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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

1.1 Tilaisuuden nimi Am-pitkä ja -viesti suunnistuskilpailu sekä nuorten viesti ja seura-cup 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen) 

Hiisirasti ry ja Köyliön Lallit ry 

Kilpailun johtaja Kauko Hakala 0400 834085 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite, ehkä myös GPS-

koordinaatit) 

Favorit Tuote Oy:n piha-alue, kilpailukeskus Euran – Köyliön rajalla, 

osoite Lauttakyläntie 570, 27510 Eura. 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat Lauantai 9.8, sunnuntai 10.8. klo 11.00 – 16.00 sekä keskiviikkona 

13.8.2014 klo 18.00 – 21.00 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Satakunnan alueen suunnistusmestaruuskilpailut. Lähimaastossa kierre-

tään ratamestarin laatimia ratoja, karttaa ja kompassia apuna käyttäen.  

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 

alkoholitarjoilua jne.) 

Lauantaina n. 300, sunnuntaina n. 200 ja keskiviikkona n. 100 suunnis-

tajaa. Toimitsijoita, katsojia ja huoltajia yhteensä n. 50/pv. 

Ei alkoholitarjoilua. 

 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 

2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulentekokielto.  Grillin (kaasu)  käyttöpaikalla alkusam-

mutuskalusto (sammutuspeitto ja kä-

sisammutin). Tarvittaessa hälytys 112. 

2.2 Sairaskohtaus  Kilpailukeskuksessa ensiapupiste / lääkäri 

ja terveydenhoitaja.  

Maastossa miehitetty juoma-pistettä. 

Juomapisteillä ensiaputarvikkeet.  

Tarvittaessa hälytys 112. 

2.3 Tapaturma  Kilpailukeskuksessaa ensiapupiste / lää-

käri / terveydenhoitaja.  

Maastossa miehitetty juoma-piste. Juo-

mapisteillä ensiaputarvikkeet.  

Tarvittaessa hälytys 112. 

2.4 Liikenne Opastus Rauma – Huittinen n:o 12, 

Lauttakyläntie 570, Eura. Opasteet + 

rasti-lippu. Paikoitus tehtaan piha-

alueella, paikalla liikenteen ohjaajat. 

Kulkureitit hälytysajo-neuvoille kil-

pailukeskukseen ja ensiapupisteelle 

sovitaan etukäteen ja pidetään kilpai-

lun ajan vapaina. 

Paikalla ensiapupiste / lääkäri / tervey-

denhoitaja. Liikenteen ohjaajat huolehti-

vat esteettö-mästä kulusta pelastusreiteillä 

ja tarvittaessa ohjaavat hälytysajoneuvot 

oikeaan kohteeseen. 

Tarvittaessa hälytys 112. 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei korkeita / raskaita rakenteita. Paikalla ensiapupiste / lääkäri / tervey-

denhoitaja. Tarvittaessa hälytys 112. 

2.6 Eksyminen maastoon Maastoon eksymisellä erittäin pieni 

riski. Suunnistajat kokeneita maastos-

sa liikkujia, maastossa selkeitä maas-

tokohteita (tiet).   

Katso kohta 5, kadonneen etsintä 
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2.7 Sähkötapaturma Kilpailukeskuksessa tapaturman riski 

erittäin pieni. 

Paikalla ensiapupiste / lääkäri / tervey-

denhoitaja. Tarvittaessa hälytys 112. 

2.8 Myrkytystapaus Käytettävä vesi otetaan tehtaan vesi-

pisteestä. 

Paikalla ensiapupiste / lääkäri / tervey-

denhoitaja. Tarvittaessa soitto myrkytys-

keskukseen / hälytys 112. 

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Kauko Hakala 

Kokonaisvastuu . 

0400 834085 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Jouni Huila. 

Vastaa tarvittavasta alkusammutuskalustosta ja järjes-

tysongelmista. 

050 302 1665 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

Jouni Huila 

Kilpailukeskuksen suojateltat. 

