
PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  

 

 

 
 

                     Kansalliset pyöräsuunnistuskilpailut 1.-2.5.2021 

 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Kansalliset pyöräsuunnistuskilpailut 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä  Hiiltomiehet ry. (kilpailunjohtaja Mika Häkkinen p. 040-7459032) 

1.3 Järjestämispaikka Evon leirialue, Hämeenlinna 

Kilpailukeskuksen osoite: Saukonojantie 27, 16970 Hämeenlinna. 

Koordinaatit: 61.205559312186786, 25.119249574509425 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 1.-2.5.2021: 10-16 

 
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Lauantaina ajetaan keskimatkan kilpailu, jolloin suunnistajat käyttävät 

sarjasta riippuen suoritukseen aikaa noin 30-50 minuuttia ja sunnuntai-

na pitkän matkan kilpailu jolloin suoritukset kestävät noin 60-100 mi-

nuuttia. Ensimmäinen lähtö molempina päivinä klo11. Kilpailusuori-

tukset tapahtuvat maastossa olevilla teillä ja poluilla maastopyörillä 

järjestäjien laatima rata kiertäen.  

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä Tapahtumassa ei ole yleisöä tai yleisötilaisuudelle ominaisia toimintei-

ta. Kilpailijoita noin 200-250 ja lisäksi joitakin kilpailijoiden huoltajia. 

Kilpailutoimintoja on karsittu, eikä kilpailupaikalla ei ole käytössä 

pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta. Kilpailupaikalla ei ole 

kahviota tai ravintolapalveluja. Tulostaulua, ilmoitustaulua ja muksulaa 

ei ole. 

 

 

 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Alkusammutuskalusto Alkusammutus ja ilmoitus (112) 

palokunnalle. 

2.2 Sairaskohtaus Ensiaputaitoiset järjestäjät ja muut kil-

pailijat.  

 

Ensiapu annetaan tapahtumapai-

kalla. 

Tarvittaessa ollaan yhteydessä 

hätäkeskukseen (112). 2.3 Tapaturma Ensiaputarpeet kilpailukeskuksessa in-

fossa. Keskuksessa on jatkuva valmius 

kuljettaa loukkaantunut Kanta-Hämeen 

keskussairaalan ensiapuun (Ahveniston-

tie 20, 13530 Hämeenlinna, päivystys-

apunumero 116 117).  

Ensiapu annetaan tapahtumapai-

kalla. 

Tarvittaessa ollaan yhteydessä 

hätäkeskukseen (112). 

 

2.4 Liikenne Paikoitukseen ohjataan järjestäjien toi-

mesta. Maastossa ei ole ajoneuvoliiken-

nettä. Vilkasliikenteiset tieosuudet kiel-

letty. 

Tieto maastossa tapahtuneesta 

onnettomuudesta muiden kilpaili-

joiden toimesta kilpailukeskuk-

seen. 

 
2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei raskaita/korkeita rakenteita. Suunnis-

tajien kulkua ohjataan nauhoilla. 

Ei aiheuta toimenpiteitä. 

2.6 Eksyminen maastoon Eksyminen epätodennäköistä. Vanhem-

milla ja nuorilla on lyhyemmät radat. 

Kilpailijat ovat kokeneita. 

Etsintä käynnistetään kohdan 5.5. 

mukaan. 
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2.7 Sähkötapaturma Ei sähkölaitteita maalin ajanottojärjes-

telmiä lukuunottamatta. 

Ensiaputaitoiset antavat ensiavun 

ja järjestävät tarvittaessa jatkohoi-

don. 

2.8 Myrkytystapaus Hyvin epätodennäköinen. Ensiaputaitoiset antavat ensiavun 

ja järjestävät tarvittaessa jatkohoi-

don. 

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                  

AIKANA  

 

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja 

 
 

Mika Häkkinen 

 

040-7459032 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 
 

Katri Niittymäki 

 

050-3364273 

3.3 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  
 

Jani Peltotalo 

 

  050-4854651 

3.4 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 
 

Mika Häkkinen 

 

040-7459032 

3.5. Ensiapuhenkilöstö (2 henki-

löä) sekä vastuuhenkilö tapah-

tuman aikana 

 

Riikka Häkkinen 

 

  0400-919844 

3.6 Pelastushenkilöstö  (4 henki-

löä) sekä vastuuhenkilö tapah-

tuman aikana 

 

Janne Virkki 

 

   040-7214835 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

Asia Selvitys järjestelyistä 
4.1 Alkusammutuskalusto Leirialueen alkusammutuskalusto. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka sekä ensiapuryhmä 

Ensiapupiste on kilpailukeskuksen infopisteessä, jossa on järjestäjien 

jatkuva päivystys. 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Leirialueen pysäköintialue. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta 

Saukonojantietä pitkin kohti Opistontietä ja edelleen Lammi-Padasjoki 

-tielle (53). 

4.5 Sisäinen hälyttäminen Varoittaminen ja hälyttäminen tapahtuu leirialueen kisakeskuksessa ja 

paikoitusalueella järjestäjien toimesta. 
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4.6 Pelastustiet Kilpailukeskus on avoin leirialue / vanha lentokenttä, jossa pystyy es-

teettä liikkumaan. 

 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
Asia Selvitys järjestelyistä  

5.1 Pysäköintijärjestelyt Pysäköintiä ohjaavat liikenteenohjaajat. Opistontieltä kuljetaan Rahti-

järventietä pitkin 1,4 km Saukonojantien alkuun, josta 350 metriä py-

säköintialueena toimivalle entiselle lentokentälle. 

5.2  Yhteydenpito Yhteydenpito toimii matkapuhelimilla. Kaikilla järjestäjien vastuu-

henkilöillä tärkeät puhelinnumerot matkapuhelimissa. 

5.3 Pelastusryhmä Janne Virkki, Timo Mustikkamaa, Marko Haapakangas, Ilkka Nurmi-

nen ja Harri Koskinen. 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Pelastussuunnitelma lähetetään kaikille vastuuhenkilöille sähköpostilla 

ja on nähtävillä järjestäjien kilpailusivuilla. 

5.5 Kadonneen etsintä Jos kilpailija ei ole klo 16 mennessä saapunut maaliin tai ole ilmoitettu 

ei-lähteneeksi, pelastusryhmän päällikkö Janne Virkki kokoaa etsintä-

ryhmän, joka lähtee välittömästi etsimään kilpailijaa. Jos etsintä ei tuo-

ta tulosta, ilmoitetaan asiasta viranomaisille ja kerätään järjestäjinä 

olevista suunnistajista tarvittaessa isompi ryhmä etsintöihin. 

 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

Aika ja paikka:  

 

 

 

 

  

Tapahtuman johtaja                                             Tapahtuman turvallisuudesta vastaava    

Mika Häkkinen    Katri Niittymäki 

 

 

 

 


