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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT  
 
1.1 Tilaisuuden nimi  

 
 
 
Suunnistuksen Suomen mestaruuskilpailut, 
R2 viesti 
 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä  Hyvinkään Rasti ry 
Internetsivut: http://www.hyvinkaanrasti.fi  
 

1.3 Järjestämispaikka  Kilpailukeskus: Hirvikorventie 170, Hausjärvi  
Ajoneuvojen pysäköinti: 
Kilpailukeskuksessa pelloilla  
Suunnistusmaasto: Nyryn maasto (kartta 
liitteenä) 
 

1.4 Ajankohta  Lauantaina 16.9.2017 klo 11-16.00. 
 

1.5 Selvitys tilaisuudesta  Suunnistuskilpailu, viestit.  
Ikäryhmät 35 – 75 vuotta.  
 
Kilpailukeskuksessa järjestäjät myyvät kahvia, 
kahvileipää, virvokkeita ja grillattua makkaraa. 
Alkoholitarjoilua ei ole. 
 

1.6 Arvioitu yleisömäärä  Kilpailuun osallistuu noin 900 suunnistajaa. 
Lisäksi paikalle tulee n. 40 talkoolaista ja 
saman verran huoltajia. Lehtimiehiä ja muuta 
yleisöä odotetaan paikalle noin 10 henkilöä. 

 
 



2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 
 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa avotulen 

teko ja tupakointi kielletään. 
Makkaragrilli sijoitetaan 
avoimelle paikalle. 
Käytössä on 
alkusammutuskalusto. 

Alkusammutus paikalla olevalla 
kalustolla ja tarvittaessa ilmoitus 
hätänumeroon 112. 

2.2 Sairaskohtaus Kilpailukeskuksessa 
ensiapupiste, jossa lääkäreitä 
ja hoitajia 

Ensiapu tapahtumapaikalla ja 
tarvittaessa ilmoitus 
hätänumeroon 112. 

2.3 Tapaturma 
kilpailukeskukses
sa 

Kilpailukeskusrakenteilla 
pyritään eliminoimaan 
tapaturmariskit. 
 

Ensiapu tapahtumapaikalla ja 
tarvittaessa ilmoitus 
hätänumeroon 112. 

2.4 Liikenne Kilpailukeskukseen tullessa ja 
sieltä lähdettäessä on 
liikenteen ohjaus kolarien 
välttämiseksi. Pysäköinnin 
hoitavat liikenteen ohjaajat, 
joilla on huomioliivit ja 
radiopuhelimet.  
 

Hirvikorventie varattu 
pelastusliikenteelle. 
 
Suunnistajat eivät ylitä teitä kisan 
aikana. 
 
Liikenteenohjaus selvitetty liitteessä. 
 

2.5 Teltat Teltat kiinnitetään huolellisesti. Säätilaa seurataan reaaliaikaisesti 
www.ilmailusaa.fi 

2.6 
Myrkytystapaus 

Elintarvikkeitten käsittelyssä ja 
myynnissä noudatetaan 
tilapäisestä myynnistä 
annettuja ohjeita. Ilmoitus tehty 
Hausjärven kunnalle. 

Ensiapu tapahtumapaikalla ja aina 
ilmoitus hätänumeroon 112. 

2.7 Suunnistajan 
loukkaantuminen 
maastossa 

Maasto on melko 
helppokulkuista, mutta 
loukkaantuminen tai 
sairaskohtaus on mahdollinen. 
Pienet loukkaantumiset 
todennäköisiä. 
Metsässä vähän kulku-uria. 

Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan 
suunnistaja on velvollinen auttamaan 
sairastunutta, loukkaantunutta tai 
muutoin avuntarpeessa olevaa 
kilpailijaa. 
Maastossa on runsaasti suunnistajia 
samanaikaisesti. 
EA-henkilöstö hakee loukkaantuneen 
tarvittaessa metsästä.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN 
AIKANA 
 

Tehtävä Vastuuhenkilö ja 
lukumäärä 

Puh. nro 

3.1 Tilaisuuden johtaja Mia Borgenström  
3.2 Turvallisuudesta 
vastaava 

Ismo Aaltonen 0400 411 519 

3.3 Rakenteista vastaava Esko Kiuru  
3.4 Liikenne- ja 
pysäköintivastaava 

Heikki Alkila ja Heikki 
Sundström 

 

3.5 
Onnettomuustiedottamisest
a vastaava 

Tilaisuuden johtaja  

3.6 Ensiapuhenkilöstö, 
vastuuhenkilö ja määrä 

Teemu Kantelinen 
3 lääkäriä+3 hoitajaa 

 

   
 
 
 
 
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 
Asia Selvitys järjestelyistä 
4.1 Alkusammutuskalusto 
(määrä, tyyppi ja sijoitus) 

Grillauspisteen läheisyyteen tuodaan noin 3 kg:n 
jauhesammutin ja sammutuspeite. 
 

