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1. YLEISTIEDOT 

Uudenmaan ja Päijät-Hämeen AM sprinttisuunnistuskilpailu 

http://www.hyvinkaanrasti.fi/kilpailut/am-sprintti-2020/ 

 
 

Tilaisuuden järjestäjä:   Hyvinkään Rasti ry. 

Juha Ojanen 

puheenjohtaja@hyvinkaanrasti.fi  

Järjestämispaikka:  

- KILPAILUKESKUS: Hakalan koulu 

 Niinipuunpolku 5 

 05800 Hyvinkää 

- KILPAILUALUE:  Hakalanmäki - Hakala 

-  PYSÄKÖINTI:  Hakalan pallokenttä sekä LP LP1 alueet.  

Ajankohta:  Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 9.9.2020 

 
Kilpailujärjestelyt alkavat tapahtuma-alueella 

iltapäivällä. Ensimmäinen lähtö tapahtuu 17:30 ja 
kilpailu on ohi sekä purku tehty viimeistään 21:00 

mennessä. 
 

Lyhyt selvitys tapahtumasta: 
 

Nopeatempoinen suunnistuskilpailu Hakalan-Hakalanmäen alueella. Kilpailu juostaan 

pääosin kevyenliikenteen väylillä ja asuntotonteilla. Suorituksen ihanneaika alle 15 min.  
Kilpailussa noudatetaan Suunnistusliiton ja sprinttisuunnistuksen ohjeita.  

Kilpailussa käytetään väliaikalähtöä ja eri ratoja on paljon. Tällä pyritään siihen, että 
suunnistajien kohtaamisia rasteilla tulisi mahdollisimman vähän. 

 
Lähtöalue ja radat on suunniteltu niin, ettei kilpailijoiden tarvitse ylittää 

vilkasliikenteisiä katuja. Eteläisen kehäkadun ylitykseen käytetään kevyenliikenteen 
siltaa ja alikulkua. 

 

Suunnistajille ei tarjota peseytymistiloja eikä kilpailukeskuksessa ole tulostaulua. Kaikki 
tiedotus pyritään saamaan nettiin. Palkintojenjakoa ei tehdä paikan päällä. Kaikella tällä 

pyritään välttämään tungosta ja taataan osallistujille mahdollisuus säilyttää turvavälit. 
 

Kilpailukeskuksessa on take away ulkoilmakahvio. 
 

Arvioitu osanotto- ja yleisömäärä:  

 
Kilpailuun osallistuu yhteensä noin 500 suunnistajaa.  

Kilpailua on järjestämässä noin 45 henkilöä. 
Yleisöä on paikalla lähinnä lähdössä ja maaliin tulossa arviolta enintään 50 henkeä.  

 

http://www.hyvinkaanrasti.fi/kilpailut/am-sprintti-2020/
mailto:puheenjohtaja@hyvinkaanrasti.fi
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Vakuutukset: 

 

Kilpailun järjestelytehtäviin osallistuvilla henkilöillä on seuran ja Suunnistusliiton 
kautta hankittu OP-Pohjolan tapaturmavakuutus. Järjestävällä seuralla on 

vastuuvakuutus. 
Kilpailijat vastaavat omista vakuutuksistaan. 

 
Luvat: 

 

Hyvinkään kaupungin Tekniikan ja ympäristön toimiala on antanut luvan tarvittavien 
kaupungin alueiden ja rakennusten käyttöön (lupa HYD/283/10.03.01.06/2020). Siltä 

osin, kun rasteja sijoitetaan taloyhtiöiden tonteille, on yhtiöiltä pyydetty luvat. 
Kilpailualueen asukkaita informoidaan tapahtumasta jakamalla tiedotteita. 

