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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Suomenmestaruus suunnistus kilpailu, SM- pitkä 2020 (ryhmä1 ja  ryhmä 2) 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä  Siikaisten Sisu ry 

 

Kankaanpään Suunnistajat ry 

 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite) 

Vuorijärventie 523 Siikainen 29810 

Koordinaatit: P 61 50, 256 

                       I 21 59, 445 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat Lauantai 12.09.2020 Sunnuntai 13.09.2020 klo.07.00-17.00 

 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Suomenmestaruus suunnistuskilpailu. Kilpailijoita noin 2000 ikähaitarilla 15 – 

95 vuotta. Toimitsijoita noin 100- 150. Yhteensä yleisön kanssa kokonaishen-

kilömäärä n.2500 

Kilpailukeskus on maatilan pihapiirissä, ja pysäköinti tapahtuu viereisellä 

pellolla. Kilpailu tapahtuu metsässä karttaa ja kompassia käyttäen kierretään 

järjestäjien määrittelemä reitti.  

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä   

n. 500 henkilöä ja ei alkoholi tarjontaa. 

 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom.! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa avotulentekokiel-

to. Alkusammutuskalusto, jauhesam-

muttimia ja sammutuspeittoja. 

Alkusammutus ja ilmoitus 112. 

2.2 Sairaskohtaus Ensiapupiste kilpailukeskuksessa ja 

kaksi ensiapupistettä maastossa. 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

2.3 Tapaturma Ensiapupiste. 

 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

2.4 Liikenne Autoilijoita varoitetaan suunnistajista 

lähtöpaikalle vievän tie osalla ”Varo 

suunnistajaa” kilvillä. Kilpailijoiden 

ylittäessä tietä, niissä kohdissa liiken-

teenohjaus.  

Ilmoitetaan 112 + mahdollinen en-

siapu.  
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2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien 

kulkua ohjataan matalilla lauta-

aidoilla ja nauhoitetuilla kaistoilla. 

 

2.6 Eksyminen maastoon  Katso kohta 5.5 kadonneen etsintä. 

2.7 Sähkötapaturma TV-kaapelit, sähköjohdot ja datakaa-

pelit on nostettu yleisöalueella korke-

alle tai kaivetaan maahan. 

 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

2.8 Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi  vesijohtoverkosta 

otettua vettä. 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

Myrkytystietokeskus 09-471977. 

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

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

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Hanna Kallio 0407776428 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Tero Korkelainen 0447201037 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

Samuli Kallio 0505605679 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  

Seppo Vehkala 0405253764 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

Hanna Kallio  0407776428 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Marjaana Salo 0408430802 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Tero Korkelainen 

 

0407201037 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 
4.1 Alkusammutuskalusto  Paikoitusalueella, ravintolassa, ulkomyyntipisteissä, maalialueella ja ensiapu-

pisteessä. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Kilpailukeskuksessa maalialueen läheisyydessä.  



PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  

 

 

 
 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Pysäköintialue P6. Katso liitteenä olevat kartat. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

 Katso liitteenä olevat kartat. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Kuuluttamalla, matkapuhelin ja lyhytaaltopuhelin VHF. Virve on käytössä 

kilpailunjohtajalla, pelastuspäälliköllä ja ensiavun johtajalla, paikoitusvastaa-

va, lääkäri ja kilpailukeskus vastaavalla. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Vuorijärventie ja Rimpeläntie. Katso liitteenä olevat kartat. 

 

 

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

5.1 Pysäköintijärjestelyt Ohjattu peltopysäköinti. Liitteenä kartat. Pysäköinti alueet numeroitu karttaan. 

Sateisen syksyn vuoksi toinen vaihtoehto pysäköinnille on Sammissa sijaitse-

va sorakenttä, josta ihmiset  kuljetetaan linja-autoilla kilpailukeskukseen. 

Katso liitteenä kartta. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Terveydenhuollon ammattilaisia. 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Paikallinen vapaapalokunnan päällikkö antaa henkilökunnalle alkusammutus 

koulutuksen ennen tapahtumaa. 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Kerrotaan kilpailupaikalla ja aikaisemmissa kokouksissa, ja sähköisesti tapah-

tuman netti sivuilla. Löytyy myös paperi versiona infon kansiosta. 

5.5 Kadonneen etsintä Ellei kilpailija ole palannut maaliin 15 min. kuluttua maalin sulkemisesta, 

suoritetaan etsintä turvallisuusvastaavan ja ensiapuvastaavan johdolla. Etsintä-

ryhmä ennalta nimetty.  

 

 

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:  
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Hanna Kallio  Tero Korkelainen 

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  