4.2 Ensiapuvälineistö ja 
ensiapupaikka 

EA-piste kilpailukeskuksessa (3 lääkäriä +3 
sairaanhoitajaa) 
 
Ambulanssi + tarvittavat välineet 
 

4.3 Kokoontumis- ja 
evakuointipaikka 

Kilpailukeskusalueen viereinen pelto, joka toimii myös 
FH10:n laskupaikkana. 

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

Kilpailukeskus on avoin aitaamaton alue, josta pääsee 
poistumaan kaikkiin suuntiin. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen 
(yleisön varoittaminen ja 
henkilökunnan hälyttäminen) 

Kilpailukeskuksessa hälyttäminen tapahtuu 
kuuluttamalla.  

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 
pelastusajoneuvot pääsevät 
kohteeseen) 

Hirvikorventie varattu pelastusajoneuvoille. Tielle 
asetetaan tarvittavat liikennemerkit 

 
 



5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

Asia Selvitys järjestelyistä 
5.1 Pysäköintijärjestelyt Opastus kilpailukeskukseen on teiltä 290 ja 1471, 

mistä 6–8 km vähäliikenteistä kestopäällystetietä 
(Kalliontie). Tämän jälkeen kapenevaa soratietä noin 
2,5 km ennen tapahtuman pysäköintialueita. 
Autojen pysäköinti tapahtuu peltoalueilla. Autojen 
arvioitu määrä on 400.  

  
5.2. Alkusammutuskoulutus  Annetaan grillin käyttäjille ennen tapahtuman alkua. 
5.3 Suunnitelman ja 
turvallisuusjärjestelmän 
saattaminen henkilöstön 
tietoon 

Tehtävät käydään läpi kilpailutoimikunnan 
kokouksessa, jossa vastuuhenkilöt ovat läsnä. Kukin 
vastuuhenkilö esittelee tämän jälkeen suunnitelman 
jokaiselle oman alueensa toimitsijalle. Suunnitelma on 
esillä kilpailukeskuksessa ja nähtävillä järjestäjän 
internet- sivuilla osoitteessa: 
http://www.hyvinkaanrasti.fi 

5.5 Kadonneen etsintä Mikäli kilpailija ei ole saapunut maaliin puolen tunnin 
(30 min) kuluessa maalin sulkemisesta, kokoaa 
pelastushenkilöstön vastaava 1…3 pienryhmää, jotka 
suorittavat maastossa etsintöjä kilpailijan oletetulla 
kulkemissuunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta, 
katoamisesta ilmoitetaan hätänumeroon 112. 

 5.6 Luvat ja ilmoitukset 
viranomaisille 

Kilpailukeskusalueen ja maaston käyttölupa on anottu 
maanomistajilta. Ympäristöviranomaiselle on ilmoitettu 
tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä. 
Järjestäjä kuljettaa tapahtumassa syntyneet jätteet 
pois kilpailupaikalta. 

5.7 Vakuutusturva Useilla kilpailun osanottajilla on Suunnistusliiton 
lisenssiin liittyvä Pohjolan urheiluvakuutus. Kaikki 
kilpailijat suunnistavat omalla vastuullaan. 
Pohjolan Tuplaturvavakuutus kattaa Suunnistusliiton 
alaisten seurojen toiminnan vastuuvakuutuksen sekä 
vapaaehtoistyöntekijöitten tapaturmavakuutuksen. 

 
 



 6. TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEISSA 
 

Asia Selvitys järjestelyistä 
6.1 Hätäilmoituksen tekeminen Laaditaan ohje, jossa ohjeet hätäilmoituksen 

tekemisestä. Ohje laitetaan esille ilmoitustaululle ja 
kahviotelttaan. Ohje on myös tämän suunnitelman 
liitteenä. 

6.2 Onnettomuustilanteen 
raportointi 

Kilpailun johtaja ja osalliset laativat tapahtumasta 
kirjallisen selvityksen. 

 
 
 
 
 
Päiväys Hyvinkää  .8.2017 

 
 
 
 
 
Mia Borgenström 

  
 
Ismo Aaltonen  

   
  
Tilaisuuden johtaja                            Turvallisuudesta vastaava 
 



Liite 1 
 
 
HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN 
 
1. SOITA HÄTÄNUMEROON 112 
 
2. KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT 
 
3. KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT, ONKO IHMISIÄ VAARASSA 
 
4. KERRO TARKKA OSOITE 

Kilpailukeskus: Hirvikorventie 170, Hausjärvi 
 

5. SOVI OPASTUKSESTA 
 
6. VASTAA KYSYMYKSIIN 
 
7. ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN SAAT LUVAN 
 
 
TULIPALON SATTUESSA 
 
1. PELASTA VAARASSA OLEVAT 
 
2. VAROITA MUITA 
 
3. TEE HÄTÄILMOITUS 112 
 
4. SAMMUTA LÄHIMMÄLLÄ ALKUSAMMUTTIMELLA 
 
5. OPASTA PELASTUSHENKILÖSTÖ PAIKALLE 
 
 
 
YLEISÖN JA HENKILÖKUNNAN VAROITTAMINEN, PELASTUSTOIMINNAN 
KÄYNNISTÄMINEN  
 
1. Kilpailukeskuksessa yleisöä varoitetaan uhkaavasta vaarasta kenttäkuulutuksella.  
Henkilökunnan hälyttäminen kilpailukeskuksessa tapahtuu suullisesti, kenttäkuulutuksella 
ja matkapuhelimilla. 
Päätöksen pelastustoiminnan käynnistämisestä tekee kilpailunjohtaja tai 
turvallisuuspäällikkö. 
 
 
  



LIITE 2 Kisa-alueen kartta 
 
  
 

 
 
  



LIITE 3 Liikennejärjestelyt 
 
Liikenne ja pysäköinti 
Liikenne kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä oleville pysäköintialueille ohjataan 
pohjoisesta. Opastus kilpailukeskukseen on teiltä 290 ja 1471, mistä 6–8 km vähäliikenteistä 
kestopäällystetietä (Kalliontie). Tämän jälkeen kapenevaa soratietä noin 2,5 km ennen tapahtuman 
pysäköintialueita. Tapahtumaan on arvioitu tulevan noin 400 ajoneuvoa. Saapuvan liikenteen reitit ja 
paikoitusalueet on esitetty karttakuvissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pysäköinti tapahtuu nurmettuneilla peltoalueilla kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 
Tieyhteys on loppuosaltaan noin 4 m leveää soratietä, mikä vaikeuttaa huoltoliikennettä 
samanaikaisesti osallistujaliikenteen kanssa. Kilpailukeskuksesta on kapea metsätieyhteys myös 
etelään, mitä käytetään tarvittaessa pelastusliikenteelle ja huoltoon.  
 
Opastussuunnitelma ja tarvittavat opasteet tehdään etukäteen. Opasteina käytetään pääosin 
aikaisemmissa tapahtumissa käytettyjä, varastolla olevia opasteita. Liikenteenohjaussuunnitelmat ja 
tarvittavat opasteet yleisten teiden alueen hyväksytetään tarvittavassa laajuudessa viranomaisilla. 
Opastus pystytetään kilpailupäivän aamuna. 
 
Liikenteenohjaus- ja pysäköintisuunnitelma käydään läpi koko ryhmän kanssa paikan päällä ennen 
tapahtumaa. Samalla tarkistetaan reittien liikennekelpoisuus ja varottavat kohteet, jotka merkitään 
ja/tai korjataan ennen tapahtumaa. Alueiden niitto- raivaus- yms. kunnostustöistä sovitaan 
maanomistajan kanssa ja tarvittavat työt tehdään talkootyönä tai maanomistajan / erillisen 
urakoitsijan toimesta. 
 
Pysäköinnin ohjaukseen tarvitaan ruuhkahuipun aikana 10–12 henkilöä. Kalliontien ja Urpontien 
liittymään 1–2 hlöä pysäyttämään liikenne tarvittaessa vasemmalle kääntyviä varten. Muihin 
liittymiin yht. 2–3 hlöä ja varsinaiselle P-alueelle 4–6 hlöä. Jokainen auto ohjataan lopulliseen 
paikoituspaikkaan asti. Henkilöautot ohjataan eri paikkoihin kuin matkailuautot ja isommat 
ajoneuvot. Ruuhkahuipun jälkeen osa liikenteenohjaajista vapautuu muihin tehtäviin. 
 
Poistumisliikenteessä liikenteenohjaukseen varaudutaan Kalliontien ja Urpontien liittymässä. Lisäksi 
varaudutaan lähtijöiden avustamiseen, mikäli huono sää pehmentää ajoreittejä. Mikäli sääolosuhteet 
ovat erittäin huonot, korvataan osa peltopysäköinneistä tienvarsipysäköinnillä Urpontiellä ja 
sorakuopalla, joista matkaa kisapaikalle 1…2 km. 
  



LIITE 4 Ensiapu 
 
Ensiapuvastaava Teemu Kantelinen, ensihoitaja/lääkintäpäällikkö 
Vastaavalääkäri  Mia Haavisto 
Lääkäri   Janne Karri 
Lääkäri   Noora Karppinen 
Hoitaja   Ira Kantelinen, sairaanhoitaja 
Hoitaja   Jari Latva-Käyrä, sairaanhoitaja 
Hoitaja   Tuula Juhola, sairaanhoitaja 
 
Ensiavun organisaatiota johtaa ensiapuvastaava. Lääketieteellisestä puolesta vastaa lääkäri. 
 
1. Riskit 
 

Sairaskohtaus Mahdollinen 

Allerginen reaktio Mahdollinen 

Pienvammat (esim. haavat ja nyrjähdykset) Todennäköinen 

Isot vammat (esim. isojen luiden murtumat) Mahdollinen 

Suuronnettomuus Epätodennäköinen 

 
Epätodennäköinen: riskin toteutumiselle kilpailussa on pieni 
Mahdollinen:  kilpailuissa voidaan joutua hoitamaan 
Todennäköinen: kilpailussa joudutaan hoitamaan 
 
Suurimmat ensiavussa hoidettavat vammat ovat todennäköisesti pieniä vammoja, esim. haavat ja 
nyrjähdykset. Suuremmat vammat (esim. suurten luiden murtumat) ovat mahdollisia ja suurimmat riskit 
niiden tapahtumiselle on yhteislähdöissä sekä mahdollisissa liukastumisissa ja putoamissa jyrkänteiltä. 
Alueella on vähän esim. isoja jyrkänteitä, joista suunnistaja voisi tippua. Kilpailun ikärakenteesta johtuen 
sairaskohtausten riski on olemassa ja myös elottomuuteen tulee varautua. Joitakin perussairauksien 
pahenemisia esim. diabetes voidaan myös joutua hoitamaan. Lisäksi yleisön ja huoltajien joukossa myös 
sairaskohtaukset ovat mahdollisia esim. sydäninfarkti. Suuronnettomuuden riski on pieni ja todennäköisin 
kohde suuronnettomuudelle on kilpailukeskus, jossa kovan ukkosmyrskyn seurauksena voi potilaita tulla 
runsaasti. 
 
2. Ensiapupisteet ja evakuointi 
 

Ensiapupisteitä tulee alueelle yksi, joka sijoitetaan kilpailukeskukseen telttaan. Pääensiapupisteen miehitys 
on ensiapuvastaava, lääkäri ja kaksi hoitajaa. Lisäksi nimetään kolmen hengen evakuointiryhmä, jonka 
toimintaa johtaa lääkäri. Lisäksi yhteislähdön aikana pääensiapupisteestä siirtyy vähintään kaksi henkilöä 
lähdön välittömään läheisyyteen. 
 
Maastoon ei sijoiteta erillistä ensiapupistettä, koska kilpailumaasto on kohtuullisen pieni ja teitä tai polkuja 
alueella ei juurikaan ole. Mahdollinen loukkaantuneen evakuointi toteutetaan kilpailukeskukseen 



kantamalla tai etelästä tulevan tien varteen. Tarvittaessa loukkaantuneen siirrosta neuvotellaan 
ambulanssin, ensihoidon kenttäjohtajan tai FH10:n kanssa. 
 
3. Kalusto 

 
 laastareita 
 sidetarpeita 
 kylmää 
 perussärky- ja allergialääkkeitä 
 taittopaarit 2 kpl tmv. 
 defibrillaattori 
 vettä 
 viestikalusto 
 kaikki rastit -karttoja  

 
Kilpailukeskuksessa päivystää Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta ambulanssi. Ambulanssi 
miehitetään vähintään yhdellä pelastuslaitoksen hoitotason ensihoitajalla. Ambulanssi toimii osana 
ensiapuorganisaatiota ja toimii alueella tarvittaessa ensivasteena. Ambulanssin henkilöstö noudattaa 
tarvittaessa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoidon osastonylilääkärin antamia hoito-ohjeita. 
Ambulanssin henkilöstö hoitaa tarvittaessa viestiliikenteen paikalle saapuviin ensihoidon ja 
pelastuksen yksiköihin. 
 
 