 

2. AVAINHENKILÖSTÖ TAPAHTUMA-AIKANA 

Avainhenkilöiden yhteystiedot: 
 

Kilpailun johtaja Esko Kiuru 040-7651 957 

Kilpailun sihteeri Jussi Borgenström 040-555 6977 

Turvallisuus Matti Mattila 040-8474 003 

Ensiapuvastaava Mia Haavisto 050-3563 780 

Tiedotus Marko Pietari  050-599 6215 

Kilpailukeskus Timo Väre 040-8622 810 

Ratamestari 1 Tapani Partanen 040-7544 024 

Ratamestari 2 Lauri Partanen 
 

Lähtö Esko Pietari 050-573 2972 

Maali Aarno Saviaho 0400-760 290 

Pysäköinti ja liikenne Heikki Alkila 041-504 5785 

Kahvio Pia Vähänen 050-530 9254 

 

 

Päivystävä terveyskeskus: 
 

Hyvinkään sairaala, Päivystysapu-puhelinpalvelu p. 116 117 
 

 Hätänumero: 112 
 

3. 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.  
Ajoneuvojen tai kilpailijan ja auton / polkupyöräilijän mahdollinen törmäys 

kilpailualueella on yksi esiinnousseista riskitekijöistä. Tämän riskin pienentämiseksi 
on kilpailijoita informoitava riittävästi ja alueella liikkuvia varoitettava käynnissä 

olevasta suunnistuskilpailusta. 
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4. ENNALTAEHKÄISY JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  

Riskien hallintaa varten ja vaaratekijöiden poistamiseksi on suunniteltu 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka on kirjattu riskianalyysiin ja jotka otetaan 

huomioon kilpailujärjestelyissä. 

Vaaratekijöistä kerrotaan osallistujille kilpailuohjeessa.  
 

Elintarvikkeiden käsittelyä varten on laadittu omavalvontasuunnitelma. Katettu 
kahvio on ulkotiloissa.  

 
Kilpailukeskuksessa on lääkärin johtama viisihenkinen ensiapuryhmä, jonka kaikki 

jäsenet ovat terveydenhuoltoalan ammattilaisia. 

 
WC-tiloja puhdistetaan kilpailun aikana desinfioivalla puhdistusaineella. 

5. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA  

Tapaturmat ja vaaratilanteet 

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 ) ja/tai ensiapuvastaavalle ( puh. 050-3563 780) lisäavun 

saamiseksi.  
Välittömien pelastus- ja ensiaputoimien jälkeen tapahtumasta on ilmoitettava aina 

kilpailun turvallisuusvastaavalle ( puh. 040-8474 003 ), joka päättää jatkotoimista. 

 
Onnettomuudet ja muut poikkeavat tapahtumat 

Myös onnettomuuksista (ei henkilövahinkoja) ja kalustovaurioista yms. seikoista on 
viivyttelemättä ilmoitettava kilpailun johtajalle ( puh. 040-7651 957), joka vastaa 

asian jatkokäsittelystä. 
 

Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen  
Tapahtuman vakavuudesta riippuen kilpailun johtaja päättää jatkotoimista. 

Tapahtumasta informoidaan kaikkia osallistujia mahdollisimman pian, jotta 

vältytään mahdolliselta väärän tiedon leviämiseltä.  

Erittäin vakavissa tapauksissa kilpailun johtaja voi päättää kilpailun 

keskeyttämisestä ja kaikille yhteisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden pitämisestä 
(ks. liite C. Kriisiviestinnän suunnitelma). 

Kaikista onnettomuuksista, kilpailijan keskeyttämiseen johtaneista tapaturmista tms. 

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

läheltä-piti tilanteen raportti). 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA  

Kadonneen etsintä 

 
Mikäli kilpailija ei saavu maaliin eikä ilmoita keskeytyksestään, on syytä epäillä 

hänen eksyneen tai loukkaantuneen ja olevan edelleen maastossa. 
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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. 
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LIITE A:  RISKIANALYYSI / AM-Sprintti 9.9.2020 

 

KILPAILUKESKUS                    

VAARA > SEURAUS   todennäk. seuraus riskitaso   TOIMENPITEET / EHKÄISY     

kaatuminen / liukastuminen 
(ruhjeet, haavat, nyrjähdykset, 
murtumat) 

1 2 3 
Kilpailukeskuksen ympäristö siivotaan ylimääräisistä tavaroista 
ja välineistä. Sähköjohdot asetetaan niin, ettei kompastumisen 
vaaraa ole. Kilpailukeskukseen sijoitetaan EA-ryhmä. 

tulipalo, maastopalo 
(palovammat) 

