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Turvallisuus-Liikenteenohjaus ja pelastussuunnitelma

1.Yleistä
Suunnistuksen SM-yökilpailu, nimeltään Lumonite SM-yö 2020 Kalevan Rasti 70v-juhlakilpailu,
järjestetään Liperin Pärnävaaralla 25.9.-26.9.2020.
Osanottajien määräksi arvioidaan edellisvuosien perusteella arviolta n 1200 kilpailijaksi. Heidän lisäksi
paikalla on huoltajia, yleisöä ja järjestävän seuran talkoolaisia n 200 henkilöä. Kilpailun vastuullisena
järjestäjänä on suunnistusseura Kalevan Rasti Ry, joka on nimennyt erillisen järjestelyorganisaation
huolehtimaan kilpailun käytännön järjestelyistä.
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Jari Väisänen, p. 0500515180, jari.vaisanen@kalevanrasti.fi
Netta Rajamäki p. 0404117462 rajamakinetta@gmail.com
Antti Nurmonen p. antti.nurmonen@gmail.com
Börje Vartiainen p. 0405532769, borje.vartiainen@kaivospuu.fi
Jere Pajunen p.0505647486, jere.pajunen@kalevanrasti.fi
Ari Salonen, p. 0405806678, ari.salonen@saunalahti.fi
Erno Aalto p. 0456440988, aaltoerno@gmail.com
T:mi Timo Harju p. 0445651983 timoharju@kymp.net
Mari Väisänen p. 0505961501 marikva@gmail.com
Reeta Rieppo p. 0503544915 reeta.rieppo@gmail.com
Kati Mukkala p. 0405137169 kati.mukkala@gmail.com
Topi Turunen p. 0400375070 toivo.turunen@gmail.com
Antti Harju p. 0405838749 antti.harju@suunnistusliitto.fi
Hannu Varkoi p. 0447688625 hannu.varkoi@portaanpaa.fi
Reino Nevalainen p. 0405422900

2. Kilpailualue
Kilpailualue sijaitsee Liperin Ylämyllyllä, Pärnävaaran urheilukeskuksen ympäristössä.
Kilpailukeskuksen osoite on Pärnävaarantie 32, 80400 Ylämylly. Kilpailukeskuksen sijainti näkyy alla.

3. Kilpailun kulku
Ensimmäiset kilpailijat saapuvat kilpailupaikalle perjantaina 25.9.2020, jolloin suunnistetaan
karsintakilpailu H21 sarjassa. Pääosa kilpailijoista tulee paikalle lauantai-illan aikana 26.9., ennen
kilpailun alkua.

Perjantai 25.9.
klo 17:00 Kilpailukeskus avataan
klo 20:00 Karsintakilpailu H21 sarjassa
klo 23:20 Maali sulkeutuu
klo 00:00 Kilpailukeskus suljetaan
Lauantai 26.9.
klo 16:00 Kilpailukeskus avataan
klo 20:00 ensimmäiset kilpailijat starttaavat
Sunnuntai 27.9.
klo 00:30 Maali sulkeutuu
klo 01:00 Kilpailu päättyy ja kilpailukeskus suljetaan
4. Yleistä turvallisuussuunnitelmasta
Tämä turvallisuussuunnitelma sisältää tapahtuman turvallisen läpiviemisen varmistamiseksi
tarpeelliset suunnitelmat ja toimenpiteet. Turvallisuussuunnitelma sisältää
pelastussuunnitelman.
Ennakkosuunnittelulla ja toimenpiteillä pyritään ehkäisemään onnettomuuksien
todennäköisyyttä ja vahinkojen suuruutta.
Turvallisuudella tässä suunnitelmassa tarkoitetaan kilpailun yleiseen turvallisuuteen
liittyvien asioiden suunnittelua ennen tapahtumaa ja niiden toteuttamista suunnitelman
voimassaoloaikana. Suunnitelman osa-alueita ovat ensiapu, liikenneturvallisuus,
pelastusturvallisuus ja järjestyksenvalvonta.
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on esiteltävissä tapahtuman aikana ja keskeisimmät
turvallisuuteen liittyvät asiat esitetään talkoolaisille (toiminta onnettomuustilanteessa,
alkusammutus, ensiapu).

