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Pelastussuunnitelma
Lynx suunnistustapahtuma
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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
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

noudattamaan

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:

Str8-keskimatka

Tapahtuman ajankohta:

18.9.2022 klo 8.00–19.00

Tapahtumapaikka:

Tapahtuman

Lähteelän ja Porkkalanniemen ulkoilualueet
Kilpailukeskuksen osoite:
Läntinen Källvikintie 10, 02480 Kirkkonummi
GPS-koordinaatit: 59.99000, 24.44428
vastuullisen Lynx ry 0228928-2, www.lynx.fi

järjestäjä:

järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Petri Savilahti 040-7255818
nimi ja yhteystiedot
petri.savilahti@gmail.com
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Kirsi Isoherranen, 040-7293402
nimi ja yhteystiedot
kirsi.isoherranen@hus.fi
Tapahtuman
turvallisuushenkilöstö: Kilpailun johtaja, ensiavun 4 lääkäriä ja n. 15
järjestyksenvalvojien
ja
muun henkilöä kilpailukeskuksessa
turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja Lähtöjen päälliköt ja n. 5 henkilöä lähtöpaikoilla
tehtävät
Maalin päällikkö ja 3 henkilöä maalissa
Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, Aikuisia ja lapsia
vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.

Tapahtuman

kuvaus:

tarkka
kuvaus
tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.

Suunnistuskilpailu
18.9 klo 8.00 alkaen valmistelu alkaa
klo 8.30-11.00 osallistujien saapuminen bussilla
ja pysäköinti
Lähdöt aamupäivällä klo 10.00-12.00
ja iltapäivällä klo 14.00-16.30
Klo 19 mennessä kilpailukeskuksen purku

Arvio

500

henkilömäärästä:
arvio
samanaikaisesti 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

Nestekaasugrilli kahviossa.

erityispiirteet: Tapahtuma maastossa

tapahtumapaikan 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: satunnainen Tapahtuman keskeyttäminen
syttymissyy esim. viallinen
/hetkellinen keskeyttäminen,
Tulipalo
sähkölaite
henkilövahingot,
Maastossa: satunnainen
irtaimistovahingot, maastovahinko,
syttymissyy esim. ukkonen.
maine
Kompastuminen esteeseen tmv. Ensiavun/hoidon järjestäminen,
Tapaturma
loukkaantuminen maastossa tai henkilövahingot
kilpailukeskuksessa
Satunnainen kilpailijan tai
Ensiavun/hoidon järjestäminen,
Sairauskohtaus järjestäjän sairauskohtaus
henkilövahingot
kilpailukeskuksessa tai maastossa
Suunnistajien huolimaton
Ensiavun/hoidon järjestäminen,
Liikenneonnettomu käyttäytyminen liikennealueilla
kolari, henkilövahingot,
us
kilpailukeskuksessa tai maastossa irtaimistovahingot
teiden ylityksissä
Tilapäisrakennelmien huolimaton Tapahtuman hetkellinen
Tilapäisrakenteiden pystytys kilpailukeskuksessa tai keskeyttäminen,
sortuminen
lähdössä
henkilöstövahingot,
irtaimistovahingot, maine
Aikuisen
eksyminen
Etsintäpartion ja ensiavun/hoidon
Eksyminen
Lapsen eksyminen
järjestäminen, henkilövahingot
maastoon
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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
Tulipaloja
Kilpailukeskuksen kahviossa on
ennaltaehkäisevät
jauhesammutin ja sammutuspeite.
järjestelyt ja
varautuminen
tulipaloon
Toiminta
tulipalotilanteessa

Vastuutaho
Kahvilan vastaava
Heidi Norrman
p. 050-5871316
Infon vastaava
Annamari Tiitola-Savilahti
p.044-7756406
Alkusammutus kilpailukeskuksessa Kilpailunjohtaja
ilmoitetaan p. 112.
Petri Savilahti
Maastopalosta ilmoitetaan p. 112. p. 040-7255818
Ensiapu annetaan
Ensiavun vastaava
tapahtumapaikalla.
Kirsi Isoherranen
p. 040-7293402

Vaara tai riski: Tapaturma
Tapaturman
Kilpailukeskuksen ja
ennaltaehkäisevät
lähdön alueen tarkistaminen, ja
järjestelyt ja
mahdollisten vaaraa aiheuttavien
varautuminen
esineiden poisto.
tapaturmaan

Vastuutaho
Kilpailunjohtaja
Petri Savilahti
p. 040-7255818
Lähdön vastaavat
Tero Aaltonen
p. 040-8399833
Sami Isoherranen
p. 040-7233515
Toiminta tapaturman Ensiapu annetaan
Ensiavun vastaava
tilanteessa
tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. Kirsi Isoherranen
112.
p. 040-7293402
Vaara tai riski: Sairauskohtaus
Sairaskohtauksen
Järjestäjällä on tapahtuman aikana
ennaltaehkäisevät
ensiapu kilpailukeskuksessa
järjestelyt ja
varautuminen
Toiminta
Ensiapu annetaan
sairaskohtauksen
tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh.
tilanteessa
112.
Hälytysajoneuvojen opastus
tapahtumapaikalle: sovitaan
hälytyksen yhteydessä.

