
Pelastussuunnitelma

HIIHTOSUUNNISTUSTAPAHTUMA 6.1.2023 RAUTJÄRVEN
SIMPELEELLÄ JA 7-8.1.2023 LAPPEENRANNAN MUUKOSSA



1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa
henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

Tapahtuman yleistiedot:
Tapahtuman nimi: Saimaan hiihtosuunnistusviikko

Tapahtuman ajankohta: 6.1.2023 Rautjärven Simpeleellä klo 10-16 välisenä
aikana.
7-8.1.2023 Lappeenrannan Muukossa klo 10-15 välisenä
aikana.

Tapahtumapaikka: Rautjärvi, Simpele, Tehtaanpuisto, Puistokatu 4
Lappeenranta, Kimi Circuit, Kimintie 132

Tapahtuman järjestäjä: 6.1.2023 SK Vuoksi
7-8.01.2023 Joutsenon Kullervo

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:  Raimo Väisänen, 0400 920 050, Simpele
Mikko Rautio, 050 543 2327, Muukko

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Raimo Väisänen, 0400 920 050
Mikko Rautio, 050 543 2327

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: Raimo Väisänen, Simpeleellä ja Mikko Rautio, Muukossa,
sekä molempien urheiluseurojen organisaatioiden
jäsenet.

Kohderyhmä: 11-90 vuotiaat kilpailevat henkilöt

Tapahtuman kuvaus: Kolmepäiväinen hiihtosuunnistustapahtuma.
6.1.2023 kilpailut pidetään Rautjärvellä Simpeleen
taajaman lähimetsissä. Kilpailu alkaa klo 10 ja päättyy klo
16.00 aikaan.

7-8.1.2023 kilpailut pidetään Muukon Kimi Cirkuit-radalla,
jossa lähdöt ja maali. Kilpailumaasto on sen ympärillä.
Kilpailut alkavat klo 11 (la) ja klo 10 (su) ja päättyvät klo
15.00.

Kilpailijat tulevat lähtöpaikalle, tekevät kilpailusuorituksen
ja poistuvat paikalta. Viimeisenä päivänä palkintojen jako.

Arvio henkilömäärästä: Kilpailuun odotetaan jokaiselle päivälle noin 200
kilpailijaa. Lähtövälit kaikkien sarjojen suhteen tulee
olemaan noin kolme tuntia. Lähdöt  ovat porrastetusti.
Samaan aikaan maalissa taikka maalialueella tulee
olemaan korkeintaan 50 ihmistä.

Tapahtuman erityispiirteet: Tapahtumaan ei liity erityispiirteitä.

Tapahtumapaikan erityispiirteet: Kilpailumaasto on metsä, jonne tehdään hiihdettävät urat.
Urat näkyvät kilpailijan kartassa. Rastit ovat urilla.



2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ
TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Vaara/riski Tapaturmat ja sairaskohtaukset
Syyt - loukkaantuminen, kaatuminen suksilla

- eksyminen
Ennaltaehkäisevät
järjestelyt ja
varautuminen

- Varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä. Ensiapupiste sijoitetaan
näkyvästi ja pisteelle varataan riittävästi ensiapuvälineistöä.

- moottorikelkka reellä, jossa pehmusteet ja avaruushuovat
Vastuut - jokaisella maastopaikalla päivystää ensiapuhenkilöstö sekä nimetty

moottorikelkan kuljettaja, joka tuntee maaston sekä tietää missä kaikki
rastit sijaitsevat.

Vaara/riski Tulipalo
Syyt - Ei erillisiä tulipisteitä

- Agrikaatti, Simpeleellä ja Muukossa
Grilli, makkaran myynti mahdollisesti Simpeleellä ja Muukossa

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt ja
varautuminen

- Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
Sähkölaitteet suojataan sateelta ja kosteudelta. Vialliset sähkölaitteet tai
–johdot poistetaan käytöstä.

- Tupakointi on ehdottomasti kielletty

Vastuut Molemmissa kilpailupaikoissa kilpailun johtajat, Rautio Muukossa- Väisänen
Simpeleellä, vastaavat toiminnasta sekä järjestävän organisaation
henkilöstö.

Vaara/riski Sääolosuhde
Syyt - kylmä ilma. Kilpailut perutaan, jos pakkasta -18 astetta.

Ennaltaehkäisevät
järjestelyt ja
varautuminen
Vastuut Kilpailuiden johtajat, Rautio Muukossa, Väisänen Simpeleellä, vastaavat

toiminnasta sekä järjestävän organisaation henkilöstö.