1 2 3 
Kilpailukeskuksessa ei käytetä kaasugrillejä tai tehdä avotulia. 
Koulun alue on päihteetön, joten tupakointi on kiellettyä. 
Tulipalon vaara on erittäin epätodennäköinen. 

sähköisku (palovammat, 
sydänpysähdys) 

1 3 4 

Sähköä käyttävät laitteet sijoitetaan sateelta suojattuihin tiloihin. 
Työmaakeskukset ja jatkoroikat ovat ulkokäyttöön soveltuvia. 
Varavoimakoneet sijoitetaan niin, etteivät sivulliset pääse 
vahingossa niiden läheisyyteen. 

ruokamyrkytys 1 1 2 

Kilpailuorganisaatio (kahvio) noudattaa laatimaansa 
omavalvontasuunnitelmaa elintarvikkeiden käsittelyssä ja 
säilytyksessä sekä viranomaisten ohjeita elintarvikkeiden 
tilapäisestä valmistuksesta ja myynnistä. 

koronavirustartunta 2 1 3 

Kilpailukeskuksen toiminnot sijoitetaan väljästi piha-alueelle. 
Ihmisiä kokoovia pisteitä ei perusteta. Kaikki informaatio pyritään 
saamaan nettiin, eikä palkintojenjakoa tehdä paikan päällä. WC-
tiloja puhdistetaan kilpailun aikana desinfioivalla 
puhdistusaineella. Käsidesiä asetetaan tarjolle riittävän moneen 
pisteeseen. 

kastuminen (kylmettyminen, 
hypotermia) 

1 1 2 
Keskeisimpiä toimintoja varten on teltat, sadekatokset tai vaunut. 
Yleisö ja kilpailijat pääsevät tarvittaessa sisätiloihin Hakalan 
kouluun.  
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LIIKENNE / PYSÄKÖINTI 

VAARA > SEURAUS   todennäk. seuraus riskitaso   TOIMENPITEET / EHKÄISY     

Ajoneuvojen törmäys 
pysäköintialueella tai 
sisääntuloväylillä. 

2 1 3 

Ajojärjestelyt ja pysäköintialueet suunnitellaan 
loogisiksi ja vältetään turhia risteyksiä. Väylät ja P-
alueet merkitään selkeästi. Pysäköinninohjaajat 
käyttävät keltaisia huomioliivejä,  toimivat näkyvästi 
ja määrätietoisesti. 

Auton tai pyöräilijän ja 
kilpailijan/katsojan törmäykset 
(ruhjeet, haavat, murtumat) 

2 2 4 

Kilpailun luonne on nopeatempoinen ja 
kilpailualuetta ei ole suljettu liikenteeltä. 
Suunnistusradat on suunniteltu niin, ettei 
vilkasliikenteisiä katuja tarvitse ylittää. Kilpailijoita 
ohjeistetaan käyttämään malttia ja välttämään 
ennalta arvaamattomia liikkeitä. Tonttialueiden 
sisääntuloväylille asetetaan suunnistuskilpailusta 
varoittavia kylttejä. Samoin tehdään kevyen 
liikenteen väylillä. Taloyhtiöiden asukkaita 
informoidaan tapahtumasta. 

OSALLISTUJAT / KATSOJAT 

VAARA > SEURAUS   todennäk. seuraus riskitaso   TOIMENPITEET / EHKÄISY     

sairauskohtaus 1 3 4 

Kilpailuun osallistuvat ovat urheilijoita, joten 
sairauskohtausten todennäköisyys on erittäin pieni. 
Rastivalvojia ja muita toimihenkilöitä ohjeistetaan 
tarkkailemaan kilpailioiden kuntoa ja tarvittaessa 
ottamaan yhteyttä ensiapuryhmään tai soittamaan 
hätänumeroon. 

häiriökäyttäytyminen / ilkivalta 1 1 2 
Säännöt kieltävät kilpailemisen päihtyneenä. 
Tapahtumassa ei ole alkoholin myyntiä tai tarjoilua. 
Toimihenkilöt puuttuvat tarvittaessa asiaan. 
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SUUNNISTUSKILPAILU 

