LAPIN PELASTUSLAITOS
EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND
YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA
Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16§) ja pelastusasetukseen
(407/2011 3§)
1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi
Juoksutapahtuma RajaRun
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

North Adventure Ry

1.3 Järjestämispaikka (Paikan
nimi ja osoite)

Tornio – Haaparanta keskusta-alueella, kilpailukeskus
Pohjanstadion

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

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

10.6.2017 klo: 11:00 alkaen lasten tapahtumalla. Klo:
12:00 ½-maraton lähtö ja klo: 12:15 10km lähtö.
Tapahtuma päättyy kello: 15:00
Juoksutapahtuma, jossa edetään juoksemalla/kävelemällä
½ maraton (21,1km) tai 10km matka. Reitti kulkee kevyenliikenteen väyliä pitkin. Lisäksi lapsille järjestetään oma
juoksutapahtuma Pohjanstadionin porttien sisäpuolella.

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön
laatu. liikuntarajoitteisuus tms.)

Kilpailijoita arviolta 400 henkilöä ja toimitsijoita sekä yleisöä 150 henkilöä.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! räjähteet yms.)
Muu liikenne
RISKITEKIJÄ 1

ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 2

ENNALTAEHKÄISY

PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

Tapahtumaan laaditaan liikennesuunnitelma. Kilpailijoiden
tien ylityspaikoilla on valvonta ja liikenteenohjaus. Liikenteen
rajoitus. Kevyenliikenteen väylillä on liikenteenohjausta ja
opastusta. Varataan riittävästi liikenteenohjaajia.
Ensiapu taitoiset henkilöt sekä toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen. Pelastusyksiköllä esteetön
pääsy.
Kaatuminen, liukastuminen
Kiinnitetään huomiota osallistujien varusteisiin, tarkkaillaan ja
puututaan maaston liukkauteen ja epätasaisuuteen.
Varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä, hankitaan
riittävästi ensiapuvälineistöä, merkitään ensiapupiste näkyvästi.
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RISKITEKIJÄ 3

ENNALTAEHKÄISY

PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 4
ENNALTAEHKÄISY

PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)
RISKITEKIJÄ 5

Sääolosuhteet
Seurataan säätiedotuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan
niihin mahdollisimman paljon. Suositaan materiaalivalinnoissa tuulta läpäiseviä materiaaleja. Kehoitetaan ihmisiä
juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma on lämmin. Osallistujille
sekä henkilökunnalle varataan riittävästi vettä.
Ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa.
Nestehukka
Reitin varrella juomahuolto juoksijoille
Ensiaputaitoisia henkilöitä sekä vettä saatavilla
Sairaskohtaus/sairauskohtaus esim. epilepsia, sydänkohtaus

ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 6
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 7
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

RISKITEKIJÄ 8
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)

Henkilö täytyy tutkia, etsiä tarvittavaa lääkettä. Auttavalla
henkilöllä täytyy olla tarvittava koulutus lääkkeen antoon.
Esteetön pääsy pelastusyksiköllä.
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RISKITEKIJÄ 9
ENNALTAEHKÄISY
PELASTAMISTOIMENPITEET
(erillinen toimintaohje)
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3. JÄRJESTÄVÄ HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA
Tehtävä
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö
joka vastaa koko tapahtumasta)

Arvi Kolehmainen

Nimi tai (lukumäärä)

0400 762 312

Puh. nro

3.2 Turvallisuudesta ja onnettomuustiedottamisesta vastaava

Arvi kolehmainen

0400 762 312

3.3 Rakenteista vastaava

Tornion kaupunki

3.4 Järjestyksen vastuuhenkilö
sekä valvojat (määrä ja koulutus)

Jari Vanhapiha

040 521 7024

3.5 Ensiavun vastuuhenkilö
sekä henkilöstö (määrä ja koulutus)

SPR Tornio
Jari Vanhapiha

040 521 7024

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

Pohjan stadionin vahtimestari

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Asia
4.1 Alkusammutuskalusto/ mahdollinen pelastus- ja raivauskalusto (määrä, laatu ja sijoitus)
4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka
4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

Käytetään Pohjan stadionin alkusammutuskalustoa.

Ensiapu paikka on Pohjan Stadionin yläportti. Loukkaantuneiden kuljettamiseen on varattu paarit sekä ensiapuvälineitä. Sairaankuljetusauto paikanpäällä
Vapaudenkadun puolella. Merkitty karttaan

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu
onnettomuustilanteessa)
Erillinen kartta tai pohjakuva

Pohjan stadionin ylä- ja alaportti

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan
hälyttäminen)

Tieto kuulutetaan kaikille. Pohjan stadionilla on kuuluva ja
toimiva kuulutusjärjestelmä.

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin
pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen, pelastushenkilöstön opastuspaikka)
Erillinen kartta tai pohjakuva

Stadionin alaportilta pääsevät helposti pelastusajoneuvot
saapumaan paikalle. – Erillinen kartta
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
5.1 Pysäköintijärjestelyt

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

Ajoneuvojen pysäköinti ohjataan kilpailukeskuksen läheisyyteen, koulun pysäköintialueelle. Opastus pysäköinnille
järjestetään.

5.2 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Julkaistaan tapahtuman nettisivuilla.

5.3 Muut turvallisuusjärjestelyt

Liikenteenohjaus reitillä ja teiden ylityspaikoilla. Tapahtuma
järjestäjällä on vastuuvakuutus.

6. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN
6.1. Pelastuslaitos (yhteystiedot)

Lapin Pelastuslaitos 112

6.2 Avun saapuminen kestää arviolta

Poliisi n. 5-10
Pelastuslaitos n. 5-10
Ambulanssi n. 5-10

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
Aika ja paikka

Tapahtuman johtaja

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

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.
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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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

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

Kuulutusohjeet:
Suomi
Ruotsi
Englanti

