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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi Fin5 2022 4. suunnistusviikko Orimattila-Lahti-Hollola 12.7.-17.7.22

4. osakilpailu Tiirismaa, Hollola, Salpakangas

1.2 Tilaisuuden järjestäjä 
(Yhteystietoineen)

Hollolan Urheilijat -46, Tiilijärventie 9B, 15870 Hollola

1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi 
ja osoite, ehkä myös GPS-koordinaatit)

Keskikankaantie 29-31,15860 Hollola (Finntack Oy:n piha-alue)

1.4 Ajankohta ja aukioloajat La 16.7.2022. Kilpailu alkaa klo 12.00 ja päättyy n. klo 17.00.

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 
selvitys tilaisuuden luonteesta)

Fin5 2022 suunnistusviikon 4. osakilpailu. Kilpailu on avoin kaikille 
Suunnistusliiton tai kansainvälisen suunnistusliiton IOF:n lisenssien 
omaaville. 
Kilpailussa on myös samaan aikaan kuntosuunnistustapahtuma, johon voi 
ilmoittautua etukäteen ja kilpailupaikalla.   
Kilpailijoiden ikä on 8-85 vuotta.

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 
laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 
alkoholitarjoilua jne.)

Kilpailuun osallistuu noin 1500 henkilöä ja yhtä aikaa paikalla on noin 500 
henkilöä.
Tilaisuudessa ei ole alkoholitarjoilua.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo Alkusammutuskalusto 

(jauhesammutin, sammutuspeite) ovat 
kilpailukeskuksessa. 

Alkusammutuksen ja evakoinnin 
hoitavat järjestäjät. Pelastusyksikkö 
saadaan paikalle soittamalla 112. 
Pelastusajoneuvot ohjataan paikalle. 
Tarvittaessa yleisöä ohjataan 
järjestäjien toimesta.

2.2 Sairaskohtaus Kilpailukeskuksessa on EA-piste, 
jossa on terveyden ammattilaisia.

Loukkaantunut haetaan metsästä 
järjestäjien avustuksella. Ensihoito 
annetaan EA-pisteellä. Tarvittaessa 
kutsutaan ambulanssi soittamalla. 

2.3 Tapaturma Tapahtumapaikalla minimoidaan 
tapaturmat hyvillä järjestelyillä ja 
liikenteenohjauksella. Kulkureitit on 
merkitty kilpailukeskuksen 
opaskarttaan. Kilpailualueella 
minimoidaan loukkaantumisriskit 
hyvällä ja turvallisella 
ratasuunnittelulla.

Loukkaantuneet haetaan metsästä 
järjestäjien toimesta. Ensihoito 
annetaan kilpailukeskuksen EA-
pisteellä. Tarvittaessa kutsutaan 
ambulanssi soittamalla 112.

2.4 Liikenne Liikenne ohjataan Hämeenlinnantieltä 
tieltä Keskikankaantien varrella 
oleville eri pysäköintialueille. 
Liikenteenohjaajia on riittävä määrä. 
Liikenteenohjaajat käytävät keltaisia 
tunnisteliivejä.

Liikenneonnettomuus tilanteessa 
liikenteenohjaajat ja poliisi toimivat 
yhteistyössä. Tarvittaessa soitetaan 
112.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Kilpailukeskuksen toimintoja varten 
kilpailukeskukseen tuodaan tulospalvelun 
perävaunu, jonka yhteyteen maaliin väliaikaiset 
teltat. Suunnistuksen vaatimat viitoitukset ovat 
pääosin muovinauhoja, jotka kootaan pois 
maastosta kilpailun jälkeen.Rakentamisessa huomioitu tuuli ja sade.

Tarvittaessa alkusammutus, raivaus ja 
ensiapu hoidetaan järjestäjien 
toimesta. Tarvittaessa soitetaan 
yleiseen hätänumeroon 112.

2.6 Eksyminen maastoon Tulospalvelu seuraa maastossa olevien 
kilpailijoiden määrää. Suunnistusliiton 
sääntöjen mukaisesti muiden 

Järjestäjä on valmistautunut 
tarvittaessa muodostamaan 
etsintäpartion. Koollekutsuja on 
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kilpailijoiden tulee auttaa tarvittaessa 
kanssakilpailijoita.

turvallisuudesta vastaava.

2.7 Sähkötapaturma Kilpailukeskuksessa tarvittava sähkö 
saadaan Finntack Oy:n kiinteistöstä. 
Sähköjohdot on suojattu suoralta 
ihmiskontaktilta ja sään vaikutukselta.

Jännite katkaistaan mahdollisimman 
nopeasti. EA-henkilöstö hoitaa 
tarvittaessa elvytyksen ja soittaa 
yleiseen hätänumeroon 112.

