LAPIN PELASTUSLAITOS
EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND
YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA
Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003 9§)

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi

Suomen Tunturisuunnistus 6.-7.8.2011

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteys- Pellon Ponsi ry. suunnistusjaosto
tietoineen)
Kilpailun johtaja Pekka Autto p. 0405226679
Kilpailun johtajan apulainen ja jaoston puheenjohtaja Jani Harju
p. 0405862199
1.3 Järjestämispaikka (Paikan
Tunturihotelli Vuontispirtti
nimi ja osoite)
Vuontispirtintie 267
99340 Raattama
Koordinaatit alla:
68.15410752, 24.11995691.

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

Lauantaina 6.8.2011 klo 14.00 alkaen ja sunnuntaina 7.8.2011 klo
10.00 alkaen.

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt
selvitys tilaisuuden luonteesta:
alkoholitarjoilu, pyrotekniikka, savut, pimennyksien käyttö, vaaralliset esittelytuotteet)

Suunnistuskilpailu, osallistujia n. 700 henkeä, lähes kaikki kokeneita
tunturisuunnistuksen aikaisempia kävijöitä. Ulkoilmatilaisuus, ei alkoholitarjoilua.

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön
laatu. liikuntarajoitteisuus tms.)

N. 700 henkeä, urheilun ystäviä.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! räjähteet yms.)
Tapaturma
RISKITEKIJÄ 1
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

Kilpailussa tunturiin suunniteltu ensiapurasti, sekä paikalla on riittävästi
ea-henkilöstöä.
Kilpailijan pari / toinen kilpailija auttaa loukkaantunutta henkilöä, ja ilmoittaa missä loukkaantunut henkilö on / toimittaa loukkaantuneen henkilön
ea-paikalle. Kilpailukeskuksessa yksi mönkijä sekä Montellin majalla
toinen mönkijä mahdollisia evakuointeja varten. Vaikeissa tapauksissa
yhteys 112, ja Aslak paikalle.
Tulipalo

RISKITEKIJÄ 2

ENNALTAEHKÄISY

PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

Ensisammutusvälineiden tarkastaminen ja niiden paikkojen tiedottaminen. Varovaisesta tulenkäsittelystä huomauttaminen kaikille. Hotellin
ensisammutuskaluston paikkojen läpikäyminen.
Ensisammutus ja jos henkilöstöä on vaarassa, niin ulosohjaaminen /
etäisyyden ottaminen kohteesta. Yhteys 112.
Eksyminen

RISKITEKIJÄ 3
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ENNALTAEHKÄISY

PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

Ratasuunnittelu

Kilpailun johtajan apulaisen johdolla kerätään etsintäryhmä, joka lähetetään oletetulle eksymisalueelle.

Sairaskohtaus
RISKITEKIJÄ 4
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

Soitto 112, kilpailukeskuksen lääkäri paikalle.
Liikenneonnettomuus

RISKITEKIJÄ 5
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 6
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 7
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 8
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 9
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

Paikoitus ja liikenteenohjaus suunnitellaan mahdollisimman toimivaksi.
Arvioidaan tilanne, ja sen jälkeen soitto 112:een, jos tilanteen vakavuus
niin vaatii. Kilpailukeskuksen lääkäri paikalle.
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3. JÄRJESTÄVÄ HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA
Tehtävä
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö
joka vastaa koko tapahtumasta)

Nimi tai (lukumäärä)
Pekka Autto

0405226679

Puh. nro

3.2 Turvallisuudesta ja onnettomuustiedottamisesta vastaava

Jani Harju (turvallisuus)
Antti Ekonoja (tiedottaminen)

0405862199
0407656603

3.3 Rakenteista vastaava

Veijo Ekonoja

0405088491

3.4 Järjestyksen vastuuhenkilö, Markku Vuopio
tilaisuuden luonteen takia, ei ole
asetettu järjestyksenvalvojia

0400208138

3.5 Ensiavun vastuuhenkilö sekä henkilöstö (määrä ja koulutus)

Krista Joona (lääkäri)
EA-osastossa 4 lääketieteen opiskelijaa.

0407343878

3.6 Pelastustoiminnan ja alkusammutuksen vastuuhenkilö
sekä henkilöstö (määrä ja koulutus)

Jani Harju

0405862199

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Asia
4.1 Alkusammutuskalusto/ mahdollinen pelastus- ja raivauskalusto (määrä, laatu ja sijoitus)

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
Tunturihotelli Vuontispirtin alkusammutuskalusto.