VAARA > SEURAUS   todennäk. seuraus riskitaso   TOIMENPITEET / EHKÄISY     

kaatuminen / liukastuminen 
(ruhjeet, haavat, nyrjähdykset, 
murtumat) 

2 2 4 

Kilpailijat ovat saaneet riittävät ennakkotiedot 
tapahtumasta ja ymmärtävät yleisillä alueilla 
liikkumisen vaarat. Kilpailu käydään suppealla 
alueella ja hälytysajoneuvoilla tai muulla avulla on 
pääsy kaikille reiteille. 

ylirasitus (rasitusvammat / 
hiertymät) 

1 1 2 
Kilpailijat ovat saaneet riittävät ennakkotiedot 
tapahtumasta ja juoksumatkat ovat lyhyitä. EA-
ryhmä auttaa tarvittaessa. 

eksyminen 1 1 2 

Kilpailualue on suppea ja ympäristö on 
pientalovaltaisia korttelialueita. Eksymisen 
mahdollisuus on erittäin epätodennäköinen. 
Lähteneiden ja maaliin saapuneiden sekä 
keskeyttäneiden kilpailijoiden lukumäärästä 
pidetään kirjaa.  

koronavirustartunta 2 1 3 

Ohjeistetaan kilpailijoita siirtymään 
mahdollisuuksien mukaan suoraa P-alueelta 
lähtöalueelle ja maalista autoille. Lähtöalueen 
"minuuttikynnykset" rakennetaan riittävän väljiksi, 
jotta kilpailijat voivat säilyttää vähintään 1,5 metrin 
turvavälit. Ohjeistetaan kilpailijoita leimaamaan niin, 
ettei tarvitse koskea leimauslaitteeseen. Käsidesiä 
asetetaan tarjolle lähtöön ja maaliin. 

SÄÄ 

myrsky, trombi (kaatuvan puuston 
aiheuttamat onnettomuudet) 

1 3 4 
Kilpailun johtaja seuraa säätilan muutoksia ja 
ennusteita sekä antaa tarvittaessa ohjeita 
suojautumisesta tai keskeyttää tapahtuman. 

ukonilma (salamanisku) 1 3 4 
Kilpailun johtaja seuraa säätilan muutoksia ja 
ennusteita sekä antaa tarvittaessa ohjeita 
suojautumisesta tai keskeyttää tapahtuman. 
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Todennäköisyys: 1 Erittäin epätodennäköinen Satunnainen vaaratilanne, altistuminen lyhytaikaista, esiintyy harvoin. 

  
2 Epätodennäköinen Vaara- tai kuormitustilanteet päivittäisiä. Läheltä piti -tapauksia on sattunut. 

  
3 Todennäköinen Vaaratilanteita esiintyy usein ja säännöllisesti. Tapaturmia on sattunut. 

           
   

Seuraukset: 1 Vähäiset 
Poissaolo < 3 pv tai satunnaisia poissaoloja. Lievät vaikutukset: 
nyrjähdykset, mustelmat, ohimenevä sairaus, epämukavuus. 

  
2 Haitalliset 

Poissaolo 3-30 pv tai toistuvia poissaoloja. Pitkäkestoisia vakavia 
vaikutuksia tai pysyviä lieviä haittoja, murtumat, palovammat, kuulovaurio. 

  
3 Vakavat 

Poissaolo > 30 pv tai jatkuvia poissaoloja. Pysyvät vakavat vaikutukset: 
työkyvyttömyys, vakava työuupumus, työperäinen syöpä, astma, kuolema. 

Riskitaso:    Todennäköisyys + Seuraukset  ( 2 - 6 ) 

RISKITASOT, TOIMENPITEET JA AIKAJÄNNE:  

2   MERKITYKSETÖN   Ei tarvita toimenpiteitä eikä kirjaamisasiakirjoja.  

3   VÄHÄINEN   Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvita. Pitäisi kuitenkin harkita kustannus-vaikutus -suhteeltaan parempia 
ratkaisuja tai parannuksia, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia. Tarvitaan seurantaa, jolla varmistetaan, että riski pysyy hallinnassa.  

