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YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

Tilaisuuden nimi Uudenmaan alueen suunnistusmestaruuskilpailut 

Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystie-
toineen) 

Helsingin Jyry ry / Rasti-Jyry ja Keimolan Kaiku 
Yhteystiedot: Jorma Helin, puh. 040 507 0870,  

jorma.helin@kotiportti.fi 

Järjestämispaikka (Paikan nimi ja 

osoite) 

Keimolan Kaiun hiihtomaja ja siitä länteen oleva metsä 

Kirkantie 15, 01750 Vantaa. 

 

 Metsä on normaalia eteläsuomalaista metsää. Erilaisia ratoja on noin 
40 kpl ja käytettävä alue noin7 neliökilometriä. 

Ajankohta ja aukioloajat 11.8.2018 klo 10–15 ja 12.8.2018 klo 9-14 

Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvi-

tys tilaisuuden luonteesta) 

Henkilökohtainen suunnistuskilpailu lauantaina 11.8. klo 11-15 ja vies-

tikilpailu sunnuntaina 12.8. klo 10-14 Kilpailukeskus ja maali sijaitse-

vat Keimolan Kaiun majalla. Pukeutuminen majan piha-alueella.  
Kaksi lähtöpaikkaa: aikuisille Vestran tien varressa ja lapsille majan 

lähellä. Lähdössä ja maalissa vesitarjoilu. 

Tapahtuman kuvaus (tarkka ku-

vaus tapahtumasta ja sen kulusta, 
ohjelmasta jne.) 

Lauantaina 11.08.2018 

09.00 Järjestäjät saapuvat paikalle  
10.30 Kilpailijat valmiina lähtöön 

11.00 Lähtö 

11.30-15 Kilpailijoita maastossa 

15.0 Maali sulkeutuu 
15.1  

Sunnuntantaina 12.08.2018 

08.00 Järjestäjät saapuvat paikalle  
9.30 Kilpailijat valmiina lähtöön 

10.00 Lähtö 

10-14 Kilpailijoita maastossa 
14.00 Maali sulkeutuu 

Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 
laatu. liikuntarajoitteisuus tms. al-

koholitarjoilua jne.) 

Suunnistajia arviolta 600, ei varsinaisesti yleisöä, toimitsijoita noin 50.  
Osallistujien ikä 10-85 vuotta, ei alkoholia. 

 

 

 

 
TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  
Tilaisuuden johtaja (henkilö joka 
vastaa koko tapahtumasta) 

 

 

 

 

Tapani Pääskynen 040 718 4332 

Turvallisuudesta vastaava 

 

Juhani Kytöjoki 045 279 2883 
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Rakenteista vastaava 

 

Tapani Pääskynen 040 718 4332 

Liikenne ja pysäköintivastaava  Marko Räsänen 040 544 9165 

Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

 

 

 

 

onnettomuustilanteissa otetaan 

yhteys numeroon 112 

 

Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä 

vastuuhenkilö tapahtuman aika-

na 

 

 

 

 

 

 

 

3 päivystäjää + palveluauto 
yhteyshenkilö Kari Laine  

 

050 550 5366 

 

 

 
TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOI-

MENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
Tulipalo (Tupakointi) 
Tupakointia on erittäin vähän täs-

sä tilaisuudessa. Majan vieressä 

on siihen varattua alue. 

 

Ei tulen eikä kaasulaitteiden käyt-
töä. 

Majalla on ensisammutukseen 
kaksi jauhesammutinta ja peitettä. 

Lisäksi vesipiste.  

Sairaskohtaus (Sääolosuhteet, 

kaatuminen) 

Normaaleihin vahinkoihin on va-
rauduttu ja ensiapuryhmä hoitaa 

pienet vammat. 

 

Tarkkaillaan kilpailijoiden kuntoa. 

Maalissa. Lähdössä ja maalissa on 

vesipiste. 
 

Paikalla SPR:n Länsi-Vantaan 

ensiapuryhmä.  

