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PELASTUSSUUNNITELMA  
 

Suunnistavan Uudenmaan alueen 
Oravapolkuviesti 

15.5.2018 Hyvinkäällä 
 
 
 
1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT  
 
1.1 Tilaisuuden nimi  

 
 
 
Suunnistavan Uudenmaan alueen 
Oravapolkuviesti 
 

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

1.3 Järjestämispaikka  Kilpailukeskus: Lentokentäntie 50, Hyvinkää  
Ajoneuvojen pysäköinti: 
Kilpailukeskuksessa lentokentän sivulla  
Suunnistusmaasto: Lentokentän maasto 
Kartta on liitteenä 2  
 

1.4 Ajankohta  Tiistaina 15.5.2018 klo 18-21.00. 
 

1.5 Selvitys tilaisuudesta  Suunnistuskilpailu, viestit.  
Ikäryhmät 6 – 16 vuotta.  
 
Kilpailukeskuksessa järjestäjät myyvät kahvia, 
kahvileipää, virvokkeita ja räiskäleitä. 
Alkoholitarjoilua ei ole. 
 

1.6 Arvioitu yleisömäärä  Kilpailuun osallistuu noin 300 suunnistajaa. 
Lisäksi paikalle tulee noin 100 huoltajaa ja 
noin 40 talkoolaista. Lehtimiehiä ja muuta 
yleisöä odotetaan paikalle noin 10 henkilöä. 
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2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 
 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa avotulen 

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

Alkusammutus paikalla olevalla 
kalustolla ja tarvittaessa ilmoitus 
hätänumeroon 112. 

2.2 Sairaskohtaus Kilpailukeskuksessa 
ensiapupiste, jossa lääkäri ja 
hoitaja 

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 
 
Sisääntulo- ja 
poistumisliikenne 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmailutien ylitys 
viestin 
yhteislähdössä ja  
2. ja 3. osuuden  
vaihdon jälkeen  
 
 
Ei Ilmailutien 
ylitystä maalia 
kohti palatessa 
 
 
 
 
 
 
Ilmailuliikenne 

Liite 3 
 
Kilpailukeskukseen tullessa ja 
sieltä lähdettäessä on 
liikenteen ohjaus kolarien 
välttämiseksi. Pysäköinnin 
hoitavat liikenteen ohjaajat, 
joilla on huomioliivit ja 
radiopuhelimet.  
 
Suunnistajat ylittävät 
Ilmailutien kunkin osuuden 
lähdön jälkeen. Liikenne 
pysäytetään kilpailun ajaksi.  
 
 
 
Suunnistajat palaavat kisan 
aikana lentokentän puolelle 
rastisijoittelun ohjaamina 
Ilmailutien päättymiskohdan 
pohjoispuolelta eikä 
Ilmailutietä siten ylitetä toiseen 
kertaan 
 
Lentokentän ilmailuliikenne on 
suljettu kello 17 - 21. Asia 
näkyy ilmailijoiden 
tiedotusjärjestelmässä. Lisäksi 
pääkiitotielle laitetaan valkoiset 
rastit. Suunnistusreitit on 
suunniteltu siten, että kilpailijat 
eivät ylitä kiitotietä. Ismo 

 
 
Ensiapu tapahtumapaikalla ja 
tarvittaessa ilmoitus 
hätänumeroon 112 
 

 

 

 

 

 
 
. 
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Aaltonen on paikalla 
ilmailuradion kanssa 
varmistamassa turvallisuuden. 

2.5 Teltat Teltat kiinnitetään huolellisesti. Säätilaa seurataan riittävien  
rakenteiden varmistamiseksi jo 
kisan suunnitteluvaiheessa ja  
reaaliaikaisesti www.ilmailusaa.fi 

2.6 
Myrkytystapaus 

Elintarvikkeitten käsittelyssä ja 
myynnissä noudatetaan 
tilapäisestä myynnistä 
annettuja ohjeita.  

Ensiapu tapahtumapaikalla ja aina 
ilmoitus hätänumeroon 112. 

2.7 Suunnistajan 
loukkaantuminen 
maastossa 

Maasto on tasaista 
helppokulkuista, mutta 
loukkaantuminen tai 
sairaskohtaus on mahdollinen. 
Pienet loukkaantumiset 
todennäköisiä. 
Metsässä on runsaasti 
maastoautokelpoisia 
kulku-uria. 

Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan 
suunnistaja on velvollinen auttamaan 
sairastunutta, loukkaantunutta tai 
muutoin avuntarpeessa olevaa 
kilpailijaa. 
Maastossa on runsaasti suunnistajia 
samanaikaisesti. 
EA-henkilöstön lääkärin käytössä on 
maastoauto, jota ratamestari 
(siviilissä ensihoitaja) ajaa ja kartta, 
jossa on kaikki rastit ja maastossa 
olevat kulkukelpoiset kulkureitit. 
Hälytysajoneuvo voidaan tarvittaessa 
tilata tuolloin alueen ympäröivälle 
tiestöllekin (Niinistönkatu ja 
Hausjärventie 290) 
 

 
 
 
 
