehty
ilmoitus
pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen
majoituksen alkamista.
Vaarallisten kemikaalien käytön sekä säilytyksen osalta
noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.
Automaattiselle paloilmoittimelle on tehty tarvittavat
irtikytkennät ja korvaava palovartiointi on järjestetty.
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty ennaltaehkäisyn ja
varautumisen järjestelyihin.
Henkilökunta on perehdytetty toimintaohjeisiin mahdollisessa
onnettomuustilanteessa.
Yleisön ohjeistuksesta ja opastamisesta on huolehdittu.

Korjattava /
korjauksen
vastuuhenkilö

X
X
X
X
X
X
X
X

Käytettävät sisusteet ovat paloturvallisia.
Tapahtuman keskeyttämisen ja evakuoinnin järjestelyt on
suunniteltu ja ohjeistettu etukäteen.
Tilapäisten rakenteiden osalta noudatetaan valmistajan
antamia ohjeita sekä muita määräyksiä ja ohjeita.
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä
ja ohjeita.
Energiajakelun katkoksiin on varauduttu.

Ei
käytössä

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kilpailunjohtaja
Kilpailunjohtaja/
turvallisuuspäällikkö

Kilpailunjohtaja

