Pelastussuunnitelma

Suunnistuksen am-kisat Saarella
22.5.2016
Tapahtuman ajankohta:

Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueiden suunnistuksen
pitkän matkan mestaruuskilpailu
22.5.2016 klo 9-16

Tapahtumapaikka:

Keuda, Saaren yks., Leissantie 2, 04920 Saarentaus

Tapahtuman järjestäjä:

Mäntsälän Urheilijat, Y-tunnus 0129267-4,
Keskuskatu 14 L 2, 04600 Mäntsälä
Kristiina Mäkinen, 0405873956, Vuotavantie 324, 04600
Mäntsälä, perhe.makiset@pp.inet.fi
Kristiina Mäkinen, ks. yllä

Tapahtuman nimi:

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:
Kohderyhmä/asiakaskunta:

Kilpailijoiden ikähaitari 7-90 v.

Tapahtuman kuvaus:

Suunnistuskilpailu, jonka kilpailukeskus on Keudan
liikuntahallin pihapiirissä ja kilpailumaasto tien 140
itäpuolella.
Kilpailijoita odotetaan paikalle noin 600. Varsinaista
yleisöä ei juuri ole mahdollisia huoltojoukkoja
lukuunottamatta.
Kilpailijoita alkaa saapua klo 9, kilpailun lähdöt
tapahtuvat klo 11-13, ja kilpailu on ohi noin klo 16
mennessä.

Arvio henkilömäärästä:

700

Tapahtuman erityispiirteet:

Kaasugrilli makkaramyytipisteessä

Tapahtumapaikan erityispiirteet:

Kilpailijat ylittävät ohjatusti tien 140 matkalla
lähtöpaikalle
sekä
maalista
kilpailukeskukseen.
Lähöpaikalle kuljetaan Rantalantien vasenta reunaa.
Kilpailu tapahtuu maastossa, jossa on myös suurehkoja
korkeuseroja ja kivikkoisia paikkoja.

·

TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET

Vaara/riski
Syyt

Tapaturma/sairaskohtaus
Liukastumiset ja kompastumiset
Sairauskohtaukset urheilusuorituksen aikana ja sen jälkeen

Seuraukset

Henkilövahingot

Varautuminen

·
·
·
·
·

Vastuut

Ratamestari toimittaa kaikki rastit -kartan em. paikkoihin
Kilpailunjohtaja vastaa muusta materiaalista

Vaara/riski
Syyt

Tulipalo
Viallinen tai pölyinen sähkölaite, nestekaasu, auton sähkövika

Seuraukset

henkilövahingot, irtaimistovahingot

varataan lähtöön ensiaputaitosia henkilöitä
SPR:n ensiapuryhmä paikalla maalin lähettyvillä
kaikki rastit -kartta infoon ja ea-ryhmälle
hätäilmoitusohje ilmoitustaululle ja infoon
Kilpailukeskuksen osoitetiedot ja koordinaatit ilmoitustaululle, infoon ja
ea-ryhmälle

Ennaltaehkäisevä ·
·
t järjestelyt

tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa
käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja
-johtoja
käytössä yksi kaasugrilli, jolle katsotaan turvallinen paikka

Varautuminen

·
·
·
·

Vastuut

Kahviovastaava,
parkkivastaava

Vaara/riski
Syyt

Eksyminen
Puutteelliset suunnistustaidot, kartan katoaminen

Seuraukset

Eksyminen

Ennaltaehkäisevä ·
·
t järjestelyt

varataan alkusammutuskalustoa parkkipaikalle ja grillin läheisyyteen
pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa
pidetään pelastustiet esteettöminä
alkkusammutuksen käyttöopastus

kilpailukeskuksen

toimintojen

suunnitellaan ikätasoa vastaavat radat
lasten radat turvallisesti rajatussa maastossa

suunnittelija

ja

Varautuminen

·

Vastuut

Ratamestarit, kilpailun johtaja

Vaara/riski
Syyt

Liikenne
Tien 140 ylitys lähtöpaikalle mennessä ja maalista kilpailukeskuksen
tultaessa. Rantalantietä pitkin kulkeminen lähtöpaikalle.

Seuraukset

Henkilövahingot

Ennaltaehkäisevä ·
·
t järjestelyt
·
·

kootaan tarvittaessa etsintäpartio

Ohjeistus tienylityksiin kilpailuohjeissa
140 tien ylitys valvotusti Rantalantien risteyksestä
Ohjataan jalankulkijat kulkemaan Rantalantien vasenta laitaa
Kyltit Rantalantielle varoittamaan autoilijoita lähtöön
suunnistajista

Varautuminen

·
·
·

Vastuut

Kilpailun johtaja, tienylitysten valvojat

·

Tien ylitykset suoritetaan vain valvotuista paikoista
Maalisuoralle ei katsojia (vältetään turhaa tien ylittämistä)
Lähtöviitoitusta seurattava

YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto

Laatu
Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg)
Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg)
Vaahto- tai nestesammutin (5 l) 2 (grilli ja parkki)
Pikapaloposti
1 (grilli)
Sammutuspeite ja käsineet
Muu, mikä?
Pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.
Ensiapu
Ensiavun
vastuuhenkilö

Nimi: SPR:n ea-ryhmä, koko 4 henkeä / Markus Karkman
Puhelin: 0400 826573
Paikalla koko kilpailun ajan

Ensiapumateriaali

SPR:n ryhmä kilpailukeskuksessa tulospalvelun läheisyydessä.
Lähtöpaikoilla ea-laukut.

kulkevista

Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.
Henkilömäärä
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä 700 henkilöä
Nestekaasu
Ulkotiloissa yksi kaasugrilli, jossa kypsennetään makkaroita myyntiin.
Pohjakarttaan on merkitty grillin sijainti.
Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle
Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii info.
Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.
Kilpailukeskuksen halki kulkeva Leissantie pidetään vapaana. Jos tapaturma tapahtuu metsässä,
kaikki rastit -kartta löytyy infosta ja ea-pisteestä, ja pelastushenkilökunta saatetaan tarvittaessa
perille.
Poistumisjärjestelyt
Parkkipaikoille ajo ja poistuminen samoja reittejä. Ei parkkiliikennettä kilpailukeskuksen ytimessä,
ks. kartta.
Tilapäiset rakennelmat
Pohjakarttaan on merkitty myyntitelttojen sijainnit liikuntahallin parkkialueilla.
Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus
Kunkin toiminnon vastuuhenkilö perehdytetään ja hän jaka tiedon alaisilleen.

Mlä 3.5.2016
Kristiina Mäkinen,
kilpailun johtaja