Turvallisuussuunnitelman lähtökohtana on turvallisuuden suunnittelu ja riskienarviointi:
- Tunnistetaan mitä vaaroja toimintaan liittyy ja missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä
- Millaisia tapahtumia tai onnettomuuksia tilaisuudessa voi tapahtua
- Onnettomuuksien tapahtumisen todennäköisyys ja vakavuus
- Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi

Tämä turvallisuussuunnitelma on voimassa 25.9.-27.9.2020

5. Tarvittavat luvat
Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Hyväksyntä liikenteenohjaajista
Hyväksyntä järjestyksen valvojista

6. Turvallisuusasioiden yleiskuvaus, johtovastuu

Tapahtuman turvallisuusjohtona ja kokonaisturvallisuudesta vastaavina henkilöinä
toimivat kilpailunjohtaja Jari Väisänen ja turvallisuuspäällikkö Netta Rajamäki.
Turvallisuusjohto tekee tarvittaessa yhteistyötä pelastuslaitoksen, poliisin, Joensuun
kaupungin ja Liperin kunnan kanssa.
Tapahtuman aikana kilpailun johtaja ja turvallisuuspäällikkö/vara ovat koko ajan paikalla ja
tilanteen vaatiessa perustavat johtopaikan Kilpailukeskuksen maalirakennukseen, johon
varataan siihen tilat. Turvallisuusjohdon tehtäviä on turvallisuustoimintojen valvominen,
toiminnan käynnistäminen ja johtaminen onnettomuuksissa, tapaturmissa tai muissa
häiriötilanteissa viranomaisten saapumiseen saakka sekä mahdollinen kriisiviestintä.

Kilpailun johtaja
-

Toimii Lumonite SM-yö 2020 -suunnistuskilpailun johtajana

-

Vastaa tilaisuuden kokonaistuvallisuudesta turvallisuuspäällikön kanssa¨

-

Onnettomuustilanteessa osallistuu kriisiviestintään turvallisuuspäällikön sekä
tiedottajan kanssa. Toimii tarvittaessa tapahtuman edustajana medialle
annettavan
tiedotteen antajana

Turvallisuuspäällikkö
-

osallistuu yleisen turvallisuuden suunnitteluun ennen tapahtumaa

-

koordinoi turvallisuusryhmän ja muiden toimintojen välistä yhteistyötä

-

koordinoi yhteistyötä viranomaisten kanssa

-

tekee vaadittavat ilmoitukset ja hakee tarvittavat luvat varanomaisilta

-

toimii turvallisuuspäällikkönä itse tapahtumassa ja koordinoi eri toimintoja
ohjeistaa järjestyksenvalvojien toimintaa tapahtuman aikana

