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Jakelu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, paivystava.palotarkastaja@espoo.fi
Kilpailun toimitsijat
Rasti-Jyryn verkkosivut (https://www.rasti-jyry.fi/)

SUUNNISTUSKILPAILUN
Pelastussuunnitelma
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SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa
henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.
Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!
Tapahtuman yleistiedot:
Tapahtuman nimi:
Tapahtuman ajankohta:
Tapahtumapaikka:
Tapahtuman järjestäjä:
Järjestäjän yhteyshenkilö ja
kilpailun johtaja:
Turvallisuudesta vastaava:
Varahenkilö:
Tapahtuman
turvallisuushenkilöstö:

Kohderyhmä:
Tapahtuman kuvaus:

Suunnistava Uusimaa- alueen keskimatkan suunnistusmestaruuskilpailu.
Lauantai 29.5.2021 alkaen klo 9.00 ja päättyen noin klo 17.00
Valmistelutöitä jo edellisenä päivänä klo 12.00 alkaen.
Siuntion Ravs, tie 1130 Kauklahti-Siuntio, 20 km kehä III:lta,
osoitteessa Evitskogintie 1280.
Helsingin Jyry ry:n (Y-tunnus 1022671-6 ) suunnistusjaosto RastiJyry. Jaoston puheenjohtaja on Jorma Helin, puh.0405070870.
email: jorma.helin@kotiportti.fi
Juhani Kytöjoki, p. 0452792883,
email: juhani.kytojoki@kolumbus.fi
Haagan Pappilantie 15A4, 00320 Helsinki
Juhani Kytöjoki
Jorma Helin
- turvallisuusvastaava ja hänen varahenkilönsä
- liikenteen ohjaajat 2 henkilöä
- pysäköinnin ohjaajat 4 – 6 henkilöä
- etsintäpartio 4 henkilöä
- kilpailukeskuksen järjestyksen valvojat 3-5 henkilöä
- viestittely henkilöiden kesken tapahtuu puhelimilla
Nuorimmat kilpailevat sarjoissa H/D 13...14 ja vanhimmat sarjassa
H80. Sarjajako on 5 vuoden välein. Henkilökohtainen kilpailu.
Kaikki suunnistajat ovat tottuneita maastossa liikkujia. Yleisöä ei
saa tulla paikalle, poikkeuksena nuorimpien suunnistajien huoltajat.
Kilpailukeskuksen pohjoispuolella metsämaastossa tapahtuva
suunnistus kartan kanssa. Tarkoitus etsiä suunnistuskarttaan
merkityt suunnistusradan rastit omatoimisesti, virheettömästi ja
mahdollisimman nopeasti.
Osanottajat ilmoittautuvat kilpailuun ennakoon. Heille arvotaan
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Arvio henkilömäärästä:

Tapahtuman erityispiirteet:

Tapahtumapaikan
erityispiirteet:
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lähtöajat. Kilpailukeskukseen tullaan yleisesti omilla autoilla ja
pysäköinti tapahtuu opastetusti. Kilpailijat siirtyvät kilpailukeskuksesta noin 500 metrin päässä olevalle lähtöpaikalle merkittyä reittiä
pitkin. Lähtöpaikalla he saavat suunnistuksessa tarvittavan
karttansa ja aloittavat suunnistuksen lähtöluettelon mukaisella
ajalla. Reitin kierrettyään suunnistajat tulevat maaliin, joka on
kilpailukeskuksessa, leimaavat emit-kilpailukortinsa ja poistuvat
maalialueelta.
Kilpailukeskukseen tulee pieni noutokahvio, josta suunnistajilla on
mahdollisuus ostaa myynnissä olevia tuotteita, kuten kahvia,
kahvileipää ja virvokkeita.
Tupakointi ja avotulen teko kilpailukeskuksessa on kielletty.
Noin 500-550 suunnistajaa ja noin 50 järjestäjän toimitsijaa.
Kaikki kilpailijat eivät ole samanaikaisesti kilpailukeskuksessa, vaan
jakautuvat karkeasti arvioiden seuraavasti: Kilpailuun valmistautumassa (mm. pysäköintipaikalla) noin 1/3 osa kokonaismäärästä,
kilpailukeskuksessa ja lähdössä noin 1/3 osa kokonaismäärästä,
maastossa suunnistamassa noin 1/3 osa kokonaismäärästä.
Nuorimmat suunnistajat ovat 12-13 vuotiaita, vanhimmat yli 80 vuotiaita. Kaikki kilpailuun osallistuvat ovat kokeneita suunnistajia.
Ikärakenne huomioidaan suunnistusratojen pituudessa ja vaativuudessa.
Kilpailumaastossa ei ole liikkumisen suhteen erityisiä riskejä.
Kilpailukeskus ja pysäköintialue ovat avoimella nurmipellolla, jossa
ei ole mitään kiinteitä rakenteita. Sääsuojaa tarvitaan kuitenkin eri
toiminnoille, kuten maali/tulospalvelu, info ja noutokahvio. Niitä
varten keskukseen pystytetään teltat jo edellisenä päivänä.
Kahvion tarvitsema sähkövirta tuotetaan vuokrattavalla 4-5 kW :n
aggregaatilla. Kilpailumaastossa ei ole ajoneuvoilla kuljettavia teitä.
Peltoalueen käyttöön kilpailun järjestämiseen on maanomistajan
suullinen lupa.
Tapahtuman jätehuollon hoitaa ulkopuolinen yritys Eerola Oy. Keskuspaikalle tuodaan 10 kpl bajamaja- tyyppisiä vessoja ja 3 kpl 240
litran roska-astioita. Yritys huolehtii niiden tyhjennyksestä tapahtuman päätyttyä. Järjestäjä huolehtii vessojen pintojen desinfioinnista kilpailun ajan.

TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ
TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Vaara/riski
Syyt

Tapaturmat ja sairaskohtaukset
-

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt ja
varautuminen

Kaatuminen tai liukastuminen maastossa
Osuminen juostessa oksiin ja risuihin
Sairaskohtaus maastossa
Henkilön eksyminen maastoon
Maaliteltan sortuminen
Sähköjohto aggregaatista käyttöpaikalle
Aggregaatin polttoaine
Liikenne, kääntyvät autot kilpailukeskukseen tultaessa ja sieltä pois lähdettäessä
Jokainen suunnistaja on velvollinen auttamaan sairastunutta, loukkaantunutta tai
muutoin avun tarpeessa olevaa kilpakumppaniaan.
Nimetään riittävä määrä henkilöitä, (etsintäpartio) jotka tarvittaessa osallistuvat
eksyneen etsintään maastossa ja avustavat loukkaantuneen tai sairauskoh tauk-
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Vaara/riski

Tapaturmat ja sairaskohtaukset

Vastuut

sen saaneen henkilön ensiapupaikalle.
- Käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
- Aggregaatin polttoaineen käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta ja huolellisuutta.
Nimetään henkilö/vara huolehtimaan aggregaatin toiminnasta.
- Tapahtumasta varoitetaan tiellä 1130 liikkuvia tilapäisin liikennemerkein.
- Nimetään liikenteen ohjaajat tieltä 1130 kilpailukeskukseen johtavan tilustien
risteykseen sekä pysäköintialueelle johtavalle ajoreitille/pelastustielle .
- Varataan ulkopuolinen SPR:n osaston ensiapuryhmä hoitamaan ensiputehtävät.
Heillä on opasteet ja riittävästi ensiapuvälineistöä.
Turvallisuusvastaava

Vaara/riski
Syyt/palokuorma

Tulipalo
-

viallinen sähkölaite tai -johto
pysäköidyt autot
teltat
Varataan riittävästi alkusammutuskalustoa. Alkusammutuskalusto merkitään ja
sijoitetaan kilpailukeskuksessa riskikohtiin.

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt ja
varautuminen
Kilpailukeskuksen turvallisuushenkilöt.
Vastuut
Vaara/riski
Syyt
Ennaltaehkäisevät
järjestelyt ja
varautuminen
Vastuut
Vaara/riski
Syyt
Ennaltaehkäisevät
järjestelyt ja
varautuminen
Vastuut
3

Sääolosuhde
-

kova tuuli, myrsky
Kiinnitetään teltat maakiiloin ja lisäpainoin. Tarkastetaan teltojen kunto ennen
tapahtuman alkua ja tapahtuman aikana.
- Tunnetaan telttojen tuulirajat ja tiedetään, miten toimitaan tuulen ylittäessä
vaaralliset rajat.
Kilpailukeskuksen turvallisuushenkilöt

Väentungos
-

Katso koronapandemian terveysturvallisuusselvitys (liite).
Varataan megafonit, joilla paikalla olijoita voidaan opastaa.
Jaetaan kasvomaskeja.