4   KOHTALAINEN   Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta ennaltaehkäisyn kustannukset on mitoitettava ja rajattava 
tarkasti. Toimenpiteet on toteutettava määrätyn ajan kuluessa. Jos kohtuulliseen riskiin liittyy vakavia seurauksia, lisäarviointi voi olla 
tarpeen haitan todennäköisyyden tarkemmaksi toteamiseksi. Tämän perusteella tehokkaampien valvontatoimenpiteiden tarve 
voidaan määritellä.  

5   MERKITTÄVÄ   Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan 
huomattavia resursseja.  Jos riski liittyy meneillään olevaan työhön, ongelma pitäisi korjata lyhyemmässä aikataulussa kuin 
kohtuullisten riskien ollessa kyseessä.  

6   SIETÄMÄTÖN   Työtä ei pidä aloittaa eikä jatkaa, ennen kuin riskiä on pienennetty. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista 
edes rajoittamattomilla resursseilla, työn täytyy olla pysyvästi  kielletty.  

Huom. Vähäinen tarkoittaa tässä, että riski on vähennetty niin alas kuin se käytännössä on kohtuudella toteutettavissa. 
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LIITE B:  

 

Uudenmaan ja Päijät-Hämeen AM sprinttikilpailut 9.9.2020 

 

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA 

Liikennejärjestelyjen vastuuhenkilö: Heikki Alkila (puh 041 504 5785) 

Kilpailuun odotetaan saapuvan enintään 30 talkoolaisten autoa ja 350-400 kilpailijoiden autoa. 
Talkoolaisten pysäköinti järjestetään Hakalan koulun tontilla sijaitsevalla pysäköintikentällä, 
Hakalantorilla sekä koulun henkilökunnan käytössä olevilla LP-1 -alueilla. 
 
Kilpailijoiden pysäköintialueiden ja kilpailukeskuksen välisille reiteille järjestetään viitoitus. 
 
Kilpailijat saapuvat pysäköintiin arviolta noin klo 16.00 alkaen ja poistuvat klo 21 mennessä. 
 
Kilpailijoiden pysäköintiä tulee ohjaamaan vähintään kymmenen henkilöä. 
 
Liikenteenohjaussuunnitelma lähetetään myös poliisille tapahtumailmoituksen osana ja poliisi 
määrää liikenteenohjaajat. 
 
Kilpailijoita informoidaan pysäköintijärjestelyistä kilpailukutsussa ja -ohjeessa, joissa kerrotaan, että 
pysäköintitilaa on käytössä rajallisesti ja ohjeistetaan kilpailijoita käyttämään mahdollisuuksien 
mukaan junaa ja paikallisliikennettä. 
 
Kilpailuohjeessa annetaan navigointiosoitteeksi Hakalankaari 1. Lisäksi Hakalankaarelle ohjataan 
lähestymisopasteilla Jokelantieltä, Kalevankadulta ja Eteläiseltä kehäkadulta. 
 
Katujen liikennejärjestelyjä ei ole tarvetta muuttaa pysäköinnin takia. 
 
Kilpailijat saapuvat pysäköintiin noin 1-1,5 tunnin aikana, jolloin kaikki Hakalankaareen Eteläiseltä 
kehäkadulta saapuvat autot pysäytetään, kilpailijat ohjeistetaan ajamaan pysäköintiin ja läpikulkijat 
ohjeistetaan ajamaan pysäköinnin ohi. Kilpailun aikana, kilpailijoiden saapumisen jälkeen, 
liikenteenohjausta järjestetään tarpeen mukaan, mutta ennakko-oletus on, että ohjausta ei tarvita. 
 

 
Kuva 1. Kilpailun pysäköintiin varattavat alueet. Lisäksi pysäköintiin voidaan käyttää 
Hakalan koulun pysäköintialueita. 
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Kuva 2. Opastettavat reitit. 
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LIITE C:    

 

KRIISIVIESTINNÄN SUUNNITELMA 

Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tiedottamista tilanteissa, joissa jokin ennakoimaton 

tapahtuma synnyttää ympäristössä voimakkaan informaatiotarpeen tai organisaatiossa 

tiedottamistarpeen. 
 

VASTUUT 
Vastuu kriisiviestinnän toteuttamisesta on kilpailun johtajalla. Hän kokoaa tarvittaessa 

avukseen työryhmän kilpailun johtoryhmän jäsenistä ja/tai muista sopivista henkilöistä. 
 

