
FIN 5- 2022 TURVALLISSUUS, PELASTUS JA 
ENSIAPUSUUNNITELMA,

Yleinen hätänumero, 112, ohjelma ladattuna kaikille 
toimitsijoille.

- loukkaantumiset, tulipalot, poliisi, 
sairaskohtaukset

- akuutit ilmoittamiset 112/ 050 434 0064/kilpailu 
lääkäri xxxxxxx

1.Pelastussuunnitelma
- tarkoitus

o tämä osio on ns. yleinen osa 
organisaatiosta, henkilöistä ja tehtävistä,
koska tapahtuma sijaitsee 4:llä eri 
paikalla, niin kustakin kohteesta on 
laadittu oma erillinen suunnitelmansa, 
jotka tämän asiakirjan osioina.

o Yleistä osiota noudatetaan koko FIN5 
tapahtuman ajan 12-17.7.2022, pois  
lukien välipäivä 14.7.2022

o Turvallisuus pyritään huomioimaan 
riskianalyysin kautta ja eliminoimaan 
etukäteen mahdolliset uhkatekijät

o Pelastussuunnitelma on yhteinen koko 
rastiviikko tapahtumalle ja kustakin 
osakilpailupaikasta ovat kilpailun johtajat
ja liikenne vastaavat laatineet oman 
kilpailukohtasein turvallisuus/ liikenne 
suunnitelman

o Suunnitelma jaetaan kaikille tapahtuman
avainhenkilöille, järjestyksenvalvojille ja 
EA- henkilöstölle ja se on saatavilla 
kussakin tapahtumassa kaikille 
toimitsijoille

o teiden ja katujen ylityksiin osallistuvat on
opastettu tehtäviinsä



- jakelu
o Poliisi
o Pelastuslaitos
o Ensihoito
o Järjestävien seurojen vastuuhenkilöt
o Orimattilan kaupunki
o Hollolan kunta
o Lahden kaupunki

Avainhenkilöt:
- Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja:
- Kauko Suhonen  040 511 92 56
-       Pääsihteeri: 

               Tuomo Niskanen 045 261 83 53
 -      Turvallisuuspäällikkö: 
         Raine Nurminen  050 434 00 64
 -       Vara turvallisuuspäällikkö:
         Tauno Haapasaari   040 546 82 98
  -      Ensiapu vastaava
         Olli-Pekka Vuori   040 75 72 001

                - SPR, Lahden alueen osasto kaikissa osakilpailuissa
- 5 henkilöä päivystää tarvittavan ajan

Kilpailujen johtajat/liikenne vastaavat
 Sammalisto: Jussi-Petri Hirvonen

 Ari-Pekka Euren 040 049 38 37
 Hollola: Jukka Pohjola 0400 21 66 18

o Jorma Kampman 044 27 00 105
 Lahti  Tuomo Lahtinen 044 28 432 84

o Jari Sundqvist
 Messilä: Jarno Nurmela 050 364 37 90  

 Jari Sundqvist 0400 492 13

       



2.Tapahtuman yleistiedot

2.1 Nimi

Fin 5 rastiviikko, kansallinen / kansainvälinen suunnistusrastiviikko,
jota on järjestetty Suomessa vuodesta 1984.

Nyt, vuonna 2022 tapahtuma järjestetään kolmen kokeneen 
suunnistus tapahtumien järjestäjien yhteistoimintana: 

 Rastivarsat , Orimattila,
 Hollolan Urheilijat-46, Hollola
 Lahden Suunnistajat- 3 Lahti

Kilpailun pääsihteeri Tuomo Niskanen  : 045261 83 53
Tapahtuma järjestetään siten, että Orimattilan Mallusjoen kylällä 
(Sammalisto) järjestetään kaksi osakilpailua (12-13.7-22)

Yksi osakilpailu järjestetään Hollolassa, kilpailukeskus sijaitsee 
Hollolan Keskikankaantien teollisuusalueella.

Neljäs osakilpailu ( sprintti suunnistus)järjestetään Lahden 
kaupungin alueella, kilpailukeskus sijaitsee alueella Tiirismaan  
/Lotilan koulut, kilpailualue liitteenä olevalla kartalla.