-

hoitaa jälkiraportoinnin

Ensiapuvastaavat
-

vastaavat ensiavun suunnittelusta ja toteutuksesta

-

toimivat ensiavun vastuuhenkilöinä tapahtuman aikana

-

hoitavan tapahtuman jälkiraportoinnin ensiavun tapahtumista

Liikennevastaava
-

vastaa liikennejärjestelyiden suunnittelusta toteutuksesta

-

hakee tarvittavat viranomaisluvat

-

vastaa liikennejärjestelyistä tapahtuman aikana

7. Kilpailukeskuksen ja sen toimintojen kuvaus
Rakennukset ja rakennelmat
Tapahtuma on pääasiassa maastossa tapahtuvaa toimintaa. Tapahtumassa tukeudutaan Pärnävaaran
urheilukeskuksen yleisötilaisuuksissa käytettäviin rakennuksiin. Tiloissa on jo varauduttu
toiminnanharjoittajan puolesta pelastus- ja
poistumisturvallisuuteen. Tiloissa on automaattinen paloilmoitin (kiinteät rakennukset),
alkusammutuskalustoa sekä poistumisopasteet.
Tilapäisiä rakennelmia ovat lähtö- ja maalialueiden sekä maastojuomapisteen pienikokoiset
kevytrakenteiset pop-up teltat, sekä ilmatäytteiset maalikaaret. Rakennelmien pystytyksessä otetaan
huomioon poikkeavat sääolot, kuten kovat tuulet ja rankkasateet. Ankkurointi tulee olla tehty
tukevasti.
Lähtö ja maali
Lähtö- ja maalipaikat julkistetaan kilpailun alla, ja sijainnit/kartat kilpailunjohtajalta tarvittaessa.
Majoitus
Tapahtuman järjestäjä ei järjestä majoitusta tapahtumaan. Kilpailijat ja yleisö voivat varata
majoituspaketteja Sokos- Hotels ketjun kautta, joten tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa
majoitusturvallisuudesta.
Peseytyminen
Pesutilat kilpailijoille on järjestetty Pärnävaaran urheilukeskuksen pesutiloissa sekä Jyrinkylän liikuntahallilla
rantasaunalle. Pesutiloissa lämmin vesi.
Kahvio
Kilpailukeskusteltassa toimii kahvio, jossa on tarjolla kahvia ja pikkupurtavaa.
Kaupat
Kilpailukeskusteltassa sijaitsee kolme 5x5m myyntipistettä. Myyntipisteissä Suunnistajankaupan, Keltamäen
sekä kilpailun pääyhteistyökumppani Lumoniten tuotteita myynnissä. Kauppiaita velvoitetaan
huolehtimaan, että tilaan ei muodostu suuria määriä tarpeetonta palokuormaa tuotepakkauksista.
Pakkaukset poistetaan säännöllisesti tilasta turvallisen etäisyyden päähän rakennuksesta. Kauppojen
autoille varataan pysäköintipaikat turvallisen
etäisyyden päähän hallista (8m).

8. Ensiapu

Paikallisen ensihoidon saatavuus ja kattavuus on selvitetty ennen suunnitelman tekoa.

Alueen hätäkeskusta, sairaalan ensiapua ja pelastusviranomaisia on informoitu
tapahtumasta. Viranomaisille toimitetaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jossa on
kuvattu toiminta onnettomuustilanteissa. Avun hälyttämiseen onnettomuustilanteissa
suositellaan käytettäväksi matkapuhelimiin ladattavaa 112-sovellusta. Sovelluksen avulla
hätäilmoitusta tehdessä hätäkeskus saa samalla paikkatiedon.
Turvallisuusorganisaation lisäksi kaikkien tapahtumassa toimivien henkilöiden tulee tietää
miten toimia hätätilanteessa ja miten ensiapujärjestelyt on toteutettu.

Kilpailun ensiapu

Ensiavussa työskentelee kilpailun aikana n. 4 pääosin terveydenhoitoalan koulutuksen saanutta
henkilöä. Ensiapuvalmius pidetään yllä perjantain karsintakilpailun aikana sekä lauantai alkuillasta
kilpailun päättymiseen sunnuntaiyöhön saakka.
Pääensiaputilana toimii Pärnävaaran suksihuoltorakennuksen huone. Tämän lisäksi
maastossa on 3 juomapistettä, jonka sijainti on merkitty liitekarttoihin.
Ensiapukäyntejä odotetaan alle 50 kpl (viime vuonna 31 kpl), joista suurin osa on lieviä
naarmuja, kolhuja ja nyrjähdyksiä. Vakavia vammoja ennustetaan tulevan 0-1 kpl,
silmävammoja 0-1 kpl, kylmähoitoja annetaan arviolta 10 kertaa ja jatkohoitoon lähetetään 0-1
potilasta.
Kilpailijoiden lisäksi yleisölle ja toimitsijoille varaudutaan antamaan ensiapua tapahtuman
aikana.
Ennen kilpailua EA-pisteelle ja maastojuomapisteille saadaan suunnistuskarttoja, jotka
sisältävät käytössö olevat radat ja ne sisältävät kaikki kilpailun rastit koodeineen. Kartat ovat
erittäin hyödyllisiä loukkaantuneen löytämiseksi, koska suunnistajat pystyvät yleensä
kertomaan hyvinkin tarkkaan apua tarvitsevan sijainnin. Ensiapuorganisaation käyttöön
varataan 2-3 suunnistustaitoista henkilöä ohjaamaan ensiapuhenkilöstö maastossa
loukkaantuneen luo. Ensiapuvälineistö on pienten vammojen ensihoitoon.
Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan pohjois-karjalan keskussairaalaan saamaan
jatkohoitoa.
9. Liikenne
Tässä liikenteenohjaussuunnitelmassa esitetään tapahtuman liikennejärjestelyt, opastus
kilpailutapahtumaan sekä ajoneuvojen pysäköintijärjestelyt.
Liikenteenohjauksessa käytetään henkilöitä, jotka ovat vähintään 18v ikäisiä, ja heillä on voimassa oleva
ajokortti. Koska liikenttä ohjataan pimeään aikaan, käyttävät liikenteenohjaajat heijastimilla
varustettuja , standardin ISO-EN-20471 täyttäviä liivejä sekä päivä- ja yöajalle tarkoitettuja ajoneuvolla
ajo kielletty- merkkejä.
Ajoneuvojen lähestyminen tapahtuu lähinnä 2 suunnalta:
-

