
 

 

 

 

 

 
 

 

KOULULIIKUNTALIITON SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 

HEINOLASSA 29 – 31.8.2013 
 

 

 

PELASTUSSUUNNITELMA 
 

 

 

 

 

   
  



 

 

Sisällysluettelo 
 

1.) Toiminnan kuvaus, tapahtuman paikka. 

2.) Henkilöstö ja yhteystiedot tilaisuuden aikana 

3.) Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy sekä 

toimenpiteet onnettomuuden sattuessa kilpailukeskuksessa 

4.) Majoituksen turvallisuus 

5.) Alkoholin ja päihteiden käyttö 

6.) Vakuutukset 

7.) Tiedot kilpailukeskuksessa päivystävästä ambulanssista 
 

8.) LIITTEET 

- palkintojenjaon ja discon turvallisuussuunnitelma 

- Kilpailukeskuksen kartta 

- Kartta liikenneopasteista ja ohjatusta tienylityksestä. 

  



  

Tapahtuman nimi : 

Koululiikuntaliiton suunnistusmestaruuskilpailut ja viestit 2013 

 

Tapahtuman ajankohta: 

29.8.2013 – 31.8.2013 

 

Tapahtuman järjestäjä: 

Itä-Hämeen Rasti 

OAJ Heinolan Paikallisyhdistys 

Koululiikuntaliitto 

 

Suunnitelman laatijat: 

Tomi Silvonen 

Koulutuskeskus Salpaus, Turvallisuusala (palkintojenjako/disco pelastussuunnitelma) 

 

Säädösperusteet: 

Tuoteturvallisuuslaki 914/1986 

Pelastuslaki 468/2011 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ohje tilapäismajoituksesta 2013  

 

 

1.) Toiminnan/tapahtuman kuvaus, tapahtuman paikka 

 

Kilpailukeskus: Heinolan ravirata, Mustanportinkatu 19 A.  

Koordinaatit: 61°12'47"N   26°3'1"E 

 

Kilpailualueet: Urheilupuiston ulkoilualue ja Rajavuoren maastoalue Lakeasuontien 

itäpuolella 

 

Ajankohta: Henkilökohtaiset matkat 30.8.2013 Klo: 08.00 – 18.00 

 Viestit 31.8.2013 klo: 08.00 – 16.00 

 Majoitukset: 

 Heinolan Lukio 29.8. klo: 16.00 – 31.8. klo: 12.00 

Lyseonmäen Koulu 30.8. klo: 16.00 – 31.8. ko:12.00 

  Palkintojenjako/kisadisko 30.8. klo: 18.00 – 22.00 

 

Tapahtuma koostuukahdesta kilpailupäivästä perjantaina 30.8. on henkilökohtaiset matkat ja 

lauantaina 31.8. viestit. Molempina päivinä ravirata toimii kilpailukeskuksena. Osallistujat 

koostuvat 7-18 vuotiaista koululaisista huoltajineen. Kilpailuun odotetaan n. 1700 kilpailijaa 



perjantaille ja lauantaille n. 1500 kilpailijaa. Lisäksi paikalla on huoltajia / katsojia n. 200 ja 

talkooväkeä n. 115 henkilöä. Pesupaikkana toimii Heinolan jäähalli ja urheilukentän 

huoltorakennus, opastus pesupaikalle tapahtuu ulkoilureittiä pitkin. Lisäksi tarjoamme perjantaina 

uimahallin käyttömahdollisuutta maksua vastaan. Kilpailijoita majoittuu edellä mainittuihin 

kouluihin lattiamajoitukseen, edellisten vuosien perusteella to-pe väliseksi yöksi n. 300 majoittujaa 

ja pe-la väliseksi yöksi n. 700 majoittujaa. Ympärivuorokautisen majoitusvalvonnan hoitaa 

paikallisten koulujen opettajat. Palkintojenjako/ kisadisko järjestetään Koulutuskeskus Salpauksen 

tiloissa, josta erillinen pelastussuunnitelma liitteenä mukana. 

 

Ruokailut tapahtuvat majoituskoulujen ruokaloissa keittiöhenkilökunnan ja opettajien toimesta. 

Lounas tarjoillaan perjantaina ja lauantaina kilpailukeskuksessa Ravintola Kestin toimesta. Lisäksi 

Itä-Hämeen Rasti järjestää kilpailukeskukseen buffetin, jossa myynnissä elintarvikkeita. 