Viides osakilpailu järjestetään Hollolassa, Messilän   
matkailu/laskettelu keskuksessa.

2.2 Tapahtumapaikat ja koordinaatit

2.2.1Sammalisto 12-13-7. 2022
2.2.1.1 kilpailukeskus  os. Matinniitty, Rauhala, Orimattila
2.2.1.2 liikennesuunnitelma/tursu
2.2.1.3 tapahtuma alueen kartta (maasto)

2.2.2Sprinttisuunnistus 15.7.2022, Lahti, Lotilan koulu, 
Vuoksenkatu



2.2.2.1 kilpailukeskus , Tirismaan ylä aste, Vuoksenkatu, Lahti
2.2.2.2 liikennesuunnitelma/tursu
2.2.2.3 tapahtuma alueen kartta (katujen ylitykset/rastipisteet)

2.2.3Salpakangas, Keskikankaantie/Televisiotie kiinteistö  
16.7.2022

2.2.3.1 kilpailukeskus, Keskikankaantie 29-31, Hollola
2.2.3.2 liikennesuunnitelma/tursu
2.2.3.3 tapahtuma alueen kartta

                     2.4.4     Messilän matkailukeskus, Messiläntie
2.4.4.1 kilpailukeskus , Messiläntie 308 Hollola
2.4.4.2 liikennesuunnitelma/tursu
2.4.4.4 tapahtuma alueen kartta (maasto)

2.3 Arvioitu henkilömäärä paikalla kerrallaan

Kilpailuun on ilmoittautunut  822 suunnistajaa, joka kokemuksen 
mukaan tarkoittaa noin 500 ajoneuvoa, osa kilpailijoista saapuu 
asunto autoilla/vaunuilla, joille on varattu erillinen p-alue ilman 
yöpymismahdollisuutta

Tapahtuma, kaikissa osakilpailussa tapahtuu ns. drive in 
systeeminä: 
Kilpailija saapuu pysäköintialueelta, leimaa itsensä kilpailuun, 
juoksee kilpailun ja poistuu paikalta. Suurin mahdollinen määrä  
henkilöitä kilpailukeskuksissa on n. 400 henkilöä, koostuen 
tapahtumaan osallistuvista suunnistajista sekä heidän 
perheenjäseninistään.
Kokemusperäisesti on havaittu, että suunnistustapahtumissa ei ole 
järjestyshäiriöitä, järjestyksenvalvojien tehtävät painottuvatkin 
pääsääntöisesti neuvontaan ja opastamiseen.
 

3.Yleinen riskianalyysi

3.1 Sairaskohtaus/ tapaturma/ensiapu



Kaikissa kilpailukeskuksissa on tarvittava 
ensiapuvälineistö ja ensiaputeltta, jossa ensiavun  hoitajat
(SPR Lahden osasto)
Maastossa olevat toimitsijat seuraavat kilpailijoiden 
kuntoa. 
Tarvittaessa konsultoidaan PHPELA. (112)
 Kaikilla tapatuman toimitsijoilla  ladattuna 112 sovellus.
Maastossa juomarastien yhteydessä ensiapuvälineistö.
EA suunnitelma liitteenä. 
Maastossa tapahtuneiden   loukkaantumisien noutoihin on 
varattu kalusto, tapahtumapaikalta (kaikki rastit kartta)  ja
ensiapupisteiltä, joista kuljetus 
kilpailukeskukseen/tarvittaessa Ensihoidon pelastuksen  
kautta sairaalahoitoon.
Tarvittaessa opastaja potilaan noiutopisteelle.
Kilpailukeskuksessa  defibrilliraattori laite.
Pelastuskartta toimitettu Ensihoitoon .