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu- Perusensiapuvälineistö ml. paarit, kilpailukeskuksessa sekä maastossa
paikka
Montellin majalla.
4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Hotellin etupihalla. Esim. tulipalon sattuessa opastus savusta poispäin,
joko pohjoiseen tai etelään.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu- Erillinen kartta, liite 1.
eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu
onnettomuustilanteessa)
4.5 Sisäinen hälyttäminen (YleiKilpailualueella kuulutus, jolla kuuluttaja voi varoittaa henkilöstöä. Paisön varoittaminen ja henkilökunnan kalla suomalaisia, mutta kuulutus myös englanniksi.
hälyttäminen)
4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin
Erillinen kartta, liite 1.
pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen, pelastushenkilöstön opastuspaikka)
Erillinen kartta tai pohjakuva
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
5.1 Pysäköintijärjestelyt

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
Tunturihotelli Vuontispirtin lähialueet. Useimmat kilpailijat majoittuvat
pirtin alueella, ja heillä on ajoneuvot majoitusalueella. Paikalla on 3
pysäköinninohjaajaa.

5.2 Suunnitelman ja turvallisuus- Pelastussuunnitelma julkaistaan tunturisuunnistuksen WWW-sivuilla ja
järjestelmän saattaminen henki- tapahtumapaikan ilmoitustaululla, sekä käydään henkilöstön kanssa
löstön tietoon
läpi ennen tapahtumaa.
5.3 Muut turvallisuusjärjestelyt

Pelastushelikopteri Aslakin ohjeet liitteessä. Tapahtumapaikalta kartoitetaan 1 – 2 laskeutumispaikkaa Aslakille. Laskeutumispaikkojen koordinaatit ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön tiedossa. Tunturissa
oleva ensiapupaikka on myös paikannettu, ja paikalla on koulutettua
henkilöstöä. Yksi pakettiauto varataan sairaskuljetuksiin sekä kilpailukeskuksessa on mönkijä kuljettajineen lähialueen evakuointeja varten.

6. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN
6.1. Pelastuslaitos (yhteystiedot)

Hätäkeskus
112
Päivystävä pelastusviranomainen ( Enontekiö)
puh. 0201 311 312 / 0400 188 190
Päällystöpäivystäjä ( Muonio)
Puh. 0201 311 327, 040 516 6029
Päällystöpäivystäjä P3 ( Kittilä)
Puhelin 0201 311 317 tai 040 752 0750

6.2 Avun saapuminen kestää
arviolta

Palokunta: 30 min
Aslak: 40 min
Ambulanssi: 30 min

6.3 Hätänumerot
Pelastuslaitos, ambulanssi, poliisi 112
Myrkytystietokeskus 09 471977, 09 4711

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viikkoa ennen yleisötapahtumaa.
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötapahtuman turvallisuusjärjestelyt ennen tapahtuman aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset
25.7.2011

Pekka Autto

Aika ja paikka
Jani Harju

Tapahtuman johtaja

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

Pelastusviranomainen
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LIITTEET
1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.
2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden
myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.
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Pelastustie

Kilp. paikka
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HÄTÄILMOITUS
Soittaminen hätänumeroon 112:
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
Tärkeää olisi, että hätäpuhelun soittaisi hän, jota asia koskee. Hänellä on sellaisia tietoja,
joita päivystäjä tarvitsee määritellessään mitä apua hän paikalle lähettää. Välikäsien kautta
tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy sinulta tietoja tapahtuneesta.
3. KERRO TARKKA OSOITE TAI PAIKKA JA KUNTA
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa.
Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta ja mahdollinen pelastuslaitoksen opastus onnettomuuspaikalle.
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun
hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan
tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja
ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen
kannalta.
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi
luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen
saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.
Opasta auttajat paikalle.
Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.
Yleisöpuhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa.
Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa.
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TOIMINTA ONNETTOMUUDESSA:
1. Selvitä mitä on tapahtunut.
- Mikäli paikalla on muita henkilöitä, jaa heille seuraavat tehtävät.
2. Rajoita onnettomuuden leviäminen.
3. Tarkista potilaan tila ja anna ensiapua.
- Tarkista onko potilas herätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla.
- Tarkista hengittääkö.
- Mitä vammoja?
- Tyrehdytä verenvuoto puristamalla vuotokohtaa.
- Huolehdi, että hengitystiet pysyvät auki.
- Huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä.
4. Tee hätäilmoitus.
- Soita hätänumeroon 112, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan tilan.
5. Estä lisävammojen syntyminen.
- Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen sairaankuljettajien saapumista,
soita uudelleen numeroon 112.
6. Huolehdi sairaankuljetuksen opastuksesta.
- Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.
7. Kerro pelastushenkilöstölle, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.
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TOIMINTA TULIPALOSSA:
PELASTA
ensin loukkaantuneet
ja vaarassa olevat.
ILMOITA
sitten palosta
hätäkeskukseen,
numeroon 112.
SAMMUTA
palo tai rajoita
se sulkemalla
muihin tiloihin
johtavat aukot ja ovet.
OPASTA
pelastusyksiköt
paikalle.