 

2.) Henkilöstö ja yhteystiedot tilaisuuden aikana 

 

Kilpailunjohtaja: Tomi Silvonen 

Yhteystiedot: 050-3507111, tomi.silvonen@phnet.fi 

 

Varakilpailunjohtaja: Esa Einonen 

Yhteystiedot: 0400-253778, esa.einonen@phnet.fi 

 

Turvallisuusvastaava: Tomi Silvonen 

Yhteystiedot: 050-3507111, tomi.silvonen@phnet.fi 

 

Tiedotusvastaava: Mona Lindroth 

Yhteystiedot: 050-5477234, mona.lindroth@phnet.fi 

 

Liikenneopastus: Jari Liukkonen 

Yhteystiedot: 050-3305452, jari.liukkonen@pp.phnet.fi 

 

Ensiapu Mikko Javanainen 

Yhteystiedot: 0400921113, mikko.javanainen@phnet.fi 

 

Palkintojenjako/Disco: Esa Einonen 

Yhteystiedot: 0400-253778, esa.einonen@phnet.fi 

 

Majoituskoulut: Outi Montonen 

Yhteystiedot: 0400-900158, outi.montonen@heinola.fi 

 

Koulujen huoltomies: Jorma Vierto 

Yhteystiedot: 050-5220324 
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EA-henkilöstö: Kilpailukeskuksessa 2 ensihoitajaa, 2 terveydenhoitajaa ja 1 

palomies/sairaankuljettaja 

  

Pelastushenkilöstö: maastoryhmä 2 henkilöä. (EA-tarpeet, paarit, ajoneuvo) 

 

Pelastuslaitos 112 

 

Poliisi  112 

 

Sairaankuljetus 112 

 

Heinolan terveyskeskus Torikatu 13, avoinna: to-pe 08.00 – 21.00 ja la 10.00 – 18.00. Päivystys 

puh. 03-715 2205.  

 

PHKS, Akuutti 24 Terveyskeskuksen päivystysaikojen ulkopuolella Akuutti 24 puh.03- 819 

2385. Osoite: Keskussairaalankatu 7, Lahti 

 

Myrkytystietokeskus 09-471977. 

 

 

 

3.) Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet 

onnettomuuden sattuessa kilpailukeskuksessa: 

 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 

tulipalo Alkusammutuskalusto, 
raviradan  portilta oikean 
puoleinen rata toimii 
pelastustoimelle ja 
ensihoidolle pelastustienä 
kilpailukeskukseen. 

Nestekaasun käyttöpaikoilla 
(makkaranmyynti) ja 
parkkipaikoilla sammuttimet. 
Ilmoitus 112.  

 

sairaskohtaus Osanottajat ovat 
perusterveitä 
liikunnanharrastajia, 
sairaskohtaukset ovat 
harvinaisia. Paikalla oleva EA-
ryhmä terveysalan 
ammattilaisia. 

Ensiapupiste 
kilpailukeskuksessa. 
Ambulanssi, joka toimii 
keskuksessa tarvittaessa 
hoitopaikkana. Ambulanssin 
henkilöstö osana ensiavun 
henkilökuntaa. Kiireelliset 
hoitoa tarvitsevat tapaukset, 
soitto 112. 

  



tapaturma Selkeät ohjeet kilpailijoille, 
opastava kuulutus 
kilpailukeskuksessa 

Ensiapupiste 
kilpailukeskuksessa ja  
maastossa 

Liikenne Opasteet ja varoituskyltit. 
Lakeasuontielle on haettu 
kilpailijoiden ohjattuun 
tienylitykseen alennettua 
nopeusrajoitusta 40 km/h. 
Miehitetty liikenteen ohjaus 
Mustanportinkadulta 
kilpailukeskukseen. 

Liikenneopastajat ohjaavat ja 
seuraavat liikenteen 
sujumista.  
 

Tilapäisrakenteet  Kilpailukeskusalueella ei 
majoitusta. Yleisöä ja 
suunnistajia ohjataan 
aidoilla, opastenauhoilla ja 
kylteillä. 

 

tehosteet. Kuulutuksella ohjataan 
tarvittaessa yleisöä ja 
kilpailijoita 

 

 

4.) Majoituksen turvallisuus 

 

Majoituskouluja on kaksi kappaletta Heinolan Lukio ja Lyseonmäen koulu. Koulujen 

majoitusvastaavana toimii Outi Montonen. Heinolan Lukiossa on majoitus 29.8. – 31.8. välisenä 

aikana ja Lyseonmäen koululla 30.8. – 31.8. Tällöin koulut eivät ole opetuskäytössä. Kouluihin on 

järjestetty ympärivuorokautinen valvonta majoituksen ajaksi. Majoitettavista tiloista on suoritettu 

23.5.2013 katselmus pelastusviranomaisen toimesta ja juuri ennen koulujen ottamista 

majoituskäyttöön tehdään tiloihin pelastusviranomaisen toimesta tarkastus. Jolloin myös 

tarkastetaankouluihin tehdyt tilapäismajoituksen turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuuskansio. 

 

Noudattamalla samoja käyttäytymissääntöjä kuin kotona ja koulussa vältytään ylimääräisiltä 
ongelmilta. Luokkien ovet tulee sulkea aina, kun luokka jätetään tyhjilleen.  

 

Luokkiin majoitutaan kunnittain ja jokaisella kunnalla tulee olla vähintään yksi täysi-ikäinen 

huoltaja mukana, joka majoittuu luokkiin yhdessä koululaisten kanssa. Kukin kunta kuittaa oman 

majoituksensa saapuessaan, jolloin käydään läpi majoitus- ja käyttäytymisasiat. Kirjautuessaan 

majoittujat kirjataan majoittujalistaan kunnittain, josta löytyy myös huoltajan yhteystiedot. 