3.2 Liikenne

Kilpailuohjeissa on korostettu, että kukin osallistuu 
tapahtumaan omalla vastuullaan ja muut alueella liikkuvat on 
huomioitava. Kaikilla sallituilla katujen/teiden  ylityspaikoilla 
on liikenteen ohjaajat, jotka myöskin tarvittaessa informoivat 
paikallisia liikkujia.
Kaikilla kilpailualueilla on omat liikennesuunnitelmansa, jotka 
liitteinä. Nopeuksia on rajoitettu liikennemerkein, oletetuissa 
riskikohdissa liikenteenohjaajia. Liikenne onnettomuuden 
sattuessa yhteys 112 ja turvallisuus päällikköön   (050 434 00 
64)
Sprinttisuunnistuksessa, osakilpailu 15.7.2022 Lahti, on 
laadittu erillinen katujenylitys ja liikenne suunnitelma, joka 
liitteenä, jonka mukaan liikennettä ”sairaalanmäen” alueella 
joudutaan rajoittamaan  18.00-21.00 välisenä aikana. Liikenne
suunnitelmat liitteinä.
Liikenteenohjaajiksi varattu kokeneet henkilöt.



3.3. Tilapäisrakenteet

Tapahtumapaikoille  tulee tilapäisrakenteita (myyntipaikkoja, 
esittelypaikkoja), Kaikki tilapäiset rakenteet tarkastetaan 
asianmukaisesti.
Järjestyksenvalvojat ja turvallisuus päälliköt valvovat asioiden 
oikeellisuuden.
Erityistä huomiota kiinnitetään sammutuskalustoon ja 
telttarakenteiden kiinnityksiin.

                         3.4. Eksyminen maastoon
Tapahtuman järjestäjät ovat varautuneet mahdolliseen 
maastoetsintään, lasketun  kohtuullisen maalinsaapumisajan 
umpeuduttua. Tilanteen vaatiessa tapahtuman järjestäjillä on 
valmius lähettää  maastoon etsintäpartioita, jotka 
hyväksikäyttävät kilpailun tulosjärjestelmää.

                3.5    Sähkötapaturma
Sähkölaitteiden suojaus tehdään normien mukaan. 
Pelastustarkastuksen yhteydessä mahdolliset puutteet 
korjataan.
Tilapäiset johtimet suojattu vaadituin normein.
Pelastustarkastuksen yhteydessä kytkennät ja kaapeloinnit 
tarkastetaan.

                3.6     Juomavesi
Kaikissa 5:ssä tapahtumassa juoma/käyttövesi tulee 
kunnallisista verkoista

3.7 Trombi

Kokemusperäisesti Päijät-Häme on tapahtuman aikana on 
”trombi riski aluetta”, jonka vuoksi telttarakenteiden 
kiinnityksistä on informoitu rakenteiden toimittajia. Ja niihin 
tullaan kiinnittämään erityistä huomiota järjestyksenvalvojien 
toimesta

             3.8.   Tulipalo
Alueille varataan asianmukainen alkusammutuskalusto. (P-alue) 
ja kilpailukeskukset.



Sammalistossa/Hollolassa/Lahdessa  sijaitsevat 
nestekaasua/sähköä tarvitsevat myyntipisteet huolehtivat 
omasta ensisammutuskalustostaan. (Asetuksen mukainen 
sammutin/peite)
Säätilan niin vaatiessa pysäköinti alueet kastellaan ennen 
tapahtuman alkua
Avotulenteko kielletty kaikilla tapahtumaan liittyvillä 
alueilla, koskee myös kertakäyttögrillejä.
Kilpailukeskukset ovat savuttomia, ehdoton 
tupakointikielto. Järjestyksenvalvojat ja toimitsijat 
valvovat.

     3.7.Ensiapu
- kilpailukeskukset

o SPR Lahden osasto hoitaa ensiavun
o käytössä  päivystyspalveluajoneuvo
o SPR hoitajia paikalla 5 kpl
o ensihoidon ajoneuvot saatetaan ns. 

ground walkina kohteeseen
- maastopisteet

o juomarastit/ EA-rastit 
 ensiapuvälineet
 nouto SPR toimesta tai 112 (opastus)

o muu ajoneuvo
- noudot maastosta

o mönkijäpartio 
o autopartio, SPR 

- kalusto
o mönkijä perävaunulla
o tila auto 
o SPR päivystys palveluauto tarvittaessa
o yhteydenpito matkapuhelimin ja 

radiopuhelimin
o avainhenkilöiden wahts app ryhmä

- ensiapusuunnitelma liitteenä
- suunnistusliiton sääntöjen mukainen auttamisvelvollisuus 