KÄSISAMMUTIN:
1. Poista varmistin eli sokka.
2. Irrota letkun pää pidikkeestä ja
suuntaa suutin liekkien juureen.
3. Sammuta painamalla liipaisimesta.

LAPIN PELASTUSLAITOS
EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND

TURVAOHJEET; PELASTUSHELIKOPTERI ASLAK
Laskeutumisalue tulisi olla vähintään 30 x 25m (yöllä 50 x 30 m) mahdollisimman tasainen
esteetön ja lähellä kohdetta oleva alue. Poista alueelta roottorivirran mukana mahdollisesti
liikkuvat irtokappaleet ja varoita lentäjää laskeutumisalueen kiintoesteistä (esim. sähköjohdot, peitteet, vaijerit jne). Helpota kohteen löytymistä hälytysvilkulla. Älä suuntaa kirkasta
valoa kohti laskeutuvaa helikopteria. Älä salli kenenkään lähestyä helikopteria ilman miehistön antamia ohjeita. Lähesty helikopteria vain sivusta. Älä myöskään lähesty rinteessä
olevaa helikopteria ylärinteen puolelta (pääroottori on vaarallinen). Liiku rauhallisesti helikopterin läheisyydessä ja älä nosta mitään pääsi yläpuolelle. Älä aja ambulanssia tai muuta ajoneuvoa 50 metriä lähemmäksi helikopteria. Pidä ajoneuvon ovet suljettuina helikopterin laskeutumisen ja lentoon lähdön ajan. Kenenkään ei tulisi mennä helikopterin laskeutumisalueelle tai lähtösuunnan alapuolelle heti lentoonlähdön jälkeen. YHTEYSTIEDOT:
Aslak VIRVE Aslak helikopteri: 040-7030 112, 5821990, Aslak ensihoitaja: 040-5879 112
TOIMINTA KÄYNNISSÄ OLEVAN HELIKOPTERIN LÄHEISYYDESSÄ
LUOKSESI.
IKOPTERIA. AJONEUVOA EI SAA AJAA 50 M LÄHEMMÄKSI KÄYNNISSÄ OLEVAA HELIKOPTERIA.
E HELIKOPTERIN LÄHEISYYDESSÄ.
- JA PYRSTÖROOTTORI OVAT ERITTÄIN VAARALLISIA JA VAIKEASTI HAVAITTAVIA ETENKIN PIMEÄLLÄ.
ÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ.
HELIKOPTERIN LASKEUTUMINEN
isalusta tulee olla päivällä vähintään 25 x 30m ja yöllä vähintään 25 x 55m.
-alue, maantie,
kelkkareitti).
-alustaisia laskupaikkoja ei suositella pöllyämisen vuoksi.
kkareittiä.
-astioiden kannet on
varmistettu. Roottorivirta voi siirtää suuriakin esineitä. Lentäessään ne voivat aiheuttaa
vahinkoa ympäristölle ja aiheuttavat vakavan loukkaantumisriskin ihmisille.
ttomista mastoista, vaijereista, kevytpeitteistä tms.
upaikan löytymistä kytkemällä ajoneuvon hälytysvilkut ja pysäköintivalot
päälle. Älä suuntaa kirkasta valoa laskeutuvaa helikopteria kohti.
ei hänen mielestä täytä vaatimuksia
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suuntaan.
ojalaseja tai sammutuskypärää suojaamaan silmiä irtoroskilta.

on olla toinen polvi maassa.
HELIKOPTERIN LENTOONLÄHTÖ
Varmista, että kukaan ei tule laskeutumisalueen välittömään läheisyyteen nousun ajaksi.
hdön aikana. Helikopteri voi joutua esim. teknisen vian vuoksi laskeutumaan takaisin.
YHTEYSTIEDOT

5821990
VIRVE:

+358(0)405879112
GSM:

