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1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS JA VASTUUT 

 

Tämän turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Kytäjä Trail 

polkujuoksutapahtuman osallistujien, katsojien sekä järjestelytehtävissä 
toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. 

Kilpailijoiden, toimitsijoiden ja katselijoiden turvallisuuden kannalta tärkeintä on 
kaikkien toimijoiden myönteinen asenne turvallisuusasioihin; parhaimmallakaan 
suunnitelmalla tai ohjeistuksella ei ole mitään arvoa, jos sitä ei noudateta tai 

ymmärretä. 
 

Turvallisuutta edistetään ensisijaisesti ottamalla huomioon vaaratekijät ja pyrkiä 
näin ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä 

varautumalla mahdollisiin riskeihin ennakolta niiden haittavaikutusten 
minimoimiseksi. 
 

Vaaratekijöiden kartoittamisessa avainasemassa ovat tapahtuman eri osa-
alueista tehdyt riskianalyysit ja niiden perusteella tehdyt 

varautumissuunnitelmat ja tarvittaessa laaditut toimintaohjeet.  
 

Tämä turvallisuussuunnitelma liitteineen jaetaan kaikille järjestelytehtävien osa-
alueiden vastuuhenkilöille sekä toimitetaan alueen pelastusviranomaiselle. 
Jakelun toteuttamisesta ja turvallisuusasioiden perehdyttämisestä vastaa 

turvallisuusvastaava Matti Mattila. 
 

Vastuuhenkilöiden velvollisuus on huolehtia siitä, että jokainen heidän 
vastuualueellaan työskentelevä ymmärtää turvallisuusasioiden merkityksen ja 

osaa turvalliset työskentelytavat sekä tuntee toimintaohjeet vaara- ja 
onnettomuustilanteissa. 
 

Turvallisuusvastaava tekee vaadittavan ilmoituksen yleisötilaisuudesta poliisille. 
Elintarvikkeiden tilapäisestä valmistuksesta ja myynnistä on sovittu Hyvinkään 

kaupungin terveystarkastuksen kanssa. 
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2. YLEISTIEDOT 

 
Kytäjä Trail polkujuoksutapahtuma 

 
http://www.hyvinkaanrasti.fi/kilpailut/kytaja-trail/  

 
 

Tilaisuuden järjestäjä:   Hyvinkään Rasti ry. 

 
Mia Borgenström 

Kirjailijantie 5 
05830 Hyvinkää 

p. 050-379 2167 
puheenjohtaja@hyvinkaanrasti.fi  

 

Järjestämispaikka:  

- KILPAILUKESKUS: Sveitsin laskettelukeskus 

 Pujottelutie 1 
 05880 Hyvinkää 

- KILPAILUALUE  Sveitsin laskettelukeskus – Sveitsinpuisto – Kytäjä - 
  Usmi retkeilyalue 

 

- PESEYTYMINEN  Hyvinkään jäähalli 

Vaiveronkatu 70 

05880 Hyvinkää 

Ajankohta: Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 22.6.2016. 
 

 Kilpailujärjestelyt alkavat aamupäivällä ja startti on klo 19:00. 
Viimeiset kilpailijat saapuvat maaliin arviolta 22:30 ja 

merkinnät sekä rakenteet ovat pääpiirteissään purettu klo 

24:00 mennessä. 
 

Lyhyt selvitys tapahtumasta: 
 

Poluilla juokseminen tarjoaa elämyksiä luonnossa, monipuolista rasitusta koko kropalle 
ja stressin poistoa pääkopalle. Tapahtumista osanottajat hakevat kaikkea tuota ja lisäksi 

mukavaa tunnelmaa, reipasta fyysistä haastetta sekä hyvin suunniteltua ja hyvin 

merkittyä reittiä. 
Polkujuoksukisat ovat yleensä ilmapiiriltään rentoja ja yhteisöllisiä, sillä polkureitit ovat 

aina hitaampia kuin vastaavat matkat tiellä. 
 