Vastuutaho
Ensiavun vastaava
Kirsi Isoherranen
p. 040-7293402
Ensiavun vastaava
Kirsi Isoherranen
p. 040-7293402

Vaara tai riski: Liikenneonnettomuus
Vastuutaho
Liikenneonnettomuud Pysäköinti suunnitellaan huolellisesti Liikenne- ja pysäköintivastaava
en ennaltaehkäisevät siten, että autojen väliin jää
Simo Sukselainen
järjestelyt ja
riittävästi tilaan. Kilpailukeskuksessa p. 045-6797940
varautuminen
paikoitusalueen opastus ja
liikenteen ohjauksen järjestäminen
tapahtuman ajaksi.
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Toiminta
Ensiapu annetaan
Ensiavun vastaava
liikenneonnettomuus tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. Kirsi Isoherranen
tilanteessa
112.
p. 040-7293402
Hälytysajoneuvojen opastus
tapahtumapaikalle: sovitaan
hälytyksen yhteydessä.
Vaara tai riski: Tilapäisrakenteiden sortuminen
Tilapäisrakenteiden Tilapäisrakennelmien
sortumisen
(kilpailukeskuksen, lähtö- ja
ennaltaehkäisevät
maalialueen rakennelmat)
järjestelyt ja
huolellinen pystytys ja kiinnitys.
varautuminen
Toiminta
tilapäisrakenteiden
sortumistilanteessa

Vastuutaho
Kilpailunjohtaja
Petri Savilahti
p. 040-7255818
Maalin vastaava
Ville Koponen
p.050-5207992
Tilapäisrakennelmien
Kilpailunjohtaja
uudelleenpystytys.
Petri Savilahti
Mahdollisten henkilövahinkojen
p. 040-7255818
yhteydessä ensiapu annetaan
Maalin vastaava
tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. Ville Koponen
112.
p.050-5207992
Hälytysajoneuvojen opastus
Ensiavun vastaava
tapahtumapaikalle: sovitaan
Kirsi Isoherranen
hälytyksen yhteydessä.
p. 040-7293402

Vaara tai riski: Eksyminen maastoon
Vastuutaho
Maastoon eksymisen Kilpailuradat on suunniteltu ikä- ja Ratamestariryhmän johtaja
ennaltaehkäisevät
taitotasoon sopiviksi. Kilpailualuetta Markku Hyvönen toimittaa
järjestelyt ja
rajaavat selkeät maastokohteet,
kartat tulospalvelun ja
varautuminen
jolloin suurta eksymisen vaaraa ei ensiavun vastaaville.
ole.
Tulospalvelussa ja ensiavussa on
saatavilla kilpailukartta, johon on
kaikki radat ja rastipisteet merkitty.
Toiminta maastoon Aikuisen eksyminen: Mikäli
Kilpailunjohtaja
eksyminen
osanottaja ei ole palannut 15 min. Petri Savilahti
tilanteessa
kuluessa maalin sulkemisesta, eikä p. 040-7255818
myöhemmästä paluusta ole sovittu, koordinoi toimintaa
järjestäjän partio suorittaa
maastotiedustelun. Ellei se tuota
tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh.
112) hengen-/terveydenvaaran
kokonaistilanteen arvion mukaan
(lapsi/vanhus – terve aikuinen, sataa
/ on kylmää jne).
Lapsen eksyminen: toimitaan
vastaavasti, mutta etsintä käynnistyy
välittömästi eksymisilmoituksesta.
Ensiavun vastaava
Ensiapu annetaan
Kirsi Isoherranen
tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. p. 040-7293402
112
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Hälytysajoneuvojen opastus
tapahtumapaikalle: sovitaan
hälytyksen yhteydessä.
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3.2 Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt
Alkusammutuskalusto: Kilpailukeskuksessa (kahvio) on jauhesammutin (vähintään 6 kg) ja
sammutuspeite.
Ensiapu: Ensiapu on järjestetty kilpailukeskuksessa neljän lääkärin toimesta.
Henkilömäärä: n. 500 henkilöä, joista n. 40 henkilöä toimitsijoita.
Nestekaasu: Kahvion grilli.
Palavat nesteet: Ei ole.
Palo-osastointi: Toimitaan ulkona.
Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset: Kilpailukeskuksen pelastustie on Läntinen
Källvikintie. Pysäköinti hoidetaan niin, että pelastusajoneuvot pääsevät tarvittaessa
kilpailukeskukseen esteettömästi.
Poistumisjärjestelyt: Tapahtuma järjestetään ulkona. Kilpailukeskuksen pelastustie on
Läntinen Källvikintie.
Sisusteet/somisteet: Ei ole, tapahtuma järjestetään ulkona.
Sähköt: Tilaisuudessa käytetään sähköä kilpailukeskuksessa olevan tulospalvelun
järjestämiseen. Tilapäisiä sähköasennuksia ei ole.
Tilapäiset rakennelmat: Tapahtuman tilapäisiä rakennelmia kahvila-, ensiapu- ja infoteltta,
bajamajat, lähtö- ja maalivaatteet sekä kevyet viitoitusnauhat. Tapahtuma järjestetään
ulkona, joten varsinaisia yleisölle tarkoitettuja tilapäisrakennelmia ei ole.
Tuliesitys, pyrotekniikka: Ei ole.
Turvatoimet koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä: Tapahtumassa noudatetaan voimassa
olevia viranomaisohjeistuksia. Kilpailupaikalla ja lähdössä on useita käsidesipulloja.
Tapahtumaan ei saa osallistua jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia.
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

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.

▪

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.
Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

112

HÄTÄNUMERO
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

9
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
pelastussuunnitelmaan.

on

perehdytetty

tapahtuman

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto
esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.

on

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty
ensiapuvalmius.
Tapahtuma-alueen tai -tilan
tiedossa ja sitä valvotaan.

maksimihenkilömäärä

on

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään
esteettöminä.
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen
osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.
Tilapäisten
sähköasennusten
määräyksiä ja ohjeita.

osalta

noudatetaan

Ei
käytössä

Korjattava /
korjauksen
vastuuhenkilö
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Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja
ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.
Poistumistiet
esteettömiä.

ja

reitit

niille

ovat

kulkukelpoisia

sekä

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei
kiilata auki.
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti
syttyvä SL1 tai vastaava)