Eteläinen ja itäinen suunta 9- tietä Joensuun suunnasta
Läntinen suunta 9- tie Kuopion ja Varkauden suunnasta

Kilpailukeskukseen opastaminen alkaa 9- tieltä, Polvijärventien (nro 502) liittymästä. Tieltä 502
opastetaan Välikankaan läpi Pärnävaaralla. Pysäköinti on 3 eri kentällä kilpailukeskuksessa. Liikenteen
ei odoteta ruuhkautuvan, koska saapuminen ja poistuminen jakaantuu pitkälle aikavälille.
Nopeusrajoitus

Pärnävaarantielle on haettu ELY-keskukselta lupaa alennetulle nopeusrajoitukselle (50 km/h) kilpailun
ajaksi. Lisäksi on anottu lupa liikenteen pysäyttämiselle tienylityspaikoille.

10. Tulen käsittely ja jätteet
Tilaisuudessa ei käsitellä palavia nesteitä. Nestekaasua on käytössä vain ulkotiloissa olevassa
makkaranmyyntipisteessä. Myyntipisteessä on sammutuspeite ja käsisammutin.
Kaikissa rakennuksissa on käsisammuttimet, joiden sijainti käydään läpi järjestävien henkilöiden
kansssaa
Jätteille on varattu 240l jäteastioita poltettavalle jätteelle ja 1 astia biojätteelle. Jätteet toimitetaan
Lassila& Tikanojan toimesta eteenpäin. Jäteastiat tulee sijoittaa väh. 4 m päähän rakennusten seinistä.

