PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET

Tilaisuuden
nimi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen suunnistusmestaruuskilpailut

Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän (vähintään 200 henkilöä on läsnä samanaikaisesti) tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi urheilutapahtumat, konsertit ja esitykset sekä erilaiset seikkailutapahtumat. Väkimäärältään pienempäänkin tapahtumaan on laadittava pelastussuunnitelma, jos
yleisö on tapahtuman aikana jollakin tavalla vaarassa. Esimerkiksi, jos tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta, esityksessä käytetään tehosteina avotulta, ilotulitteita, muita
pyroteknisiä tuotteita tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.
Lisätietoja
www.satapelastus.fi , paikallinen pelastusviranomaisen yhteystiedot
muut
www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu
www.poliisi.fi

1. YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen suunnistusmestaruuskilpailut

1.2 Järjestäjä, yhteystiedot

Köyliön Lallit ry / Hiisirasti ry

1.3 Paikka, nimi, osoite

Säkylä, Huovinrinne Taistontie 3, Säkylä

1.4 Ajankohta, aukioloajat

22 – 23.08.2020

1.5 Tilaisuuden luonne
Suunnistustapahtuma

1.6 Arvioitu osallistuja-, yleisömäärä, liikuntarajoitteiset

200 – 300 / pv, ei yleisöä

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

Riskitekijä
2.1 Tulipalo

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

Varovaisuus

Tiedotettu prikaatin vpk:ta ja ensivasteryhmää sekä Säkylän VPK,
soitto hätänumeroon 112

2.2 Sairaskohtaus

Porin prikaatin lääkäri päivystää

2.3 Tapaturma

Porin prikaatin lääkäri päivystää

2.4 Liikenne

Selvillä opasteilla opastetaan varuskuntaalueella sijaitsevalle P-paikalle ja sieltä
pois. Paikalla paikoituksen ohjaajat.
Sovittu varuskunnan edustajien kanssa.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei
tai -majoitukset

2.6 Mahdolliset tehosteet

Ei

2.7 Muuta

2.8

3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA
Tehtävä
Nimi
3.1 Tilaisuuden johtaja

Kauko Hakala

0400834085

3.2 Turvallisuudesta vastaava

Jouni Huila

0503021665

3.3 Rakenteista vastaava
ei varsinaisia rakenteita

Kauko Hakala

0400834085

Kauko Hakala

0400834085

3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä)
sekä vastuuhenkilö
3.5 Tiedotusvastaava

Puh.nro

3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä
vastuuhenkilö

Lääkäri Marko Alin + 2 apulaista

0505369868

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö

Lääkäri Marko Alin + 2 apulaista
sekä muut toimitsijat n. 20 hlö:ä

0505369868

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Asia
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, tyyppi sijoitus)

4.2 EA-välineistö ja -paikka

Järjestely

Soitto 112, vaahtosammuttaja opaspaalulla.

1.

Ensivasteryhmän välineistö ensiapuryhmän teltassa. Kilpailukeskus
on lähellä varuskuntasairaalaa.
Varuskunnalla on oma sotilaspalokunta ja ensivasteryhmä, jotka saavat myös hälytyksen varuskunnan alueella tapahtuvista onnettomuuksista. Niitä on informoitu tapahtumasta.

4.3 Kokoontumis-, evakuointipaikka
4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta

Opastettu

4.5 Sisäinen hälyttäminen

Johtoryhmän puhelinketju

4.6 Pelastustiet

Normaalit tiet

5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
5.1 Pysäköintijärjestelyt

5.2 Ensiapukoulutus

Selvitys järjestelyistä
Opasteet ja neuvonta

5.3 Alkusammutuskoulutus

5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja
koulutus

Informointi sähköpostilla ja opastus perjantai-iltana ja lauantaiaamuna.

5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen
yleisötilaisuutta.
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.
Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka /

5.8.2020 Säkylä

Kauko Hakala
Kauko Hakala
Tapahtuman johtaja

Jouni Huila
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

LIITTEET
Linkki www.lallit/suunnistus
1. Karttaliitteet, joista selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoitus paikat,
kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.
-Ensiaputeltta merkitty kilpailukeskuksessa näkyvästi.
-Poitumistiet merkitty samaa reittiä kuin paikalle tulo. Rakennuksia ei paikalla ole.
-Esiintymislavaa eikä yleisö ole, ehkä muutamia lasten vanhempia lukuun ottamatta.
-Kilpailijoita kehoitetaan pitämään etäisyyttä toisiinsa ja poistumaan alueelta välittömästi suorituksensa jälkeen (liittyy koronatilanteeseen)
-vaahtosammutin opaspaalulla.
2.

Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelas
tustoiminnan aloittamisesta.
- Ei yleisöä, vain kilpailijoita
- Kuuluttaja ohjeistaa

- Soitto hätänumeroon 112
- Myyntipisteinä ovat vain sotilaskotiauto ja Suunnistajan kaupan varustemyymälä
Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.

3. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Ohje edellä.
Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myynipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.

