PELASTUSSUUNNITELMA
YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
Tilaisuuden nimi
Kansalliset Jyry-Rastit suunnistuskilpailut
Tilaisuuden järjestäjä
(Yhteystietoineen)

Helsingin Jyry ry / Rasti-Jyry Yhteystiedot: Jorma Helin, puh. 040 507
0870, jorma.helin@kotiportti.fi

Järjestämispaikka (Paikan nimi ja Aktiivi Sport Areena, Evitskog, Opistotie 21, Kirkkonummi ja siitä
osoite)
länteen oleva metsä. Metsä on normaalia eteläsuomalaista metsää.
Erilaisia ratoja on noin 40 kpl ja käytettävä alue noin7 neliökilometriä.
Ajankohta ja aukioloajat

2.8.2020 klo 11-15

Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt
selvitys tilaisuuden luonteesta)

Henkilökohtainen suunnistuskilpailu. Kilpailukeskus ja maali sijaitsevat
Aktiivi Sport Areenalla. Pukeutuminen piha-alueella.
Kaksi lähtöpaikkaa: aikuisille ja lapsille Harvsin tien varressa.
Lähdössä ja maalissa vesitarjoilu. Lisäksi maastossa juomarasti.

Arvioitu yleisömäärä (Yleisön
laatu. liikuntarajoitteisuus tms.
alkoholitarjoilua jne.)

Suunnistajia arviolta 400, ei yleisöä, toimitsijoita noin 40.
Osallistujien ikä 10-85 vuotta, ei alkoholia.

TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ
TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)
Riskitekijä
Ennaltaehkäisy
Pelastamistoimenpiteet
Tulipalo
ei tulen eikä kaasulaitteiden
käyttöä
Sairaskohtaus

Ensiaputaitoiset henkilöt

Yhteyshenkilö Marja Kanerva
040 519 9155

Tapaturma

Ensiaputaitoiset henkilöt

Edellä

Liikenne

Kilpailijat eivät joudu ylittämään
Tarvittaessa yhteys numeroon 112
autoteitä. Matkalla lähtöön
kilpailijat kulkevat Harvsintien
reunassa. Tie on hyvin
vähäliikenteinen. Varoitusmerkit
on molempiin suuntiin autoilijoille.

TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN
AIKANA
Tehtävä
Nimi tai (lukumäärä)
Puh. nro
Tilaisuuden johtaja (henkilö joka Jorma Helin
040 507 0870
vastaa koko tapahtumasta)
Turvallisuudesta vastaava

Janne Rekonen

040 556 2782

Rakenteista vastaava

Janne Rekonen

040 556 2782

PELASTUSSUUNNITELMA
Liikenne ja pysäköintivastaava

Pentti Nykänen

Onnettomuustiedottamisesta
vastaava

onnettomuustilanteissa otetaan
yhteys numeroon 112

Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä
vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Kilpailukeskuksessa kaksi
ensiaputaitoista henkilöä

050 537 4154

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia
Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
Alkusammutuskalusto (määrä,
Ei tulen käsittelyä
laatu ja sijoitus)
Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka

Kilpailukeskuksessa

Kokoontumis-/ evakuointipaikka Kilpailukeskuksen vieressä

Poistumistiet tapahtuma-alueelta Harvsintien kautta
(reitit joita pitkin yleisö poistuu
onnettomuustilanteessa)
Sisäinen hälyttäminen (Yleisön
varoittaminen ja henkilökunnan
hälyttäminen)

Tilaisuuden kuulutus. Turvallisuusvastaava huolehtii siitä, että
ensiapupaikka on selvästi nähtävissä ja sinne on esteetön pääsy.

Pelastustiet (reitit joita pitkin
Harvsintien kautta
pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen)
MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
Pysäköintijärjestelyt
Ei tilapäisiä sähköasennuksia tai
muita rakenteita
Hotelli on kahvila

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
Pysäköinti Areenan ja hotelli Silmun alueilla.

Suunnitelman ja
turvallisuusjärjestelmän
saattaminen henkilöstön tietoon

Jaetaan kaikille toimitsijoille. Turvallisuusvastaavalla ja
tapahtumavastaavalla (kilpailunjohtaja) on kartta kilpailukeskuksesta ja
tapahtuman rastikartta.

Kadonneen etsintä

Maali suljetaan klo 15, jonka jälkeen ryhdytään toimiin, jos
tuloslaskennassa selviää, etteivät kaikki ole palaneet maaliin.

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

PELASTUSSUUNNITELMA
Puhelinnumeroita
Hätäkeskus 112
Hätäkeskuksen varanumero (09) 394700

Aika ja paikka:

Kirkkonummi 30.7.2020

Jorma Helin
Tapahtuman johtaja

Janne Rekonen
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

Pelastusviranomainen
LIITTEET
Karttaliite, josta selviää ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat,
poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet sekä alueen toimintojen sijoitus. Alueen kartta on
kilpailunjohtajalla ja turvallisuusvastaavalla.
1. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä
ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja
alkusammutuskaluston vieressä

