
Fin5 2022 suunnistusviikko

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Tapahtuma Fin5 suunnistusviikko
Ajankohta Perjantai 15.7.2022

klo 18.00–21.00
Tapahtumapaikka   Ursankatu 2, 15100 Lahti

Järjestäjä Lahden Suunnistajat -37
Järjestäjän tiedot Kilpailun johtaja: Tuomo Lahtinen, t  uomol17@gmail.com  , 044 284 3284

Kilpailusihteeri: Tuomo Niskanen, tuomo.niskanen@ls37.fi, 045 261 8353
Ratamestari: Teemu Niskanen
Kilpailun valvoja: Jouni Lipponen

Turvallisuudesta 
vastaavat henkilöt

Turvallisuusvastaavat: Raine Nurminen (Fin-5 rastiviikko) 
Liikenteenohjaus: Vesa Forsblom
Kilpailun johtaja: Tuomo Lahtinen
Kilpailukeskuksen rakentaminen: Tero Granqvist
Onnettomuustiedottamisesta vastaava: kilpailun johtaja ja turvallisuusvastaava
Ensiapuhenkilöstö ja vastaava kilpailun aikana: Olli-Pekka Vuori, olli-
pekka.vuori@vantaa.fi 

Pelastushenkilöstö ja vastuuhenkilö tapahtuman aikana: kilpailunjohtaja ja 
turvallisuusvastaava yhteistyössä koordinoivat toimitsijat (noin 100 henkilöä) 
pelastustehtäviin. 

Selvitys 
tilaisuudesta ja 
osallistujat

Kilpailu on Fin-5 rastiviikon osakilpailu 3. Kilpailu on avoin kaikille Suunnistusliiton tai 
kansainvälisen suunnistusliiton IOF.n lisenssin omaaville henkilöille. 
Kilpailussa on myös samaan aikaan kuntosuunnistustapahtuma johon voi ilmoittautua 
etukäteen tai kilpailupaikalla.
Kilpailijoiden ikä on 8-85 vuotta. Kilpailuun osallistuu noin 1500 henkilöä.

Riskit ja riskien 
ennakointi/hallinta

Tapahtumasta on ilmoitettu etukäteen poliisille, pelastuslaitokselle ja 
ensihoitokeskukselle. 
Toimitsijoita on riittävästi eri tehtävissä ja toimitsijat on perehdytetty tehtäviin ja 
tapahtuman turvallisuussuunnitelmaan etukäteen. Jokainen liikkuu omalla vastuulla 
tapahtumassa. Aikuisten mukana tapahtumaan osallistuvat lapset liikkuvat 
tapahtumassa aikuisten ohjauksessa ja vastuulla. 

Mahdolliset 
vaaratilanteet

Kaikki erilaiset suunnistustapahtuman järjestämiseen liittyvät riskit pyritään 
välttämään huolellisella suunnittelulla ja asioiden ennakoinnilla. Tapahtumasta on 
tehty riskiarvio ja pelastussuunnitelma.

Hälytysajoneuvojen
opastus alueelle

Osoite on Ursankatu 2, 15100 Lahti. Lähtökohtaisesti apu ohjataan suoraan sinne 
missä avuntarve on. Hätäkeskukseen soitto tehdään 112-sovellusta käyttäen.

Tiedottaminen 
turvallisuudesta    

Tilaisuuden osallistujia ja yleisöä tiedotettaan ja valistetaan turvallisuuteen liittyvillä 
asioilla kuulutuksella ja kilpailuohjeilla, Turvallisuussuunnitelma on myös kilpailijoille 
nähtävillä ennen tapahtumaa kilpailun www-sivuilla.
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Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät, ennaltaehkäisy ja toimenpiteet onnettomuuden sattuessa
Sairauskohtaus Kilpailukeskuksessa on EA-piste, jossa on EA-koulutettu henkilöstö. Lähtökohtaisesti

hoito viedään avun tarvitsijan luo ja kiireellisisä tapauksissa soitetaan aina 112, jossa
hätäkeskus tekee tarvittavat lisähälytykset. Järjestäjät pystyvät myös ohjaamaan 
pelastushenkilöstön potilaan luo kaupunkiympäristössä.

Tulipalo Kilpailukeskuksessa on pelastussuunnitelman mukainen alkusammutuskalusto, jolla 
voidaan tehdä alkusammutustoimet. Tulipalotilanteessa soitetaan aina 112, jossa 
hätäkeskus tekee tarvittavat lisähälytykset. Tulipalon sattuessa paikalla olevia ihmisiä
ohjataan kuulutuksella ja järjestäjien toimesta.

Tapaturma Tapaturmat minimoidaan hyvillä rakennusjärjestelyillä sekä liikenteenohjauksella ja 
mahdolliset loukkaantumisriskit minimoidaan hyvällä ja turvallisella ratasuunnittelulla.