2.8 Myrkytystapaus Kilpailussa ei käytetä myrkyllisiä ja 
vaarallisia aineita.

Ensihoito annetaan EA-pisteessä. 
Lisäapua saadaan tarvittaessa 
soittamalla 112 tai Myrkytyskeskus 
09-471977 tai 09-4711.

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                              
AIKANA

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro 
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö, 
joka vastaa koko tapahtumasta)

Jukka Pohjola 0400-216618
pohjolanjukka@gmail.com

3.2 Turvallisuudesta vastaava Raine Nurminen 050-4340064
nurminra@gmail.com

3.3 Rakenteista vastaava Esko Parikka 0400-172501
esko.veikko.parikka@gmail.com

3.4 Liikenne ja 
pysäköintivastaava 

Jorma Kampman 044-2700105
jorma.kampman@luukku.com

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava

Jukka Pohjola 0400-216618
pohjolanjukka@gmail.com

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana

Ensiapuhenkilöstö (5 henkilöä), jotka 
ovat SPR Lahden piirin jäseniä.  

040-7572001
olli-pekka.vuori@vantaa.fi

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana

Kilpailunjohtaja ja 
turvallisuusvastaava yhteistyössä 
koordinoivat toimitsijat (noin 20 
henkilöä) pelastustehtäviin

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, 
laatu ja sijoitus)

Jauhesammuttimet ovat kilpailukeskuksessa.

4.2 Ensiapuvälineistö ja 
ensiapupaikka

EA-piste on kilpailukeskuksessa Finntack Oy:n tiloissa. EA-pisteellä on 
tarvittava määrä ensihoitoon tarvittavia tarvikkeita. Toimitsijat ovat 
terveydenalan ammattilaisia, joilla sidonta- ja elvytysvalmius.

4.3 Kokoontumis-/ 
evakuointipaikka

Evakointi Keskikankaantieltä etelään ja Televisiotieltä itään.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-
alueelta (reitit joita pitkin yleisö 
poistuu onnettomuustilanteessa)

Keskikankaantie etelään ja Televisiotie itään.
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4.5 Sisäinen hälyttäminen 
(Yleisön varoittaminen ja 
henkilökunnan hälyttäminen)

Toimitsijoiden hälyttäminen hoidetaan matkapuhelimilla ja seuran omilla 
radiopuhelimilla. Vastuuhenkilöt vastaavat omien toimitsijoiden 
hälyttämisestä.

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 
pelastusajoneuvot pääsevät 
kohteeseen)

Keskikankaantie, josta toimitsijat ohjaavat tapahtuma-alueelle.

5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt Pysäköintialueet on merkitty kilpailualuekarttaan. Liikenteen ohjaus hoidetaan 
opasteilla ja toimitsijoilla. Liikenteenohjaus toimitsijoita on riittävästi ja heidät 
on varustettu liikenteenohjauksen virallisilla liiveillä.

5.2 Ensiapukoulutus 
(Henkilökunta)

Ensiapupisteen toimitsijat ovat koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. 
Lisäksi useimmilla vastuuhenkilöillä on voimassa oleva ensiapuvalmius.

5.3 Alkusammutuskoulutus 
(Henkilökunta)

Kaikki toimitsijat on koulutettu alkusammutuskaluston käyttöön ja heillä on 
tieto missä alkusammutuskalusto on.

5.4 Suunnitelman ja 
turvallisuusjärjestelmän 
saattaminen henkilöstön tietoon

Julkaistaan tapahtuman nettisivuilla. Kerrotaan kilpailuohjeissa, että on 
luettavissa myös kilpailukeskuksen infossa.
Jaetaan tapahtuman eri toimijoiden vastuuhenkilöille ja toimitsijoille.

5.5 Kadonneen etsintä Kadonneen etsintä käynnistetään tilanteen mukaan 1,5 tuntia viimeisen 
kilpailijan lähtöajan jälkeen tai viimeistään kilpailijan oltua metsässä yli 2 
kertaa tavoiteajan. Toimitsijoista muodostetaan maastoon 3 etsintäketjua. 
Kilpailumaaston läpikäymiseen menee 2-3 tuntia. Etsinnän alkamisesta 
ilmoitetaan poliisille. Poliisi hälyttää tarvittaessa Vapaaehtoisten 
Pelastuspalvelun.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 
yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt 
ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka:

Tapahtuman johtaja                                            Tapahtuman turvallisuudesta vastaava
Jukka Pohjola Raine Nurminen

       Pelastusviranomainen

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. ( Alueen kartta 
on kilpailunjohtajalla)
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2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja 
pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston 
vieressä 


