
Etelä-Pohjanmaan pitkän matkan 
aluemestaruuskisat su 19.9.2021 

Puustellinkankaan maastossa Jurvassa 
 

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

 Tilaisuuden nimi 
Etelä-Pohjanmaan pitkän matkan aluemestaruuskisat 

1.2 Tilaisuuden 
järjestäjä (Yhteystietoineen) 

Suunta Jurva ry 
 
Kilpailunjohtaja: Hannu Tamminen p. 0503510631 

1.3 
Järjestämispaikka (Paikan 
nimi ja osoite) 

Puustellinkankaan hiekkamonttu ja sen ympäristö, Jurva 
Kilpailukeskus vanha soranotto alue, osoite Puustellinkankaantie183 
66330 Jurva 
Opastus tieltä 685 Myötäsentie noin 11 kilometriä kirkolta Vaasan 
suuntaan. Koordinaatit: 62.737277, 21.833891 
  
Liitteenä kartta. 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat  Su 19.9.2021  noin klo 10:00 –  14:00  

 Varsinaiset suunnistuskilpailut klo 11:00 - n. 13:00  

1.5 Selvitys 
tilaisuudesta (Lyhyt selvitys 
tilaisuuden luonteesta) 

Sunnuntaina juostaan klo 11.00 alkaen, jossa suunnistajat käyttävät 
aikaa nuorissa noin 30min ja aikuisissa noin 50-70 min. 
Kilpailusuoritukset tapahtuvat Puustellinkankaan 
maastossajärjestäjien laatimat radat kiertäen. 
 

1.6 Arvioitu 
yleisömäärä (Yleisön laatu. 
liikuntarajoitteisuus tms. 
alkoholitarjoilua jne.) 

Tapahtumassa ei ole yleisöä tai yleisötilaisuudelle ominaisia 
toimintoja. Kilpailijoita noin 250 ja lisäksi joitakin kilpailijoiden huoltajia. 
Kilpailutoimintoja on karsittu, eikä kilpailupaikalla ei ole käytössä 
pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta. Kilpailupaikalla 
kahviossa pientä purtavaa takeaway periaatteella.  
 

1.7 Yleisohjeet 
viranomaisavun pyytämisestä 

Tapahtuman kaikkien toimitsijoiden suositellaan ladata etukäteen 
puhelimiinsa 112 Suomi -sovellus, joka välittää soittajan sijaintitiedon 
automaattisesti hätäkeskukseen. Näin avunsaanti paikalle nopeutuu. 
Mikäli paikalle joudutaan pyytämään viranomaisapua soittamalla 
yleiseen hätänumeroon, on jo hätäkeskukseen annettava tieto 
kohteessa olevasta yleisötilaisuudesta. 
Mikäli viranomaisapua pyydetään paikalle, on auttajille järjestettävä 
opastus oikeaan paikkaan. Opastuksesta on kerrottava 
myöshätäkeskukseen. 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ 
TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA  

Riskitekijä 
Ennaltaehkäisy 

Pelastamistoimenpiteet 
 

2.1 Tulipalo 

Alkusammutuskalustoa 

Alkusammutus, yhteys 
hätäkeskukseen ja ihmisten 
evakuointi palokohteesta. 
 



2.2 Sairaskohtaus & 
tapaturmat 

Paikalla järjestäjien toimesta 
ensiapuvalmius. 

Ensiapu annetaan 
tapahtumapaikalla. 
Tarvittaessayhteys hätäkeskukseen. 

2.3 
Liikenneonnettomuus  

Paikoitukseen ohjataan järjestäjien 
toimesta. Maastossa ei ole 
ajoneuvoliikennettä. Vilkasliikenteiset 
tieosuudet kielletty. 
 
Liitteenä liikenteenohjaussuunnitelma 

Ensiapu annetaan 
tapahtumapaikalla. Tarvittaessa 
yhteys hätäkeskukseen. 

2.4 Mahdolliset 
tilapäisrakenteet 

Ei raskaita/korkeita rakenteita. 
Suunnistajien kulkua ohjataan 
nauhoilla. 

Ei aiheuta toimenpiteitä. 

2.5 Eksyminen 
maastoon 

Eksyminen epätodennäköistä. 
Vanhemmilla ja nuorilla on lyhyemmät 
radat. Kilpailijat ovat kokeneita. 

Ks. kohta 5.5 kadonneen etsintä 

2.6 Sähkötapaturma Ei sähkölaitteita maalin 
ajanottojärjestelmiä lukuunottamatta. 

Ensiaputaitoiset antavat ensiavun ja 
järjestävät tarvittaessa jatkohoidon 

2.7 Myrkytystapaus 

Hyvin epätodennäköinen. 