050 302 1665 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  

Jouni Huila 

Vastaa autojen pysäköinnin organisoinnista, opasteista 

/ liikennemerkeistä sekä niiden asentamisesta. 

050 302 1665 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

Kauko Hakala 0400 834085 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Vastuuhenkilönä lääkäri Anne Pelto-Huikko ja hänen 

apunaan terveydenhoitaja Anne Heino. Vastaavat 

vammoja saaneiden henkilöiden ensiavusta, päättävät 

jatkohoidon tarpeesta ja maastoon vietävän ensiavun 

laajuudesta.  

 

Kilpailunjohtajan 

puh. 0400 834085 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Jouni Huila, maastoetsinnöissä apunaan ratamestarit 

Johannes Pohjala ja Mika Ruuhiala   

Tilanteesta riippuen nimetään pelastushenkilöstöön 

toimitsijoita tarvittava määrä. 

050 302 1665 

 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, 

laatu ja sijoitus) 

Tehtaalta saatavissa käsisammuttimia ja sammutuspeitteitä. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Ensiapupiste kilpailukeskuksessa. Ensiavusta vastaavalla henkilöllä tarvittavat 

ensiapuvälineet ensiavun antamiseen.Auto käytettävissä ei kiireellisten tapaus-

ten kuljettamiseen päivystävään terveyskeskukseen (varmistetaan päivystävä 

terveyskeskus ennakkoon).  

Maastossa kaksi miehitettyä juoma-pistettä. Juomapisteillä ensiaputarvikkeet.  

 
4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Kilpailukeskus / opaspaalu. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Poistumisreitti on sama kuin tapahtumaan saavuttaessa. 
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4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Hälytykset kuulutuksen avulla ja henkilökunnan hälyttäminen matkapuheli-

mella. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Tehtaalta suora reitti Rauma-Huittinen tielle n:o 12. (Lauttakyläntie 570, Eu-

ra). 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 

5.1 Pysäköintijärjestelyt Opastus Rauma – Huittinen tieltä n:o 12. Lauttakyläntie 570, Eura, Biolan 

Oy:n kohdalta Favoritin alueelle. Opaskyltit. Kulkuneuvot pysäköidään teh-

taan parkkipaikoille.  

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Ensiavusta vastaavat lääkäri ja terveydenhoitaja. 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Alkusammutuskoulutus annetaan tarvittaessa kilpailukeskuksen pystytyksen 

yhteydessä. Lisäksi kaikille ”kahviossa” työskenteleville annetaan erikseen 

koulutus alkusammutuskaluston sijainnista ja käytöstä. 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Pelastussuunnitelma jaetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille ja julkais-

taan kilpailujen www-sivuilla (www.hiisirasti.fi). Pelastussuunnitelmasta on 

paperikopio infossa ja ensiapupisteessä  

5.5 Kadonneen etsintä Maaliin saapuvia kilpailijoita pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti. Mikäli 

näyttää siltä, että kilpailija on viipynyt maastossa normaalia pidempään, kil-

pailun johtaja kutsuu pelastustoimista vastaavan ja ratamestarin neuvonpitoon. 

Ryhmä organisoi etsinnät (aloittamisajan, laajuuden, etsintäryhmän kokoami-

sen). Suunnistuksen lajisäännöt kohta 3.28, Suunnistaja on velvollinen, jos 

kilpailunjohto niin vaatii, osallistumaan kadoksissa olevan kilpailijan etsimi-

seen. 

Mikäli kadonnutta ei löydetä kohtuullisessa ajassa (n. 1h) tehdään ilmoitus 

poliisille. 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisöti-

laisuutta. 

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilai-

suuden aloittamista. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

Aika ja paikka:  

 

 

_______________________         ________________________        ________________________ 

Tapahtuman johtaja                       Turvallisuudesta vastaava    Pelastusvastaava 

Kauko Hakala             Jouni Huila      
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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) 