 
3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN 
AIKANA 
 

Tehtävä Vastuuhenkilö ja 
lukumäärä 

Puh. nro 

3.1 Tilaisuuden johtaja Timo Väre  040 8622810 
3.2 Turvallisuudesta 
vastaava 

Ossi Autio 040 5250419 

3.3 Rakenteista vastaava Tilaisuuden johtaja  
3.4 Liikenne- ja 
pysäköintivastaava 

Heikki Sandström 040 5464910 

3.5 Onnettomuustiedottami- 
sesta vastaava 

Tilaisuuden johtaja  

3.6 Ensiapuhenkilöstö, 
vastuuhenkilö ja määrä 

Lääkäri Mia Haavisto 
ja sairaanhoitaja 

050 3563780 
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4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 
Asia Selvitys järjestelyistä 
4.1 Alkusammutuskalusto 
(määrä, tyyppi ja sijoitus) 

Räiskäleenpaiston läheisyyteen tuodaan kaksi 6 kg:n 
jauhesammutinta ja sammutuspeitteitä. 
 

4.2 Ensiapuvälineistö ja 
ensiapupaikka 

EA-piste kilpailukeskuksessa on lääkäri ja 
sairaanhoitaja  

4.3 Kokoontumis- ja 
evakuointipaikka 

Kilpailukeskusalueen (itäisen kiitoradan) itäpää, joka 
on Ilmailutien vieressä.  FH10:n laskupaikkana on 
Kone-Korhosen helikopterikenttä EA-pisteemme 
vieressä. 

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

Kilpailukeskus on Hyvinkään lentokentän itäisen 
kiitoradan pää Ilmailukerhon rakennuksesta itään 
päin. Poistumistiet ovat pohjoiseen, etelään ja itään. 
Pitkä pohjoinen kiitorata on suljettu ja sinne meno on 
kielletty ja estetty nauhalla. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen 
(yleisön varoittaminen ja 
henkilökunnan hälyttäminen) 

Kilpailukeskuksessa hälyttäminen tapahtuu 
kuuluttamalla tilaisuuden kenttäkuulutuksella 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 
pelastusajoneuvot pääsevät 
kohteeseen) 

Kilpailukeskukseen pääsee vain yhtä reittiä. 
Pelastusautot ja yleisö kulkevat sitä pitkin, mutta 
yhteinen osuus on vain Hämeenkadun päästä 
Ilmailutietä 80 metriä ja sen jälkeen 100m 
Lentokentäntietä, jonka jälkeen osallistujat ja yleisö 
ohjataan pysäköintialueelle. Hälytysajoneuvon 
kulkiessa muu autoliikenne suljetaan tältä alueelta. 
Koko yhteisen tieosuuden (180 m) näkee Ilmailutien ja 
Lentokenttätien risteyksestä. Liikenteenohjauksesta 
vastaava saa tiedon hälytyksestä EA-henkilöstöltä heti 
hälytyspuhelun jälkeen. Liite 3 

 
 
5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

Asia Selvitys järjestelyistä 
5.1 Pysäköintijärjestelyt Opastus kilpailukeskukseen on osallistujilla olevan 

kilpailukutsun mukaisesti teiden 143 ja 290 
risteyksestä sekä Hyvinkään keskustan suunnasta 
tultaessa Hämeenkadun ja Ilmailutien risteyksestä. 

Hämeenkadun päästä autot jatkavat opastettuna 
Ilmailutietä (vanha 290, leveä asfalttipintainen katu) 
pitkin 80 m ja kääntyminen ohjatusti  
Lentokentäntielle, jota pitkin 100 m ja kääntyminen 
ohjatusti itäisen kiitoradan päähän tapahtuman 
pysäköintialueelle.  
Autojen arvioitu määrä on 120.  
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5.2. Alkusammutuskoulutus  Annetaan räiskäleenpaistajille 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. 
Ilmailutien liikenteen pysäyttämiseksi on anottu lupa 
viestin yhteislähdön ajaksi (kesto 5 min). Tien 
(vähäliikenteinen umpikuja) sulkemisesta tuoksi ajaksi 
on sovittu tien käyttäjien kanssa (Kone-Korhonen ja 
Jukolan pilotit). Läpikulkuliikennettä ei ole, sillä se on 
umpikuja. 
 

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. 
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 6. TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEISSA 
 

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

tekemisestä. Ohje laitetaan esille ilmoitustaululle ja 
kahviotelttaan. Ohje on tämän suunnitelman liitteenä 1 

6.2 Onnettomuustilanteen 
raportointi 

Kilpailunjohtaja ja osalliset laativat tapahtumasta 
kirjallisen selvityksen. 

 
 
 
 
 
Päiväys Hyvinkää  8.5.2018 

 
 
 
_______________                                ________________ 
Timo Väre                                         Ossi Autio    
 
Tilaisuuden johtaja                            Turvallisuudesta vastaava 
 
 
 
 
Liite 1 Hälytysilmoituksen tekeminen 
Liite 2 Kisa-alueen kartta 
Liite 3 Liikenteenohjaus   
Liite 4 Ensiapu     
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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: Lentokentäntie 50, Hyvinkää 
 

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. 
 
 
  


