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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti 

 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteys-

tietoineen) 

Vetelin Urheilijat ja Vetelin kunta 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite) 

Vetelin liikuntakeskus ja sen välitön alue, Lehtisaarentie 9, 69700 veteli 

P 63° 28,470' ja I 23° 47,794' 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 8.1.2017. Yhteislähtö klo 11. Palkintojenjako noin klo 15. Kokonaiskesto liiken-

teenohjauksineen klo 8 (7)- 16 (17). 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Tilaisuus on Keski-Pohjanmaan hiihdon maakuntaviesti. Kilpailussa hiihdetään 

8 osuutta liikuntapuistossa uusituilla laduilla. Ohjelma alkaa klo 10.40 ja lähtö-

laukaus ammutaan haulikolla paukkupatruunoin klo 11. Palkintojenjako Vetelin 

urheilutalolla noin klo 15 eteenpäin. Kyseessä on ulkoilmatapahtuma, jossa 

tapahtumapaikkana maali- ja vaihtoalueineen on uusi pesäpallokenttä. Myös 

sisätiloja on käytössä urheilutalolla (pukeutuminen ja pesu) ja Vetelin keskus-

koululla (ruokailu) sekä hotellilla (VIP) Tarkemmin: www. maakuntaviesti.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu, liikuntarajoitteisuus tms. al-

koholitarjoilua jne.) 

Yhteensä noin 400 hiihtäjää + 300 huoltajaa, noin reilu 2 000 katsojaa ja noin 

200 talkoolaisia. Ei alkoholitarjoilua. Yhteensä noin 3 000. 

 

 

 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 

2.1 Tulipalo Talkoolaiset ohjeistetaan ja koulute-

taan. Alkusammutuskalustoa sijaitsee 

kilpailukeskuksessa sekä ulko- että 

sisäravintoloissa ja laavulla. Kisatulet, 

roihut ja rakovalkeat sijoitetaan turval-

lisesti. Pelastusviranomaiselle on 

ilmoitettu tapahtumasta etukäteen. 

Alkusammutus (käsisammutin 5 kpl 

(6-12 kg) + sammutuspeitteet 5 kpl) ja 

ilmoitus 112. Lisäksi kuulutus.  

2.2 Sairaskohtaus Ensihoitopiste sijaitsee urheilutalolla, 

jossa myös hoitajat ensiaputarvikkei-

neen.  Lisäksi laduilla ja ravintoloissa 

ohjeistettua ja koulutettua ensiapuhen-

kilöstöä. Käytössä on 2 moottorikelk-

kaa, mönkijä ja ahkio + peitteet. Ta-

pahtumasta on tehty ilmoitus JYTAlle. 

Ensiapua annetaan tapahtumapaikalla 

ja tarvittaessa ilmoitus 112. Tarvitta-

essa myös kuulutetaan. 

2.3 Tapaturma Ensihoitopiste sijaitsee urheilutalolla, 

jossa myös hoitajat ensiaputarvikkei-

neen.  Lisäksi laduilla ja ravintoloissa 

ohjeistettua ja koulutettua ensiapuhen-

kilöstöä. Käytössä on 2 moottorikelk-

kaa, mönkijä ja ahkio + sammutuspeit-

teet. Tapahtumasta on tehty ilmoitus 

JYTAlle. 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla 

ja tarvittaessa ilmoitus 112. Tarvitta-

essa myös kuulutetaan.  
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2.4 Liikenne Kilpailuliikenne ohjataan suunnitellus-

ti P-alueille erillisen liikenteenohjaus-

suunnitelman mukaan. Lisäksi ohikul-

kuliikennettä ohjataan. Raskasliiken-

teelle tiedotetaan hyvissä ajoin tapah-

tumasta. Kiertotiet (ei ohjatut) Sillan-

päässä ja Tunkkarilla. 

Ilmoitetaan pelastuskeskukselle sekä 

tienkäyttäjälinjalle 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Maali-ja vaihtoalueella sijaitsevat 

tulospalvelurakenteet. Kilpailukeskuk-

sessa sijaitsee kaksi ulkoilmaravinto-

laa, lisäksi yksi maastossa. Hiihtäjien 

ja yleisön kulkua ohjataan matalilla 

lauta-aidoilla ja merkityillä nauhoilla. 

Käytössä on lisäksi 8 bajamajaa ja 

voiteluteltta. 

Alueella järjestyksenvalvojat huoleh-

tivat, että onnettomuuden sattuessa 

ravintolat tyhjennetään ja ihmiset 

ohjataan turvallisesti pois. 

2.6 Eksyminen maastoon Hiihtoladut on merkitty maastoon 

selvästi nauhoin ja opastein.  