 

Majoitettaessa useampia henkilöitä samassa tilassa, on tulipalon riskiin suhtauduttava 
äärimmäisellä huolellisuudella. Majoituskoulujen paloturvallisuudesta huolehditaan 
seuraavin menetelmin:  
- Majoituskouluista on laadittu pelastuslain vaatimat pelastussuunnitelmat sekä 
leiriä varten tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma, joka esitellään 
pelastusviranomaisille ennen leiriä tarkastuksen yhteydessä. 



 
- Kaikki majoitusluokat on varustettu palovaroittimilla, joiden toiminta 
testataan ennen leirin alkua. 
 
- Jokaisen luokan ovesta löytyy pelastautumisohje, johon leiriläisten tulee 
tutustua leirille saapuessaan. Ohjeesta ilmenee myös Majoituskoulun osoite. 
 
- Hätäpoistumistiet ja niiden merkinnät tarkastetaan ennen leirin alkua ja 
niiden vapaana pitämistä valvotaan leirin aikana. 
 
- Koulujen käytävillä ei saa säilyttää mitään vaan ne on pidettävä vapaina. 
 
- Kaikki tulityöt on kielletty majoituskouluilla majoituksen ajan.  
 
- Pelastustiet pidetään avoimina majoituksen aikana.  
 
- Palo-ovet pidetään aina suljettuina, ellei niissä ole automaattista 
sulkumekanismia palon sattuessa. 

 

- Jos majoitustiloihin kohdistuu turvallisuutta vaarantava uhkaus (esim. pommiuhka), on 
evakuointitoimet käynnistettävä välittömästi 

evakuoi koulu 
ilmoita poliisille 112 

 

Toimintaohje evakuointiin: 

  

selvitä etukäteen lähin poistumistie/varatie  

älä käytä hissejä 

poistu seurasi kanssa heti lähintä turvallista reittiä käyttäen (älä poistu savuiseen  

porraskäytävään) 

siirry ennalta sovittuun kokoontumispaikkaan 

estä paniikin syntyminen – toimi rauhallisesti (muista oma esimerkki), korota ääntäsi 

takaisin saa palata vasta kun tapahtuman vastuussa oleva henkilö tai viranomainen  

on antanut siihen luvan 

 

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa: 

  

Tee nopea tilannearvio 

Pelasta loukkaantuneet hengenvaarasta 

Hälytä lisäapua 

Turvaa tarvittaessa hengitys ja verenkierto. Elvytä elotonta ja käännä tajuton  

kylkiasentoon. 

Opasta tai järjestä opastus  

 

  



 

Toimintaohjeet sairauskohtauksen sattuessa: 

  

Toimi nopeasti, mutta rauhallisesti 

Hälytä lisäapua. Yleinen hätänumero on 112 

Pyri turvaamaan verenkierto ja hengitys. Oikea elvytysrytmi on kaksi puhallusta ja  

kolmekymmentä painallusta 

Opasta tai järjestä opastus  

 

Kaikista tapaturmista ja sairauskohtauksista tulee ilmoittaa myös kisaorganisaatiolle 

 

5.) Alkoholin ja päihteiden käyttö 

 

Aikaisempien vuosien perusteella alkoholin ja päihteiden käyttö ei tule olemaan ongelma kilpailevien 

nuorten osalta. Alkoholin käyttö kilpailutapahtuman aikana on ehdottomasti kielletty kuten normaali 

koulupäivinäkin. Alkoholin käyttöön tapahtumassa suhtaudutaan riittävällä vakavuudella. Asiasta 

ilmoitetaan välittömästi kyseisen nuoren huoltajalle ja päihteet takavarikoidaan. Tupakointi 

majoituskouluilla ja kilpailukeskuksessa on kielletty. 

 

6.) Vakuutukset 

Jokainen kilpailija on vakuutettu Koululiikuntaliiton toimesta. Seuralla on SLU:n ja Pohjolan sopima 

tuplaturvavakuutus, joka on Suomen suunnistusliiton kaikilla jäseseuroilla automaattisesti. Kyseinen 

vakuutus vakuuttaa seuran toiminnan vastuuvakuutuksella ja kisatalkoolaiset tapaturmavakuutuksella.  

 

7.) Tiedot kilpailukeskuksessa päivystävästä ambulanssista 

 

Hartola - Sysmä Sairaankuljetus Oy 

Kyminkuja 7, 19600 Hartola 

Yhteyshenkilö: Jukka Elfvengren  

Puhelin: 0400998112 

sähköposti:jukka.elfvengren@sci.fi 

Yksikön vahvuus 2 henkilöä 

Vähintään lähihoitajan osaamistaso 

 

Yksikkö kilpailukeskuksessa alla olevina aikoina: 

perjantai 30.8.2013 klo: 10.00-16.00 

lauantai 31.8.2013 klo: 9.00-15.00 