Vaara/riski Häiriökäyttäytyminen
Syyt - Ei häiriökäyttäytymistä.
Ennaltaehkäisevät
järjestelyt ja
varautuminen
Vastuut Kilpailuiden johtajat, Rautio Muukossa, Väisänen Simpeleellä

Vaara/riski Väentungos
Syyt - Yleisöä ehkä noin 10 henkilöä. Kaikki ovat pääsääntöisesti kilpailijoita

taikka nuorten huoltajia.
Ennaltaehkäisevä
t järjestelyt ja
varautuminen
Vastuut Kilpailuiden johtajat, Rautio Muukossa, Väisänen Simpeleellä



3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto

Laatu Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg) 2
Nestesammutin (6 l)
Vaahtosammutin (6 l)
Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg)
Pikapaloposti
Sammutuspeite 1
Muu, mikä?

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla.
Opasteiden näkyvyyden osalta on otettu huomioon tilapäiset rakenteet ja sisusteet.
Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä
säännöllisesti tapahtuman aikana. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty
alkusammutuskaluston sijainnit.

Ensiapujärjestelyt

Tapahtumasta on laadittu ensiapusuunnitelma, joka on tämän suunnitelman liitteenä.

TAI

Ensiaputaitoista henkilöstöä on varattu riittävästi tapahtuman riskit huomioiden. Myös
ensiapumateriaalia on varattu riittävästi ja ensiapupiste on merkitty näkyvästi. Ensiavun
vastuuhenkilö, muu ensiapuhenkilöstö ja ensiapumateriaali on kuvattu alla olevassa
ensiaputaulukossa. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

Ensiavun vastuuhenkilö Nimi: Teppo Pellinen
Puhelin: 0400 677 999
Sähköposti: teppo.pellinen@storaenso.com

EA-henkilöstö Määrä Koulutus Päivystysaika
Johto
Päivystäjät 2 EA1 10-16

Ensiapumateriaali Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste sekä moottorikelkka reellä
varustettuna

Henkilömäärä

Tapahtuma järjestetään Ulkotiloissa Sisätiloissa
X

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön
maksimimäärästä 10
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan
henkilökunnan määrästä

20

Tapahtumatilan, yleisöteltan tai muun
vastaavan rakennelman maksimihenkilömäärä

Ei ole rakenteita

Ulkotapahtuman laskennallinen
maksimihenkilömäärä:

Kilpailijoita odotetaan noin 200 kilpailijaa, joista
samanaikaisesti paikalla max 50. Lähdöt
porrastettu



Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien
esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Tapahtuman henkilökunta on koulutettu opastamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle
onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitoksen opastamisen osalta vastuut on jaettu selkeästi.

Kilpailukeskus sijaitsee aivan Simpeleen taajamassa Puistokdun varrella Muukossa aurattavan
hiekkatien (Kimintie) varressa.

Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestelyt

Ulkopuolista riskiä keskeyttämiseen ei ole.

Tilapäiset rakenteet

Tilapäisiä rakenteita ei ole.

Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:

Telttarakenteita ei

Tilapäiset sähköasennukset ja energianjakelun katkokset

Aggregaatti on käytössä tulospalvelua varten.
Aggregaattin läheisyyteen on sijoitettu vähintään 2 kpl 10 kg sammuttimia
Agrigaatin sijainti on maalialueella

Tuliesitys, pyrotekniset tehosteet ja ilotulitteet

Ei ole

Vaaralliset kemikaalit

Agrikaattia varten polttoainetta max 10 litraa.

Nestekaasun käyttötarkoitus (raksita käyttötarkoitukset taulukkoon):

Makkaran paisto grillissä X
Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
Pyrotekniset tehosteet
Muu, mikä?

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä 10 kg
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä (kg)

Muiden vaarallisten kemikaalien käyttötarkoitus (raksita käyttötarkoitukset taulukkoon):

Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
Sähköntuotanto, agrigaatti X
Pyrotekniset tehosteet
Tuliesitys
Muu, mikä?



Käytössä olevat muut vaaralliset kemikaalit (luettelo)
Käytössä olevien muiden vaarallisten kemikaalien yhteenlaskettu määrä 10 l
Varastossa olevien muiden vaarallisten kemikaalien yhteenlaskettu määrä (litraa)

Vaarallisten kemikaalien osalta noudatetaan seuraavaa:
 tapahtuma-alueella säilytetään vain toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellinen määrä

vaarallisia kemikaaleja
 vaarallisten kemikaalien käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
 vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan
 käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n

käsisammutin, joka on teholuokaltaan vähintään 34 A 183 BC sekä sammutuspeite
 varastointipaikka on merkitty tarvittavilla CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkeillä sekä

tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein
 ulkopuolisten pääsy vaarallisten kemikaalien varastointipaikkaan on estetty
 vaarallisten kemikaalien käytössä huomioidaan ympäristön suojelu. Ympäristölle vaaralliset

nesteet on sijoitettu valuma-altaisiin ja käyttö- sekä varastointipaikkojen läheisyyteen on
varattu riittävästi imeytysainetta.