Kaksi moottorikelkkaa on kilpailujen 

ajan valmiustilassa. Lisäksi mönkijä. 

2.7 Sähkötapaturma TV-kaapelit, sähköjohdot ja datakaa-

pelit on nostettu yleisöalueella korke-

alle tai ne on peitetty maahan erillisin 

rakentein. Sähkösuunnittelussa on 

otettu huomioon yleisöturvallisuus. 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

2.8 Myrkytystapaus Ruuat valmistetaan terveydensuojelu-

viranomaisen valvomalla ja hyväksy-

mällä tavalla.  

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

 

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                  

AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  

3.1 Tilaisuudesta vastaava (kil-

pailunjohtaja) 

 

Ari Haukilahti 050-3474240 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Jani Hohenthal 040-4138835 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

Juha Takala 050-5790191 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  

Hannu Pöyhönen 040-5901488 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

Liina Pulkkinen 044-2957021 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Henkilöstöä 18, 

Eija Kellokoski-Kari 

040-7786834 
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3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Henkilöstöä 18 (sama kuin ensiapu) 

Jani Hohenthal 

040-4138835 

 

 

 

 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

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

laatu ja sijoitus) 

Ulkoravintoloissa ja grillauspisteissä, laavulla sekä sisätiloissa on käsisammut-

timet ja sammutuspeitteet. 

 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Paarit, kauhapaari, rankalauta, kuomullinen reki, tyhjiöpatja, tukikaulurit, 

tyhjiölastoja, happea jne. Ensiavun potilastilana on urheilutalo. Ambulanssille 

on varattu paikka. Ensiapuhenkilöstöä 6-7 partiota, yhteensä 14 henkilöä, jotka 

kiertävät alueella. Käytössä on kaksi moottorikelkkaa ahkioilla, toinen potilas-

kuljetukseen ja toinen varusteiden ja ensiapuhenkilöstön kuljettamiseen. 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Urheilutalon etupiha. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Lehtisaarentietä Koulutielle sekä onnettomuustilanteessa lisäksi Lehtisaaren-

tieltä valtatielle 13 Kokkolan suuntaan. 

 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa.  

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Kilpailukeskus sijaitsee Vetelin urheilutalolla ja sen välittömässä läheisyydes-

sä. Pelastusteinä Koulutie, Lehtisaarentie sekä vt 13 pohjoisen suuntaan. 

 

 

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

5.1 Pysäköintijärjestelyt Valtatien 13 liikenne on tilapäisesti katkaistu klo 9.45 - 15.00. Pohjoiseen 

suuntautuva liikenne ohjataan Koulutien risteyksestä Vetelin keskustan läpi 

Kirkkotien kautta takaisin valtatielle 13. Valtatien 13 etelään johtava liikenne 

on katkaistu Kirkkotien eteläpuolelta. Etelään suuntautuva liikenne ohjataan 

samaa reittiä vastakkaiseen suuntaan. Myös Lehtisaarentiellä on S-marketin 

risteyksessä puomit, jotka estävät kilpailuidenaikaisen liikenteen valtatielle 13. 

Liikenne ohjataan hallitusti pysäköintiin. Myös purku on huomioitu. Liikenne-

järjestelyistä vastaa 40 liikenteenohjaajaa, joilla kuudella on myös tieturvakor-

tit. Ohjaajilla on huomioliivit ja puhelimet ja heidät on koulutettu tehtävään. 

Ohjauksessa noudatetaan poliisin ohjeita ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan 

laajasti. 

Liitteenä on kartta liikennejärjestelyistä ja pysäköintialueista. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Paikalla on sairaanhoitajia ja useita EA1..2 kurssin suorittaneita henkilöitä 

useissa eri tehtävissä. Ensiapu on ulkoistettu. 
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5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Ravintolapisteissä on EA1-koulutuksen saaneita henkilöitä 1 - 2. Kaikissa 

pisteissä työskentelee lisäksi yksi henkilö, joka osaa käyttää alkusammutuska-

lustoa. 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Pelastussuunnitelman esittely on torstaina 5.1.2017 urheilutalolla. Pelastus-

suunnitelma on julkaistu Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin ja Vetelin Urhei-

lijoiden internet-sivuilla. Se on toimitettu myös vastuuhenkilöille. Lisäksi 

suunnitelma on nähtävillä kilpailukeskuksessa urheilutalolla ja ilmoitustauluil-

la. 

5.5 Kadonneen etsintä Mikäli kilpailuiden aikana alueella katoaa ihminen, pelastushenkilöstö kokoaa 

etsintäryhmän ja suorittaa maastoetsinnän. 

 

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: Veteli 6.1.2017 

 

Ari Haukilahti  Jani Hohenthal 

Kilpailujohtaja                                             Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 

 

Joni Kontio 

       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. 