Ensiapu annetaan 
tapahtumapaikalla. Vakavissa 
tapauksissa yhteys hätäkeskukseen 
p. 112 ja/tai Myrkytys- 
tietokeskukseen 0800-147 111. 

3. VASTUUHENKILÖT JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA 

Tehtävä Nimi (tai lukumäärä) Puh. nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka 
vastaa koko tapahtumasta) 

Hannu Tamminen(kilpailunjohtaja)  0503510631 

3.2 Turvallisuudesta vastaava Hannu Tamminen 0503510631 
3.3 Kilpailukeskuksesta ja rakenteista 
vastaava 

Sauli Hakala  0405885877 

3.4 Liikenne- ja pysäköintivastaava  Eero Puntila 0407733393 
3.6. Ravintola (kahvio, makkara, kioski 
yms. myynti) vastaava 

Hannele Latva 0505752319 

3.7. Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava 

Paikallaolijoille kilpailun kuuluttaja. 
 
Viranomaisille: Hannu Tamminen 

 
 
0503510631 

3.8 Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä 
vastuuhenkilö tapahtuman aikana 

Suunta-Jurvan ensiapuryhmä 
 (2 henkilöä). Heidi Korpela-Kamila 

0400442284 

3.9 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä 
vastuuhenkilö tapahtuman aikana 

Kilpailun johtaja + osa-alueiden 
vastuuhenkilöt +  toimitsijat. 
1 + 5 + 20 henkilöä. 

0503510631 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  

Asia Selvitys järjestelyistä  
4.1 
Alkusammutuskalusto (määrä, 
laatu ja sijoitus) 

Vaahtosammutin 

4.2 Ensiapuvälineistö ja 
ensiapupaikka 

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste (teltta) – kevyin ensiapuvarustein 
(mm. haavojen puhdistus/hoito + jääpusseja). 
Opastus ”punaisella ristillä”. Auto varattu mahdollisiin ei-kiireellisiin 
loukkaantuneiden noutoon maastosta (paikallisia teitä pitkin) sekä ei 
kiireellisiin kuljetuksiin terveyskeskukseen. 

4.3 Kokoontumis-/ 
evakuointipaikka 

Kilpailukeskuksen info 



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

Reitit pysäköintialueille ja sieltä pois ovat samat kuin 
saavuttaessa: Puustellinkankaantie. Kilpailukeskuksesta on esteetön 
pääsy joka suuntaan (maastoon).  

4.5 Kriisiviestintä ja sisäinen 
hälyttäminen (Yleisön 
varoittaminen ja 
henkilökunnan hälyttäminen) 

Kilpailunjohtaja päättää mahdollisesta kriisitiedottamisesta. 
Toimintaohjeet välitetään infopisteeseen ja kuuluttajalle, joka välittää 
tiedon paikallaolijoille (toimitsijat ja kilpailijat).  Kauempana oleville 
toimitsijoille (mm. maasto) viestintä matkapuhelimilla. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita 
pitkin pelastusajoneuvot 
pääsevät kohteeseen) 

Kilpailukeskukseen on esteetön pääsy Puustellinkankaantien kautta 
etelän- ja pohjoisen suunnasta. 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA 

Asia Selvitys järjestelyistä  
5.1. Suunnitelman ja 
turvallisuusjärjestelmän 
saattaminen henkilöstön 
tietoon 

Pelastussuunnitelma laitetaan esille kilpailukeskuksen ilmoitustaululle 
ja kilpailun internetsivulle. 
Pelastussuunnitelma toimitetaan vastuuhenkilöille sähköposti-jakeluna 
ennen tilaisuuden alkua ja soveltuvin osin turvallisuusvastaava käy 
läpi suunnitelman eri osa-alueiden vastuuhenkilöiden kanssa. 

5.2. Kadonneen etsintä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut maastosta kohtuullisen ajan 
kuluessa kaikkien muiden maaliintulon jälkeen (n. 2 h viimeisestä 
lähdöstä), turvallisuusvastaava kokoaa ratamestarin (Heikki 
Tamminen) kanssa etsintäpartiot, joka suorittavat maastotiedustelun 
oletetulla katoamissuunnalla. 
Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan tapahtuneesta poliisille (puh 
112).  

Pelastusviranomaisille varataan tilaisuus tarkastaa turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista. 
Aika ja paikka: Kurikassa 13.9.2021 
Tapahtuman johtaja: Hannu Tamminen 0503510631 
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Hannu Tamminen 0503510631 
 

Jakelu: 

 Kilpailuorganisaation vastuuhenkilöt 
 Pelastuslaitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1   YLEIS- ja KILPAILUKESKUSKARTTA 



 

 

 

 

 

 

 

 


