
L. YLEISöNLAFUUDEN YTEISTIEDOT

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKUÄT JA NIIDEN ENNATTAEHTÄIsy s¡rÄ ToITvIENPITEET
ON N ETTOM U U DEN SATTUESSA

l.l Tilaisuuden nimi Sieravuori-Keskimatka + Nuorten Alueottelu

1.2 Tilaisuuden järiestäjä
teystietoineen)

Eu ra-Kauttuan Urheilijat ry
Kilpailun johtaja Teemu Rostedt 0503619229

1.3 Järjeståmispaikka
Paikan nimija osoite

Sieravuoren vesiurheilukeskus
Sieravuorentie 117
27650 Honkilahti

1.4 Ajankohta ja aukioloajat Lauantai 8.9.2018 klo 10 - 16

1.4 Selvitys tilaisuudesta
hyt selvitys tilaisuuden luonteesta)

Avoimet kansalliset suunnistuskilpailut, joiden yhteydessä käydään
Satakunnan-, Hämeen- ja Varsinais-Suomen alueiden nuorten välinen
ottelu. Suunnistus tapahtuu maastossa karttaa ja kompassia apuna
käyttäen.

1.5 Arvioitu yleisömäärä
isön laatu, liikuntarajoitte¡suus tms.

alkoholitarjoilua jne.)

Noin 400 suunnistajaa ja n. 50 katsojaa / to¡mitsüaa. Ei

alkoholitarjoilua.

Riskitekiiä Ennaltaehkäisv Pelastamistoi menpiteet
2.l Tulipalo Kisakeskus s'rjaitsee Pyhäjä rven

rannalla ja poikkeavaa riskiä
tulipalolle ei ole.

Tarvittaessa hälytys 112

2.2 Sairaskohtaus Paikalla ensiapuryhmä, vetäjä
terveydenhoitaja Anne Heino.
Tarvittaessa hälvtvs 112

2.3 Tapaturma Paikalla ensiapuryhmä, vetäjå
terveydenhoitaja Anne Heino.
Tarvittaessa hälytvs 112

2.4 liikenne Opastus tieltä 210. Paikoitus ohjataan
Sieravuoren paikoitusalueille.
Opastajilla asianmulaiset varusteet.

Ensiapuryhmä, tarvittaessa hälfis
112. Paikoituksen vastuuhenkilönä
llari Leppimäki.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei rakennettuja korkeita /raskaita
rakenteita.

Ensiapuryhmä, tarvittaessa hälytys
LT2

2.6 Eksyminen maastoon Eksyminen on erittäin pieni riski
(suunnistajat lajin harrastajia).
Kilpailumaastossa selkeitä kohteita
(tiet, järvi) jotka helpottavat
paikantamista.

kts kohta 5 Kadonneen etsintä

2.7 Sähkötapaturma Sähkötapaturman riski on pieni. Ensiapuryhmä, tarvittaessa hälfis
LL2

2.8 Myrkytystapaus Tapahtuman muonituksesta /
buffetista vastaa Uusi Sieravuori Oy
Juomavesi saadaan kunnan
vesiiohtoverkosta.

Ensiapuryhmä, tarvittaessa soitto
Myrkytyskeskukseen 09 47I977 tai
Ltz
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3. TILAISUUDEN HENKTöSTö JA HEIDÄN YHTEYSTIEToNSA TILAISUUDEN AIKANA

4. TURVAIIISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Tehtävä Nimitai (lukumääräl Puh. nro
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö
joka vastaa koko tapahtumasta)

Teemu Rostedt
Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen maastoets¡nnän
aloittamisesta

050 3619229

3.2 Turvallisuudesta vastaava Jouni Huila
Vastaa tapahtuman yleisestä turvallisuudesta /
järjestyshäiriöistä

050 3021665

3.3 Rakenteista vastaava Juha Reiman
Kisakeskuksen kiinteä rakennusja rakenteet & teltat

050 4676778

3.4 Liikenne ja
pysäköintivastaava

llari Leppimäki
Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta.

0400 637159

3.5 Onnettomuust¡edottamisesta
vastaava

Teemu Rostedt 050 3619229

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä|
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Vastuuhenkilönä on terveydenhoitaja Anne Heino ja
hänellä apuna kaksi ensiaputaito¡sta henkilöä. Vastaa
vammoja saaneiden henkilöiden ensiavusta ja päättää
mahdollisen jatkohoidon tarpe¡sta sekä päättää
mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta

o405597270

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Jouni Huila, maastoetsinnöissä ensisijaisesti ratamestari
Joona Huila.
Pelastushenkilöstöön nimetään tarvittava määrä kilpailun
toimitsijoista tilanteesta riippuen.

0s0 302166s
0442525432

Asia Selvitys iärjestelyistä (tarvittaessa vi¡ttaus karttaliitteeseen)
4.1 Alkusammutuskalusto
ärä, laatu ja sijoitus)

Käytetään Sieravuoren olemassaolevaa kalustoa. Kilpailukeskus sijaitsee
järven rannalla.

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka Ensiapupiste sijaitsee maalin läheisyydessä. Tarvittavat ensiapuvälineet
(sidostarpeet, lämpöhuovat, jääpussit,..) Auto varattu ei kiireellisiin
kuljetuksiin terveyskeskukseen. Päivystävä terveyskeskus varmistetaan
vielä kilpailupäivän aamuna

4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka Sieravuoren päärakennuksen, "kivinavetan" edustan paikoitusalue.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta
tit joita pitkin yleisö poistuu

onnettomuustilanteessa)

Poistumisreitit ovat samoja kuin tapahtumaan saavuttaessa. Kts.

Pysäköintijärjestelyt 5.1

4.5 Sisäinen hälyttäminen
isön varoittaminen ja henkilökunnan

hälyttäminen)

Hälyttäminen tapahtuu kuulutuksen avulla. Tapahtuman kuuluttajana
on Harri Lehtonen.

4.6 Pelastustiet
lit joita pitkin pelastusajoneuvot

pääsevät kohteeseen)

Kisakeskukseen pääsee kahta reittiä. Sieravuoreen on k¡¡nteä opastus
tieltä nro. 210.
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta
ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt
ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirioitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka 19.8.2013 Eura

Teemu Rostedt
Tapahtuman johtaja

iHuila
Ta pahtu man turvall isu udesta
vastaava

ø,;
I

4tyrr,'
Pe
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Asia Selvitys iä rjestelyistä
5. 1 Pysäköintijäriestelyt Pysäköinti tapahtuu Sieravuoren vakiokäytössä oleville alueille. Liikennettä

ohjaa tarvittava määrä asiansa osaavia liikenteenohjaajia. Kilpailuihin
odotettava ajoneuvomäärä mahtuu hyvin käytössä oleville
pysäköintialueille.

5.2 Ensiapukoulutus
nkilökunta)

Ensiavusta vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö ja hänen apunaan
ensiaputaitoisia henkilöitä.

5.3 Alkusammutuskoulutus
nkilökunta)

Alkusammutuskoulutusta annetaan kisakeskuksen rakennustalkoiden
yhteydessä tarvittaessa. Pysäköintialueella toimivat liikenteenohjaajat ovat
a I kusa mmutustaitoisia.

5.4 Suunnitelman ja
tu rval lisu usjä rjestel mä n
saattaminen henkilöstön t¡etoon

Pelastussuunnitelma jaetaan sähköpostilla kilpailuorganisaation
vastuuhenkilöille. Lisäksi se julkaistaan Eura-Kauttuan Urheil'rjoiden www-
sivuilla www.eku.soorttisaitti.com.
Pelastussuunnitelmasta on paperikopiot EA-pisteessä, kuuluttamossa ja
lnfopisteessä.

5.5 Kadonneen ets¡ntä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15 min kuluessa
maalin sulkemisesta (aika ilmoitettu kilpailuohjeessa), pelastushenkilöstö
(ratamestariryhmä /oona Huila) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa
maastotiedustelun oletetuilta suunnilta. Suunnistuksen lajisäännöt kohta
3.28 Suunnistaja on velvollinen, jos kilpailunjohto niin vaatii, osallistumaan
kadoksissa olevan kilpailijan etsimiseen.
Jos ets¡ntä ei tuota tulosta (n t h), ilmoitetaan poliisille 112


