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TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
Järjestäjä: Kauhavan Wisan ja Alahärmän Kisan suunnistusjaostot
Tilaisuus: Suunnistuksen AM- keskimatka ja kansallinen suunnistuskilpailu
Tapahtumapaikka: Kauhavan Alahärmässä Yliviitalan Liikuntakeskuksessa
Tapahtuma-aika: 26.6.2013 klo 17-24.00
Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Reijo Toppari 040-5444801
Suunnitelma toimitetaan pelastusviranomaiselle

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Toiminnan kuvaus
Suunnistuksen AM- keskimatka ja kansallinen kisa Yliviitalan alueella Alahärmässä.
Tapahtuman kesto noin neljä (4h) tuntia. Kilpailijoita ja toimitsijoita odotetaan tulevan noin
550 henkilöä yhteensä.
Kilpailun toteutuksesta on erilliset kilpailuohjeet. Kilpailussa noudatetaan Suomen
suunnistusliiton antamia ohjeita ja sääntöjä.

1. Kartta tapahtuma-alueesta, (liite1)
Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä hälytysajoneuvojen pääsylle
kisakeskukseen on avoin ja ensiapupiste on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet hätä- ja
vaaratilanteessa pidetään avoimina koko kilpailun ajan.

2. Turvallisuusorganisaatio
Turvallisuusvastaava: Reijo Toppari 040-5444801
Erikseen nimettyjä järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio yhteisesti vastaa
järjestyksen ylläpidosta kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
-

Kilpailualueen laajuuden vuoksi yleisömäärää ei tarvitse rajoittaa
Suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä
Myyntipisteissä, joissa on nestekaasukeitin, on ensisammutusvälineinä
jauhesammutin ja palopeitto
Kilpailualue rajataan Yliviitalan tiehen ja aluetta ympäröivään metsäautotiehen
mutta kilpailijoiden reitit suunnitellaan siten, että pääsääntöisesti suunnistajat eivät
liiku kilpailusuorituksen aikana tietä pitkin. Kilpailun lähtö 1 tapahtuu 2,2 kilometrin
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matkan päästä Liikuntakeskukselta ja sinne on keltainen viitoitus Yliviitalan tietä
pohjoiseen ja lähtö 2 valkoinen viitoitus
- päin Liikuntakeskuksesta, lisäksi etelään ja pohjoiseen Yliviitalantien varteen on
laitettu varoituskyltit jalankulkijoista
Liikenteen ohjaus:
- Autot pysäköidään Liikuntakeskuksen pihaan ja Yliviitalantien reunaan ennen ja
jälkeen Liikuntakeskuksen.
- Liikenteenohjaajat käyttävät keltaista suojaliiviä, jossa heijastinnauha.

4. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa
-

Sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on ensiapuryhmä, jonka
toimintaa johtaa Mirja Katajamäki. Hänet tavoittaa numerosta 050 5883399.
Loukkaantuneen henkilön kuljettamiseen on varattu paareja ja ensiapuvälineitä.

Pelastustoimen yhteystiedot:
Pelastuslaitos

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos /
Alahärmän paloasema Kuoppalantie 5,
62300 ALAHÄRMÄ

112

Lähimmät yksiköt
alueella

Pelastuslaitoksen yksiköt
Kuoppalantie 5, 62300 ALAHÄRMÄ

112

Sairaskohtaukset ja
kiireelliset
ensiaputehtävät

Ambulanssi Alahärmästä ja
ensivasteyksikkö Alahärmästä

112

Pelastustoimen
valmius

Normaali päivystysvalmius

Avun saapuminen paikalle kestää arviolta : 20 minuuttia
-

Rikokset ja ilkivalta (esim. pommiuhka) hälytetään numeroon 112.
Kilpailu tapahtuu rajatulla alueella, joten kilpailijan eksyminen on epätodennäköistä.
Tarvittaessa etsinnän johtajana toimii poliisi ja avustajina toimivat kilpailun
järjestäjät.

5. Viranomaisten hälyttäminen
Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi 112
- Tarvittaessa turvallisuusvastaava suorittaa hälytyksen tai oheistaa jonkun muun
henkilön tekemään sen.
Kauhavalla 23.6.2013
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