3 päivystäjää + palveluauto 

yhteyshenkilö Kari Laine  

050 550 5366 

Tapaturma (Kaatuminen, kom-

pastuminen, liukastuminen, pu-

toaminen) 
Pikkutapaturmiin on varauduttu 

Kilpailijoille ja yleisölle on varat-

tu rajattu alue. 
SPR:n ensiapuryhmä 

Liikenne (Tien ylitys, pysäköinti) 

 

 
 

 

 

Kilpailuohjeissa korostetaan, että 

kaikkien osallistujien on noudatet-

tava liikennesääntöjä ja että kukin 
osallistuu tapahtumaan omalla 

vastuullaan. Tarvittaessa yhteys 

numeroon 112. 

Kilpailijat ylittävät vapaasti vähä-

liikenteisen Vestran tien ja siksi 

tien molempiin päihin on pystytet-
ty suunnistajista kertova merkki.  
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Sääolosuhteet (Kuumuus, myrsky, 

rankkasade) 
Jos sääolosuhteista on erityistä 

vaaraa, niin kilpailijoita varoite-

taan kuulutuksen kautta. 
Äärimmäisen vaarallisessa tilan-

teessa kilpailijoita ei päästetä met-

sään. 
 
 

Säätiedotusten seuraaminen ennen 

tapahtumaa ja tarvittaessa tapah-
tuman peruminen.  

Ohjeistetaan yleisöä varautumaan 

sään mukaisesti. 
Kehotetaan asiakkaita ja henkilö-

kuntaa juomaan riittävästi vettä, 

mikäli ilma on lämmin, ja lisäksi 
asiakkaille sekä henkilökunnalle 

varataan riittävästi vettä. 

 

Varoitamme kilpailijoita, jos sää-

olosuhteet muuttuvat haastaviksi 
ennen/kesken kilpailua. 

Eksyminen 
Jos metsään on jäänyt suunnista-
jia, niin ensin heitä etsitään järjes-

täjien toimesta ja 

maalin sulkemiseen jälkeen häly-
tetään pelastuslaitos.  

 Kilpailun päättyessä ryhdytään 

toimenpiteisiin, jos tuloslasken-
nassa selviää, etteivät kaikki ole 

palanneet maaliin. 

 

 

 
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Liitteenä tapahtuma-alueen pohjakartta) 

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

laatu ja sijoitus) 

Majalla on ensisammutukseen kaksi jauhesammutinta ja peitettä. Lisäk-

si vesipiste.  

Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa. Käytössä on normaalit en-

siapuryhmän välineistö.  

Kokoontumis-/ evakuointipaikka Kilpailukeskuksen vieressä. 

Poistumistiet tapahtuma-alueelta 
(reitit joita pitkin yleisö poistuu 
onnettomuustilanteessa) 

Poistuminen tapahtuu Kirkantien kautta. 

Sisäinen hälyttäminen (Yleisön 

varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Tilaisuuden kuulutus. Turvallisuusvastaava huolehtii siitä, että ensiapu-

paikka on selvästi nähtävissä ja sinne on esteetön pääsy. 

Pelastustiet (reitit joita pitkin pe-
lastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Kirkantien kautta 
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MUUTA HUOMIOITAVAA 

Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 
Pysäköintijärjestelyt 

  

Pysäköinti majan parkkialueella ja läheisellä kesantopellolla. Pysäköinti 

tapahtuu osaavien henkilöiden opastamana, jotta vältytään vahingoilta. 

Liikenteen ohjaajia on tapahtuman alussa ja lopussa 3-5 henkeä ja 

heillä on varoitusliivi päällään sekä käsimerkki käytössään. 

Tilapäiset sähköasennukset Ei 

Tilapäiset muut rakenteet Ei 

Majan kahvilaravintola  Erillinen kahvila, joka sijaitsee alueella vakituisesti. Auki 10-14. Kil-

pailijoilla mahdollisuus käyttää kahvilan palveluita.  