Kytäjä Trail juostaan pääasiassa Hyvinkään kaupungin ulkoilureiteillä, mutta osa 
reiteistä kulkee pienillä luonnonpoluilla Usmin kallioilla ja soilla. Pätkittäin joudutaan 

käyttämään metsäautoteitä, mutta nämäkin osuudet ovat ulkoilureiteillä ja tiet ovat 
suljettu puomeilla. 

 

Reitit merkitään maastoon nauhoituksin niin, ettei eksymisen vaaraa ole. 

http://www.hyvinkaanrasti.fi/kilpailut/kytaja-trail/
mailto:puheenjohtaja@hyvinkaanrasti.fi
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Kilpailualueella on järjestäjien miehitettyjä huoltopisteitä neljä. Näillä tarjotaan juomaa 

ja energiapitoista purtavaa. Maastossa on myös neljä ensiapupistettä ja ea-käyttöön 
tarkoitettu mönkiä.  

 
Arvioitu osanotto- ja yleisömäärä:  

 

Kilpailuun osallistuu yhteensä noin 150 juoksijaa.  
Kilpailuja on järjestämässä noin 45 henkilöä. 

Yleisöä on paikalla lähinnä lähdössä ja maaliin tulossa arviolta enintään 100 henkeä.  
 

Vakuutukset: 
 

Kilpailun järjestelytehtäviin osallistuvilla henkilöillä on seuran ja Suunnistusliiton 

kautta hankittu OP-Pohjolan tapaturmavakuutus. 
Seuran vastuuvakuutus on myös voimassa polkujuoksutapahtumassa. 

Kilpailijat vastaavat omista vakuutuksistaan. 
 

 

3. AVAINHENKILÖSTÖ TAPAHTUMA-AIKANA 

Avainhenkilöiden yhteystiedot: 
 

Kilpailun johtaja Elina Borgenström 050-5631 830 

Turvallisuusvastaava Matti Mattila 040-8474 003 

EA-johto Jari Latva-Käyrä 040-5542 532 

Lääkäri Mia Haavisto 050-3563 780 

Huolto Esko Kiuru 040-7651 957 

Viitoitukset Ville Jumppanen 050-5552 469 

Kisatoimisto Marko Pietari 050-5996 215 

Kilpailukeskus Timo Väre 040-8622 810 

Kilpailukeskus Esko Pietari 050-573 2972 

Pysäköinti ja liikenne Mikko Puolakanaho 050-5141 999 

Kahvio Pia Vähänen 050-530 9254 

Mediavastaava Keijo Koivula 040 568 6333 

 

Päivystävä terveyskeskus: Hyvinkään sairaala, 019 4587 5700 

 
 

4. TAPAHTUMAN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT 

Tapahtuman vaaratekijät on kartoitettu tekemällä kriittisimmistä toiminnoista 

riskianalyysit (ks. liite A). 
Analyysin perusteella suurimmat riskit kilpailijoille tapahtuman aikana liittyvät 

kaatumisista ja liukastumisista aiheutuviin vammoihin, esim. haavat, ruhjeet tai 
luunmurtumat. Rasituksesta sekä kosteasta ja/tai kylmästä säästä aiheutuvat 

rasitusvammat ja alilämpöisyys muodostavat mahdollisen, mutta epätodennäköisen 
riskin rakkoja lukuun ottamatta. 
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Ajoneuvojen tai kilpailijan ja auton mahdollinen törmäys kilpailualueella on yksi 

esiinnousseista riskitekijöistä. 
 

5. ENNALTAEHKÄISY JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  

Riskien hallintaa varten ja vaaratekijöiden poistamiseksi on suunniteltu 

ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka on kirjattu riskianalyysiin ja jotka otetaan 
huomioon kilpailujärjestelyissä. 

Vaaratekijöistä kerrotaan kilpailijoille lähtöpuhuttelussa. Lisäksi 

kilpailukeskuksessa on nähtävillä reittikartta, johon on merkitty EA- ja huoltopisteet 
sekä tärkeimmät yhteystiedot avun hälyttämiseksi. 