Nestekaasun osalta noudatetaan yllä olevien lisäksi seuraavaa:
 käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
 komposiittipullojen käyttöä suositellaan
 kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttölaitteisiin
 mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
 nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
 nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
 nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
 nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan

nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella)
 sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus

sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.

Pohjakarttaan on merkitty vaarallisten kemikaalien käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

Henkilökunnan perehdytys ja ohjeistus:

Järjestävän seuran organisaatio tutustuvat pelastussuunnitelman, joka nähtävillä kilpailuiden
nettisivuilla ja kilpailupaikalla.

Yleisön ohjeistus ja opastus:

Pelastussuunnitelma nähtävillä kilpailujen nettisivuilla sekä kilpailupaikalla



Henkilökunnalle annettavat ohjeet

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa
niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman
turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 0400920050. Ota yhteys tapahtuman
turvallisuuspäällikköön/järjestäjään myös, jos havaitset ennaltaehkäisevien tai varautumiseen liittyvien
järjestelyiden osalta puutteita. Ennaltaehkäisyn ja varautumisen keinot on kuvattu suunnitelman osiossa
kaksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Yleiset ohjeet vaarojen ja riskien ennaltaehkäisyyn

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella muun muassa kompastumis-, liukastumis-, kaatumis- ja putoamisvaaroja,
kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian, maaston ja rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta.
Estä liikkuminen vaaraa aiheuttavalla alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.

2. Tarkkaile tapahtuma-alueen poistumisreittien ja pelastusteiden esteettömyyttä. Havaitessasi puutteen,
korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.

3. Kiinnitä huomiota tulipalon ennaltaehkäisyyn. Huomioi mahdolliset syttymislähteet sekä kiinnitä huomiota
tavaroiden säilytykseen. Estä yleisön pääsy kosketuksiin nestekaasun ja muiden vaarallisten
kemikaalien kanssa. Kartoita lähimmän alkusammutuskaluston sijainti.

4. Tarkkaile tilapäisten rakenteiden kiinnityksiä. Jos havaitset puutteita tilapäisten rakenteiden
kiinnityksessä, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.

5. Varmista, että olet tietoinen vastuualueesi maksimihenkilömäärästä. Tarkkaile alueen henkilömäärää ja
rajoita tarvittaessa alueelle pääsyä. Mikäli havaitset ruuhkautumista, puutu tilanteeseen
ennaltaehkäisevästi. Huolehdi myös omalta osaltasi yleisön ohjauksesta ja opastuksesta.

6. Kiinnitä huomiota yleisön kuntoon ja mahdollisiin merkkeihin alkavasta häiriökäyttäytymisestä sekä puutu
tilanteisiin ennaltaehkäisevästi.

HÄTÄNUMERO 112
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA:
Rautjärvi, Simpele, Tehtaanpuisto, Puistokatu 4
Lappeenranta, Kimi Circuit, Kimintie 132
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
7. OPASTA APU PAIKALLE

Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.



Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitysvaikeus) tee välittömästi
hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112.

1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 0400677999. Toimi hänen
antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien
ohjeiden mukaisesti.

2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112.
Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele
ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit,
toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

 Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti.
Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
 Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.
Aloita elvytys.

4. Aloita paineluelvytys.
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden
päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että
rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys
on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

5. Puhalla 2 kertaa.
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa.
Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä
nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan
lopettaa tai voimasi loppuvat.



Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 0400920050 ja toimi
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita
 Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
 Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.
Sammuta
 Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
 Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
 Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet

käyttövalmiina.
 Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi.

Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.
Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.
 Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 0400-920050 ja
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.

2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakenteiden, puiden ja
irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).

3. Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan ennalta
määritellyn suunnitelman mukaisesti tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen
läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita,
noudatetaan niitä. Ohjeet:

4. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään
tasaantumista.

5. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Toimintaohjeita sääilmiöiltä suojautumiseen löytyy myös Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta
http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset.

Väentungostilanteessa

Ilmoita väentungoksesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 0400920050 ja toimi
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittamaan yleisöä.

2. Ohjaa yleisöä poispäin väentungoksesta.

3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakuointiin.

4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. Ohjaa
yleisöä käyttämään lähintä poistumisreittiä, mikäli se on turvallista.



Häiriökäyttäytymistilanteessa

Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 0400920050 ja
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin.

2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön.

3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myötäile häntä.

4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun.

5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista.

6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi.

7. Pyri rauhoittamaan tilanne.


