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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

1.1 Tilaisuuden nimi Hiihtosuunnistuksen aluemestaruuskilpailu 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen) 

Vetelin Urheilijat, Alajärven Ankkurit 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite, ehkä myös GPS-

koordinaatit) 

Veteli, kunnan liikuntakeskus 

Lehtisaarentie 9, 69700 Veteli 

 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 11-12.3.2017, ensimmäinen lähtö molempina päivinä klo 11.00. 

Kilpailun arvioitu kestoaika 4 h / päivä 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Hiihtosuunnistuskilpailu. Maalialue Vetelin pesäpallokentällä, kilpailualue 

pääosin vt 13:n koillispuolella. Kilpailijoiden huolto kilpailukeskuksessa ole-

vassa liikuntakeskuksessa.  Lähtöön mennessään kilpailijat ylittävät valvotusti 

valtatien ennalta määrätystä kohdasta. Kilpailun aikana valtatie alitetaan mer-

kittyä reittiä tunnelia käyttäen, valvonta myös tässä kilpailun aikana. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 

alkoholitarjoilua jne.) 

Kilpailun osanottajamäärä 200-250. Kilpailijat, huoltajat, toimitsijat ja 

yleisö yhtensä n. 300 henkilöä. 

 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 

2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulentekokielto, 

alkusammutuskalusto niin pesäpallo-

kentällä kuin urheilutalolla 

Alkusammutus ja ilmoitus 112 

2.2 Sairaskohtaus Ensihoitoryhmä kilpailupaikalla. Ah-

kioilla varustettu moottorikelkka kil-

pailukeskuksessa. 

Ensiapu tapahtumapaikalla. Vakavissa 

tapauksissa yhteys 112. 

2.3 Tapaturma Sama kuin 2.2 Sama kuin 2.2 

2.4 Liikenne  Valvonta valtatien ylityksessa. Ilmoi-

tus tapahtumasta poliisille. 

112 + mahdollinen ensiapu paikan-

päällä. 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei ole merkittäviä rakenteita.  

2.6 Eksyminen maastoon Epätodennäköistä. Moottorikelkkoja ja 

suunnistustaitoisia etsijöitä järjestäjil-

lä. 

Ks. 5.5. 

 

2.7 Sähkötapaturma Sähkö- ja datakaapelit nostetaan alu-

eella korkealle yleisön ulottumatto-

miin. 

Ks. 2.2. 

2.8 Myrkytystapaus Käytetään vesijohtoverkoston vettä. Ks. 2.2. 
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3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

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

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Raimo Haapalehto 040-7721623 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Kari Tyynelä 0400-126114 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

Martti Pihlajamaa 040-5180130 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  

Hannu Pöyhönen 040-5901488 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

Jyri Myllymäki 050-5790105 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Kaustisen ensiapuryhmä  

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Ea-ryhmä, käytössä järjestäjien ahki-

olla varustettu moottorikelkka 

 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

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

laatu ja sijoitus) 

Makkaroiden grillauspisteessä jauhesammutin (3 kg) ja sammutuspeitto. Ur-

heilutalolla asianmukaiset jauhesammuttimet. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Ensiapuryhmällä ensihoitoauto. Urheilutalon sisätilat tarvittaessa. 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Urheilutalon piha-alue. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Lehtisaarentie tai Pallotie. Samat väylät, joita tullaan tapahtumapaikalle 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Mahdollinen hälyttäminen kuulutuksella. Raimo Haapalehto 7721623 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Kulku valtatieltä ja Koulutieltä kilpailualueelle esteetön. 
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 

 Opastus kilpailukeskukseen vt 13:lta Lehtisaarentien risteyksestä (200 m). 

Ohjattu pysäköinti liikuntakeskuksen piha-alueen parkkipaikoilla, tarvittaessa 

Vetelin kunnantoimiston piha-alueella. Liikuntakeskuksessa ja kunnantoimis-

tolla ei muuta toimintaa viikonloppuna. 

Pysäköintijärjestelyistä tiedotettu poliisille. Tapahtumasta yleistiedotusta pai-

kallis- ja sanomalehdessä, myös sähköisessä mediassa. 

Pysäköinnin ja liikenteen ohjaajilla huomioliivit. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Ensiapuryhmällä asianmukainen koulutus. 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Kisaravintolan toimihenkilöissä  EA1-koulutuksen saaneita henkilöitä. Myös 

henkilöitä, jotka osaavat käyttää alkusammutuskalustoa. 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Suunnitelma on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Se annetaan myös tiedoksi eri 

toimialojen vastuuhenkilöille, jotka opastavat omat ryhmänsä. 

5.5 Kadonneen etsintä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole maalin sulkeutuessa palannut maastosta, 

pelastushenkilöstö (Sami Finnilä 040-5606437)  kokoaa etsintäryhmän, joka 

suorittaa kelkoin maastotiedustelun. Tarvittaessa yhteys poliisiin (10022) ja 

VAPEPA:n yhteyshenkilöön.  

 

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  2.3.2017 

 

Raimo Haapalehto  Kari Tyynelä 

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  