 
Tapahtuman johtamista ja mahdollisia pelastustoimia varten on laadittu kartta (ks. 

liite B), jossa on tärkeimmät yhteystiedot, huolto- ja pelastuspisteet sekä näiden 
koordinaatit (WGS 84). 

 

Elintarvikkeiden käsittelyä varten on laadittu omavalvontasuunnitelma. 
 

Riskianalyysi, toimintaohjeet ym. turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja kartat jaetaan 
eri tehtäväalueiden päälliköille sekä käydään läpi kaikkien toimitsijoiden kanssa 

ennen tapahtuman käynnistymistä. Pelastuskartat jaetaan kaikille EA- ja 
huoltoryhmäläisille. 

 
Koko tapahtuman ajan kilpailualueella päivystää neljä ensiapuryhmää. Henkilöiden 

yhteystiedot ja pätevyydet löytyvät liitteestä C. 

 
Alueella on jokseenkin tiheä metsätieverkosto ja ajokelpoisia ulkoiluväyliä, jotka 

helpottavat mahdollisia pelastustoimia. Metsäteiden puomien lukitus on auki 
kilpailujen ajan, mutta puomit pidetään suljettuina. 

Matkapuhelimien kuuluvuus on paikoitellen huono, mutta katvealueet ovat 
pienialaisia, joten avun hälyttäminen ja yhteydenpito ei muodosta juurikaan 

ongelmia. 
 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA  

Tapaturmat 

Tapaturmatilanteissa on ensimmäisenä pyrittävä estämään lisävahingon syntyminen 

asettamatta kuitenkaan itseä vaaraan. Tämän jälkeen selvitetään mahdolliset uhrit 
sekä heidän tila ja aloitetaan tarvittavat ensiaputoimet sekä soitetaan tarvittaessa 

hätäkeskukseen ( puh. 112 ) tai turvallisuusvastaavalle ( puh. 040-8474 003 ) 
lisäavun saamiseksi. Jos yhteyttä ei saada, on soitetaan seuraavaksi ea-johdolle ( 

puh. 040-5542 532 ). 
Välittömien pelastus- ja ensiaputoimien jälkeen tapahtumasta on ilmoitettava aina 

kilpailun turvallisuusvastaavalle, joka päättää jatkotoimista. 

 
Onnettomuudet ja muut poikkeavat tapahtumat 

Myös onnettomuuksista (ei henkilövahinkoja) ja kalustovaurioista yms. seikoista on 
viivyttelemättä ilmoitettava kilpailun johtajalle ( puh. 050-5631 830, varanumero 

040-8474 003 ), joka vastaa asian jatkokäsittelystä. 
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Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen  

Tapahtuman vakavuudesta riippuen kilpailun johtaja päättää jatkotoimista. 
Tapahtumasta informoidaan kaikkia osallistujia mahdollisimman pian, jotta 

vältytään mahdolliselta väärä tiedon leviämiseltä.  

Erittäin vakavissa tapauksissa kilpailun johtaja voi päättää kilpailun 

keskeyttämisestä ja kaikille yhteisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden pitämisestä 

(ks. liite D. Kriisiviestinnän suunnitelma). 

Kaikista onnettomuuksista, kilpailijan keskeyttämiseen johtaneista tapaturmista tms. 

ja vakavista läheltäpiti -tilanteista on tehtävä raportti (ks. liite E. Onnettomuus tai 

läheltä-piti tilanteen raportti). 

 

7. MUUTA HUOMIOITAVAA  

Kadonneen etsintä 
 

Mikäli kilpailija ei saavu maaliin eikä ilmoita keskeytyksestään, on syytä epäillä 
hänen eksyneen ja olevan edelleen maastossa. 

 

Kilpailutoimiston on ilmoitettava asiasta välittömästi kilpailun johtajalle, joka 
käynnistää tarvittavat toimenpiteet.  

 
Jos kadonneesta kilpailijasta ei saada mitään tietoa, on käynnistettävä hänen etsintä. 

 
Mikäli kadonneesta ei saada luotettavaa tietoa noin tunnin kuluessa tapahtuman 

havaitsemisen jälkeen, on asiasta ilmoitettava hätäkeskukseen, puh. 112. 