Kaikkien kilpailun toimihenkilöiden vastuulla on viestittää johtajalle tiedot 

tapahtuneesta välittömästi onnettomuuden tms. jälkeen. Sen jälkeen asiasta kerrotaan 
ulkopuolisille ainoastaan kilpailun johtajalta saatujen ohjeiden mukaisesti. 

 
TOIMENPITEET 

Saatuasi tiedon yllättävästä tapahtumasta ilmoita selkeästi: 
 

 MITÄ  on tapahtunut / MISSÄ / MILLOIN 
 KUKA/KETKÄ olivat osallisia 

 SEURAUKSET  (ensitieto) 

 TEHDYT TOIMENPITEET 
 

SISÄINEN TIEDOTTAMINEN 
Sisäinen tiedottaminen poikkeuksellisista tapahtumista ja tilanteista on tärkeää.  

Kilpailun toimitsijoille kerrotaan tapahtuneesta niin, että heillä on kuva tilanteesta 
ennen tapahtuneen julkituloa mediassa.  

Kilpailijoille tiedotetaan yhteisesti kilpailukeskuksen alueella. Johtajan tiedote voidaan 
lähettää myös sähköpostitse kilpailun jälkeen. 

 

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN 
Yleistä mielenkiintoa herättävistä tapahtumista tiedotusvälineet pyrkivät hankkimaan 

mahdollisimman nopeasti yksityiskohtaiset tiedot sekä arvioita tapahtuman syistä ja 
seurauksista. Kaikki tiedustelut ohjataan kilpailun johtajalle tai hänen määrittämälle 

henkilölle. Tiedotusvastaavien on varauduttava ennakolta toimittajien suoraviivaisiin, 
jopa röyhkeisiin yhteydenottoihin ja tapahtumapaikalle pyrkimiseen. 

 

Onnettomuustilanteissa on huolehdittava uhrien ja omaisten tieto- ja 
intimiteettisuojasta. Tärkeintä on antaa tosiasioihin perustuvaa tietoa tapahtumasta ja 

sen syistä. Mitään epävirallisia pohdintoja tai olettamuksia ei saa antaa. Vasta esim. 
virallisten tutkimusten valmistuttua on mahdollista antaa arvioita tapahtuman syistä, 

seurauksista ja siitä kuinka tapahtuma ehkä olisi ollut mahdollista välttää. 
 

Älä kerro henkilöiden nimiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille. Poliisitutkintaan 
liittyviä tietoja antaa vain poliisi. 

 

ONNETTOMUUSKIRJANPITO YM. JÄLKIHOITO 
Kilpailun johtaja vastaa, että tapahtumista tehdään asianmukaiset raportit ja että ne 

toimitetaan kaikille tarvitsijoille. 

 
HENKINEN TUKI 

Henkisen tuen järjestämiseksi turvaudutaan tarvittaessa SPR:n ensihuoltoyksikön, 
seurakuntien tai muiden kriisiapua antavien tahojen apuun.  
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LIITE D:  ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄPITI TILANTEEN RAPORTTI 

Perustiedot tapahtuneesta 

Tapahtuma  Pvm:  Klo: 

Tapahtumapaikka: 

Lyhyt selostus tapahtuneesta:  
 
 
 
 

Silminnäkijä/todistaja (nimi): Puh: 

Silminnäkijä/todistaja (nimi): Puh: 

Loukkaantuneen tiedot (täytä aina, jos henkilövahinkoja) 

Sukupuoli: Kilpailija/Talkoolainen/Sivullinen 

Ikä:  

Muita tietoja:  

Tapahtumaan johtaneen tilanteen kuvaus 

Tapahtumaan vaikuttaneet syyt: 
 
 

Olosuhteet tapahtumapaikalla: 
 
 

Miten toimittiin: 
 
 

Muuta tapauksesta kerrottavaa: 
 
 

Miten vastaava tapahtuma voitaisiin välttää 

 

Lisätietoja 

 
 
 
 

Raportin laatijan tiedot 

Nimi: Pvm: 

 
Allekirjoitus: 

Puh: 

Email: 

Raportin jakelu: 

  

  

  

 