Liikenne Liikenne ohjataan erillisen liikennesuunnitelman mukaisesti.

Mahdolliset 
tilapäisrakenteet

Rakentamisessa hyödynnetään aiempaa kokemusta ja asiantuntemusta vastaavista 
tapahtumista. Rakentamisessa on huomioitu poikkeavat sääolosuhteet, kuten 
rankkasade, voimakas tuuli/myrsky, helle. Tapahtuman riskien arvioinnissa on otettu 
huomioon myös poikkeavat sääolosuhteet.

Sähkötapaturma Tapaturman mahdollisuus on minimoitu ennakolta: sähkölaitteet ovat kaikki CE-
hyväksyttyjä ja tapahtuman kaikki sähköön liittyvät laitteet ja tilapäiset rakennelmat 
ovat alan ammattilaisen rakentamia ja ne tarkastetaan ennen käyttöä
Jos tapaturma kuitenkin käy niin virta katkaistaan mahdollisimman pian ja kilpailun 
ensiapuhenkilöstö haetaan paikalle. Tarvittaessa soitetaan lisäapu 112.

Myrkytystapaus Kilpailussa ei käytetä myrkyllisiä ja vaarallisia aineita. 
Ensihoito annetaan EA-pisteessä. Lisäapua saadaan tarvittaessa soittamalla 112 tai 
Myrkytystietokeskus 09-471977 tai 09-4711.

Turvallisuusjärjestelyt
Alkusammutuskalusto
(määrä, laatu, sijainti)

Alkusammutuskalusto on merkattu kilpailukeskuskarttaan.

Ensiapuvälineistö ja 
ensiapupaikka

EA-piste on kilpailukeskuksessa merkityllä paikalla. EA-pisteellä on tarvittava 
määrä ensiaputarvikkeita. Myös osa toimitsijoista on EA-koulutettuja ja heidät 
voidaan tarvittaessa siirtää ensiaputehtäviin tai esim. maastoevakuointitehtäviin.

Kokoontumis- / 
evakuointipaikka

Kilpailukeskus sijaitsee väljissä ulkotiloissa, joten erillistä kokoontumispaikkaa ei 
tarvita.

Poistumistiet 
tapahtumapaikalta 
(reitit, joita pitkin yleisö 
poistuu 
onnettomuustilanteessa)

Kilpailukeskuksesta poistuminen on merkitty opastein, hätätilanteessa voidaan 
myös kilpailukeskukseen saapumisreittejä voidaan käyttää poistumiseen.

Sisäinen hälyttäminen 
(yleisön varoittaminen ja
henkilökunnan 
hälyttäminen)

Toimitsijoiden hälyttäminen hoidetaan pääasiassa matkapuhelimilla, tarvittaessa 
kuulutuksilla kilpailukeskuksessa. Vastuuhenkilöt vastaavat omien toimitsijoiden 
hälyttämisestä ja heillä on käytössä myös radiopuhelimet. Yleisön varoittaminen ja 
ohjeistus tehdään kuulutuksella.

Pelastustiet (reitit, joita Harjukatu ja Saimaankatu ks.karttaliite
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pitkin pelastusajoneuvo 
pääsee kohteeseen)

Muuta huomioitavaa
Pysäköintijärjestelyt Järjestäjä ei osoita kilpailijoille pysäköintipaikkoja vaan kilpailijat käyttävät 

tapahtumassa kaupungin yleisiä pysäköintipaikkoja. Kilpailijat saapuvat 
kilpailukeskukseen osoitettuja ja opastettuja reittejä pitkin ks. karttaliite. 

Talkoolaisten parkki sijaitsee Askonkadulla.
Ensiapukoulutus Ensiapupisteen toimitsijat ovat koulutettuja tehtäviin ja heillä on vähintään EA 1 ja 

2 koulutus.
Alkusammutuskoulutus Kaikki toimitsijat on koulutettu alkusammutuskaluston käyttöön ja heillä on tieto 

missä alkusammutuskalusto on.
Kadonneen etsintä Kadonneen etsintä käynnistetään tilanteen mukaan 1.5 tuntia viimeisen kilpailijan 

lähtöajan jälkeen tai viimeisen kilpailijan oltua metsässä yli 2 kertaa tavoiteajan 
(Suunnistusliiton ohje). Etsinnän alkamisesta ilmoitetaan poliisille, joka ottaa 
tilannearvionsa mukaan vastuun etsinnästä 

Suunnitelman 
jakelu

Julkaistaan tapahtuman nettisivuilla. Kerrotaan kilpailuohjeissa, että on luettavissa 
myös kilpailukeskuksen infopisteellä ja opastaululla.
Jaetaan tapahtuman eri toimintojen vastuuhenkilöille, jotka jakavat oman alueensa 
toimitsijoille.

LIITTEET Kilpailukeskuskartta
Aluekartta

 