(Lajisäännöt 3.27 ja 3.28)



-
4.Pysäköinti ja liikennejärjestelyt

- tapahtumakohtaiset liikenne ja pysäköinti suunnitelmat liitteinä 
o Sammalistossa peltopysäköinti
o Sprinttisuunnistuksessans. Askon alue
o Hollolassa Keski-Kankaan teollisuusalue
o Messilässä laskettelukeskuksen p-alueet

5.Jätehuolto

Kilpailukeskuksiin ja lähtöpaikoille johtaville reiteille ja lähtöpaikoille 
varataan asianmukaiset jäteastiat, saniteettipalvelut tilapäis WC:llä (baja 
maja ja pisuaari)
Geelikuorien maastoon heittäminen aiheuttaa kilpailusta sulkemisen.
Juomarasteilla on varattuna jäteastiat juomamukeja ja geelikalvoja ja 
pusseja (yms.) varten
Myyntipalvelujen tuottajat hoitavat omalta osaltaan myynti pisteisiinsä  
käsidesi mahdollisuudet.
Kilpailukeskusalueella jätteiden / palautustuotteiden lajittelu:

- palautuspullot/tölkit
- biojäte
- energiajäte
- sekajäte

Kilpailukeskusten rakentaminen tuottaa jätettä, jolle on varattu 
asianmukainen kalusto.
Saniteettipalvelujen toimittaja (baja maja)  huoltaa ja varustaa wc: t
Toimitsijat valvovat siisteyttä ja tarvikkeita ja täydentävät niitä 
tarvittaessa.

6.Turvallisuudesta 
tiedottaminen/perehdyttäminen

- liikenteenohjaajille on perehdytys koulutus, josta vastaa 
turvallisuuspäällikkö Raine Nurminen ja varaturvallisuuspäällikkö Tauno 
Haapasaari

- osakilpailujen liikennepäälliköt perehdyttävät henkilöstönsä 
- turvallisuus/pelastussuunnitelma kaikkien saatavilla



- sprinttisuunnistuksen ratamestari perehdyttää tienylitysten valvojat 
yhdessä tuvallisuuspäällikön kanssa

7.Pelastustiet ja kokoontumispaikat

- pelastustiet  on  merkitty  kilpailukeskuksiin,  Järjestyksenvalvojat  ja
toimitsijat valvovat                 mahdollisesta alueen evakuoinnista
ilmoitetaan kuulutuksin, järjestyksenvalvojat ja       toimitsijat ohjaavat
paikalla olevat poistumisreiteille/kokoontumispaikoille.

      -     kokoontumis /väistöpaikat:
-Sammalisto: Mallusjoientien suunta
- Hollola: Keskikankaantie
- Lahti: Lotilan koulun/kaupunginsairaalan sunta
- Messilä: Messiläntien suunta

      -       järjestyksenvalvojat/toimitsijat  ohjaavat  mahdollista  alueiden
tyhjennystä.
Järjestyksenvalvojat/toimitsijat saattavat pelastusajoneuvot kohteeseen.

8.Tiedottaminen

Mahdollisista onnettomuustapauksista tiedottaminen tapahtuu 
järjestelytoimikunnanpäällikön, turvallisuuspäälliköiden ja 
kilpailunjohtajien toimesta.
Jouduttaessa turvautumaan viranomaisapuun, siirtyy tiedottaminen ao. 
viranomaiselle.

LIITTEET:

1. Ely-keskus
2. Hollolan kunta
3. Lahden kaupunki
4. Sammalisto kk kartta ja osoite
5. Hollola, kartta, osoite 
6. Messilä, kartta, osoite 
7. Lahti , sprintti, osoite, kartta
8. Ensiapusuunnitelmat
9. Kilpailukohtaiset turvallisuus suunnitelmat



10. Liikennejärjestelyt
11. Liikenteenohjaajat
12. Järjestyksenvalvojat

Kauko Suhonen
JTK  puheenjohtaja

Raine Nurminen Tauno Haapasaari
Turvallisuuspäällikkö Vara turvallisuuspällikkö

       