Kilpailukeskuksen turvallisuushenkilöt

YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto
Laatu
Jauhesammutin (3 kg)
Sammutuspeite

Määrä (kpl)
2
2

Alkusammutuskalusto merkitään opastein ja kaikki alkusammuttimet pidetään esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman
alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. Liitteenä olevaan kilpailukeskuskarttaan on
merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.
Ensiapujärjestelyt
Ensiavun vastuuhenkilö, muu ensiapuhenkilöstö ja ensiapumateriaali on kuvattu alla olevassa
ensiaputaulukossa. Liitteenä olevaan kilpailukeskuskarttaan on merkitty ensiapupaikan sijainti.
Ensiavun vastuuhenkilö

SPR Lohjan osasto Leila Tiainen
Puhelin: 040 - 5455155
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Pätevyys

Sähköposti: Lohjan osasto SPR <spr.lohja@gmail.com>
Määrä
Koulutus
Päivystysaika
Johto
1
Klo 9.00-15.00
Päivystäjät
2
Leila Tiainen, Maija-Liisa Jusenius ja Tony
Saarelma
Jokaisella on ensivaste pätevyys

Ensiapumateriaali

Varusteissa on tarvikkeet mm.: suuriin verenvuo-

EA-henkilöstö
Päivystäjät

toihin,raajojen vammojen hoitoon,sairauskohtauksiin,
elvytykseen, hapenpuutteeseen sekä pieniin vammoihin.

Henkilömäärä
Tapahtuma järjestetään

Ulkotiloissa
Sisätiloissa
x
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön 500-550, kaikki eivät ole samassa paikassa
maksimimäärästä
samanaikaisesti, osa on vasta tulossa paikalle, osa suunnistamassa, osa jo lähdössä
paikalta pois.
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilö- 50
kunnan määrästä, ovat eri kohteissa
Maaliteltan, infoteltan ja kahvioteltan mak- Maaliteltta 5-6 (ei ole tarkoitettu kilpailijoiden
simihenkilömäärä
oleskeluun)
Infoteltta 2, noutokahvio teltta 4-5
Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle
Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä
säännöllisesti tapahtuman aikana. Liitteenä olevaan kilpailukeskuskarttaan on merkitty
pelastusreittien sijainti. Ovat samoja kuin pysäköinnin ajoreitit.
Tapahtuman henkilökuntaa opastetaan ohjaamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle
onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitoksen opastamisen hoitavat nimetyt keskusalueen
turvallisuushenkilöt.
Poistumisjärjestelyt
Kilpailukeskusalueen pysäköinnistä poistutaan autolla eri reittiä, kuin pysäköintiin tultaessa. Kts.
Keskusalueen karttaliite.
Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestely
Tapahtuman häiriötilanteet, kuten tulipalo, sään aiheuttamat tilanteet, tilapäisten rakenteiden
sortuminen sekä häiriökäyttäytyminen voivat aiheuttaa tapahtuman keskeyttämistarpeen.
Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman turvallisuudesta vastaava
henkilö tai viranomainen.
Evakuointitilanteessa tapahtuman järjestyksenvalvojat ja muu henkilöstö opastavat yleisöä
poistumaan poispäin vaarasta. Yleisön opastamisessa hyödynnetään tapahtuman
äänentoistolaitteistoa.
Tilapäiset rakenteet
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Määrä
(kpl)
1
1
1

Koko
18 m2
10 m2
10 m2

Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:
.
- valmistajan pystytysohjeita.
- että teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa maakiiloin, lisäksi betoni- tai vesipainoin.
- rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen
käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä.
Kilpailukeskuskarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten telttojen sijainnit.
Tilapäiset sähköasennukset ja energianjakelun katkokset
Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:
- kulkureiteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla,
- käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
- käytettävät sähkölaitteet ovat suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä
toimivia.
Aggregaatin käytössä noudatetaan seuraavaa:
- aggregaatti sijoitetaan riittävän etäälle rakenteista,
- aggregaattin käytössä noudatetaan Vaaralliset kemikaalit -kohdassa mainittuja
turvallisuusjärjestelyitä.
- aggregaattin läheisyyteen sijoitetaan vähintään 34 A 183 BC -teholuokan käsisammutin
sekä riittävä määrä imeytysainetta.
Kilpailukeskuskarttaan on merkitty aggregaatin sijainti.
Vaaralliset kemikaalit
Tapahtumassa käytössä olevia vaarallisia kemikaaleja ovat nestekaasu ja aggregaatin
polttoneste.
Nestekaasun käyttötarkoitus:
Ruoanlaitto

Makkaragrilli,
kahvion yhteydessä

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä

8 kg
(0kg)

Muiden vaarallisten kemikaalien käyttötarkoitus
Käytössä olevat muut vaaralliset kemikaalit

dieselpolttoaine

Muiden vaarallisten kemikaalien yhteenlaskettu määrä enintään

10 litraa

Vaarallisten kemikaalien osalta noudatetaan seuraavaa:
 tapahtuma-alueella säilytetään aggregaatissa tarvittava varapolttoaine.
 Käyttöpaikan läheisyyteen sijoitetaan yksi 3 kg:n käsisammutin, joka on teholuokaltaan
vähintään 34 A 183 BC sekä sammutuspeite
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varastointipaikka on merkitty tarvittavilla CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkeillä
sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein
ulkopuolisten pääsy varastointipaikkaan on kielletty
polttoaine säilytetään suljetussa astiassa ja estetään aineen pääsy ympäristöön