11. Luonnonilmiöt
Kovan tuulen noustessa on riski rakenteiden vaurioitumiselle, kaatumiselle ja henkilövahingoille.
Ulkona olevat rakenteet tehdään niin, että kestävät kovaakin tuulta ja huolehditaan irtainten
tavaroiden ja esineiden sijoittelu sellaisiin paikkoihin, joissa tuuli ei riepottele niitä.
Kova ja jatkuva sade ei haittaa kilpailun läpiviemistä. Toimitaan kovapohjaisilla hiekkakentillä.
Kilpailun johtaja seuraa sääennustetta ja kilpailuorganisaatio ryhtyy tarvittaviin toimiin, jos
sääolosuhteet muuttuvat hankaliksi tuulen takia. Esimerkiksi jos tuulen nopeus kasvaa juuri ennen
kilpailua myrskylukemiin (21 m/s tai enemmän), kilpailu keskeytetään ja ihmiset ohjataan pois
kilpailukeskuksesta.
12. Alkoholin anniskelu, rikosturvallisuus
Tilaisuudessa ei anniskella alkoholia ja kilpailukeskusrakennuksessa on alkoholin nauttiminen kielletty.
Kieltoa valvotaan järjestyksenvalvojien toimesta.
Varaudumme niin myyntipisteiden, kilpailijoiden, yleisön toimitsijoiden kuin itse kilpailun omaisuuteen
kohdistuviin rikoksiin ja uhkiin. Todennäköisyys suunnistuskilpailuissa näille on pieni.
Järjestyksenvalvojat tarkkailevat kilpailukeskuksessa mahdollisia merkkejä epäilyttävästä toiminnasta ja
puuttuvat siihen tarvittaessa.
13. Alue- ja kulunvalvonta
Alue- ja kulunvalvontaa suoritetaan perjantaista 25.9. sunnuntai-iltaan 27.9. saakka kunnes kaikki
kilpailukeskuksen rakenteet on raivattu. Valvonta on tällä aikavälillä jatkuvaa.
14. Järjestyksenvalvojien tehtävät
Järjestyksenvalvojien pääasiallinen tehtävä on kilpailun turvallisuuden ja
järjestyksen ylläpitäminen.
Järjestyksenvalvontaa suoritetaan kahden poliisin hyväksymän kortillisen järjestyksenvalvojan toimesta
tapahtuman ollessa käynnissä. Pääasiassa toimialueena tulee olemaan kilpailukeskus tapahtumaan
liittyvine tiloineen. Tarpeen vaatiessa toimivaltuudet kattavat myös henkilöautojen pysäköintialueen.
Järjestyksenvalvojat käyttävät tehtävässään selkeästi erottuvaa hyväksyttyä järjestyksenvalvojan
tunnisteliiviä. Tehtävässä ei kanneta voimankäyttövälineitä.
Tilanteessa, jossa kilpailijoiden, yleisön täytyy uhkaavan tilanteen vuoksi poistua kilpailukeskuksen
alueelta, ohjeistus menee seuraavasti:
-

Havaitessaan tai saadessaan tiedon uhkasta, ilmoitetaan siitä välittömästi hätäkeskukseen ja
kilpailun johtajalle ja turvallisuuspäällikölle.
Aloitetaan ihmisten ohjaaminen rauhallisesti kokoontumispaikalle

- Kokoontumispaikkana on Pärnävaaran yläkentän itäreuna.
- Jos tilanne vaatii nopeaa viestimistä, ilmoittaa kilpailun johtaja siitä kuuluttajalle.
15. Sähköasennukset
Kilpailua varten emme tee kiinteitä sähköasennuksia. Agregaattia käytettäessä on huolehdittava
sen tukevasta sijoittelusta ja palamattomasta materiaalista olevasta alustasta.
16. Toiminta onnettomuustilanteissa

Onnettomuustilanteen sattuessa ensitoimet ovat ratkaisevia, joten kaikkien tulisi osata
toimia oikein. Toimintaohjeita sijoitetaan näkyville paikoille kilpailukeskuksessa, sekä
annetaan toimitsijoille muistin tueksi.

Tulipalo: Älä hengitä savua, savu tappaa!
1. Jos havaitset savua tai liekkejä, pelasta itsesi ja
vaarassa olevat. 2. Soita 112 (käytä 112-sovellusta) ja
ilmoita kilpailunjohtajalle 0500515180
3. Varoita muita.
4. Sammuta, jos se on turvallista.
5. Poistu tilasta ja rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat.
6. Opasta palokunta paikalle.
Hätäensiapu (tärkeintä, että uskallat aloittaa ensiavun antamisen!)
1. Soita 112 (käytä 112-sovellusta) ja ilmoita kilpailun ensiapuun
0505961501
2. Turvaa hengitys
o tunnustele poskellasi, hengittääkö potilas
o jos hengittää, käännä kyljelleen ja käännä leuka irti
rinnasta.
Seuraa hengitystä.
o jos ei hengitä, aloita painelu- puhalluselvytys rytmillä 2
puhallusta,
30 painallusta. Jos et pysty puhaltamaan, tehokas
painelu riittää
o jatka elvytystä kunnes ammattiapua saapuu paikalle ja
saat luvan
lopettaa
3. Turvaa verenkierto

o tyrehdytä runsas verenkierto painaen kädellä suoraan
haavaan
valmista paineside haavan päälle esim. vyöstä, rullatusta
vaatteesta