Suunnitelman ja turvallisuusjär-

jestelmän saattaminen henkilös-

tön tietoon 

Jaetaan kaikille toimitsijoille. Turvallisuusvastaavalla ja tapahtumavas-

taavalla (kilpailunjohtaja) on kartta kilpailukeskuksesta ja tapahtuman 
rastikartta. 

Kadonneen etsintä Maali suljetaan klo 15, jonka jälkeen ryhdytään toimiin, jos tuloslas-

kennassa selviää, etteivät kaikki ole palaneet maaliin. 

Suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä järjestyshäiriöitä. Tilaisuudessa ei ole alkoholin tarjoilua. 

 

 
 

 

Puhelinnumeroita 
Hätäkeskus 112  

Hätäkeskuksen varanumero (09) 394700 

 
 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen yleisöti-

laisuutta. 

 
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilai-

suuden aloittamista. 

 

 

 

Aika ja paikka: Helsinki 1.8.2018 

 
Tapani Pääskynen  Juhani Kytöjoki 

Tapahtuman johtaja                                             Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 

 

 

       Pelastusviranomainen 
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LIITTEET   

Karttaliite, josta selviää ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, 

poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet sekä alueen toimintojen sijoitus. Alueen kartta on kil-

pailunjohtajalla ja turvallisuusvastaavalla. 

 

1. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä 
ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuska-

luston vieressä. 

 

 

 

Liite 1: Tapahtuma-alueen pohjakartta  
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Liite 2: OHJEET TAPATURMIEN (ja sairauskohtausten) ENNALTAEHKÄISYYN 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö 

noudattaa niitä. 

 

 

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapah-

tuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 279 2883. Toimi saamiesi ohjeiden mukai-

sesti. 

 

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita: 

 

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulku-

reiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta 

jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 

 

2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja 

puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja 

muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen 

sekä aggregaattien jne. kanssa. 

 

4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti. 

 

 

 

SAIRAUSKOHTAUS-/TAPATURMATILANTEESSA  

 

1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon  050 550 5366 .  

Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, 

toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

 

2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?  

Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää, 

 

Soita hätänumeroon 112. 
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätä-

keskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa. 

 

3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie. 
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuun-

tele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli 

epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia. 

 

 Hengitys on normaalia. 

Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaa-

listi. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.  
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 Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.  
Aloita elvytys 

 

4. Aloita paineluelvytys.  

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden 

päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rin-

talasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys 

on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen. 

 

5. Puhalla 2 kertaa. 

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. 

Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintake-

hä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.  

 

6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta) 

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat lu-

van lopettaa tai voimasi loppuvat. 

 

 

HÄTÄNUMERO 112 

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Kirkantie 15, 01750 Vantaa. 

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 

5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen, jos tilanne muuttuu! 
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Liite 3: OHJEET TULIPALON ENNALTAEHKÄISYYN 

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö 

noudattaa niitä. 
 

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus ta-

pahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 279 2883. Toimi saamiesi ohjeiden 

mukaisesti. 

 

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 mate-

riaalista valmistettuja tuhkakuppeja 

4. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät 

5. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti 

6. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina 

7. pelastustiet ovat esteettömät 

 

 

TULIPALOTILANTEESSA  
 

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 279 2883  ja toimi 

seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

 

Pelasta ja varoita 

 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 hallittavis-

sa. 

 Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä. 

 Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutus-

välineet käyttövalmiina. 

 Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaa-

ranna 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 ti-

laan. 

 

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto. 

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.  

 

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan! 
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Liite 4: OHJEET SÄÄOLOSUHTEISIIN VARAUTUMISEEN  

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö 

noudattaa niitä. 
 

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus ta-

pahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 279 2883 . Toimi saamiesi ohjeiden 

mukaisesti. 
 

Tarkasta, että: 
 

1. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla. 
 

 

 

VAIKEASSA SÄÄOLOSUHTEESSA  
 

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 279 

2883  ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

 

1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä. 

 

2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos 

mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!). 

 

3. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 

 
 

 

 