Kilpailukeskuskarttaan on merkitty vaarallisten kemikaalien käyttö- ja varastointipaikan sijainti.
4

HENKILÖKUNNAN SEKÄ YLEISÖN PEREHDYTYS OHJEISTUS

Henkilökunnan perehdytys ja ohjeistus:
Yhteinen tilaisuus, jossa käydään läpi nämä ohjeet ja kehoitetaan niitä kaikilta osin
noudattamaan. Luettavissa myös järjestäjän nettisivuilla (https://www.rasti-jyry.fi).
Kilpailijoiden ohjeistus ja opastus:
Keskusalueella kuulutuksin. Eri toimintojen kohdalla henkilökunta opastaa ja neuvoo suullisesti.
Kilpailuohjeet julkaistaan ennakkoon ja ovat kilpailijoitten luettavissa järjestäjän verkkosivuilla
(https://www.rasti-jyry.fi/).
Henkilökunnalle annettavat ohjeet
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö
noudattaa niitä.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman
turvallisuuspäällikölle numeroon 0452792883. Ota yhteys tapahtuman turvallisuuspäällikköön myös, jos
havaitset ennaltaehkäisevien tai varautumiseen liittyvien järjestelyiden osalta puutteita. Ennaltaehkäisyn ja
varautumisen keinot on kuvattu suunnitelman osiossa kaksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Yleiset ohjeet vaarojen ja riskien ennaltaehkäisyyn
1
2
3
4

Tarkkaile tapahtuma-alueella muun muassa kompastumis-, liukastumis-, kaatumis- ja
putoamisvaaroja,
Kiinnitä huomiota tulipalon ennaltaehkäisyyn. Kartoita lähimmän alkusammutuskaluston sijainti.
Tarkkaile tilapäisten rakenteiden kiinnityksiä. Jos havaitset puutteita tilapäisten rakenteiden
kiinnityksessä, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
Kiinnitä huomiota yleisön kuntoon ja mahdollisiin merkkeihin alkavasta häiriökäyttäytymisestä sekä
puutu tilanteisiin ennaltaehkäisevästi.

112

HÄTÄNUMERO
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA:
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
7. OPASTA APU PAIKALLE
Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitysvaikeus) tee välittömästi
hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112.
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Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon
. Toimi hänen
antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
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.
Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso,
kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu.
Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

2

3

 Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti.
Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
 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
rintalasta 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 rintakehä
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 luvan
lopettaa tai voimasi loppuvat.

Tulipalotilanteessa
Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle numeroon
mukaisesti.

045279288 ja toimi seuraavien ohjeiden

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 hallittavissa.
 Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
 Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet
käyttövalmiina.
 Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan.
Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

5

LIITTEET

Tarkistuslista
Kilpailukeskusalueen kartta
Koronapandemian terveysturvallisuus-selvitys

x
x
x
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TARKISTUSLISTA
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle
viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa.
Tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille (mm. poliisi, Tukes,
ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset,
rakennusvalvontaviranomaiset, aluehallintovirasto) on tehty ja
viranomaisluvat on hankittu.
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi
saatavilla ja sen sijainti on opastettu.
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty
ensiapuvalmius.
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja
sitä valvotaan.
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovia ei
kiilata auki.
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään
esteettöminä.
Poistumisreitit ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.

OK

Korjattava /
korjauksen
vastuuhenkilö

x
x
x
x
x
x
x
x

Käytettävät sisusteet ovat paloturvallisia.

x

Tapahtuman keskeyttämisen ja evakuoinnin järjestelyt on
suunniteltu ja ohjeistettu etukäteen.
Tilapäisten rakenteiden osalta noudatetaan valmistajan antamia
ohjeita sekä muita määräyksiä ja ohjeita.
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja
ohjeita.
Energiajakelun katkoksiin on varauduttu.
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään
14 vuorokautta ennen esitystä.
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus
pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen aiottua
käyttöä.
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan
poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.
Tilapäismajoituksesta on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle
viimeistään 14 vuorokautta ennen majoituksen alkamista.
Vaarallisten kemikaalien käytön sekä säilytyksen osalta
noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.
Automaattiselle paloilmoittimelle on tehty tarvittavat irtikytkennät ja
korvaava palovartiointi on järjestetty.
Tapahtuman henkilöstöä perehdytetään ennaltaehkäisyn ja
varautumisen järjestelyihin.
Henkilökunta on perehdytetään toimintaohjeisiin mahdollisessa
onnettomuustilanteessa.
Kilpailijoiden ohjeistuksista ja opastamisesta on huolehditaan.

Ei
käytössä
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Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu
noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.
Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua alueen pelastusviranomaiselle.

