
Tarmon	  kansallisten	  suunnistuskilpailuiden	  turvallisuus-‐	  ja	  pelastussuunnitelma	  

	  

Tilaisuus:	  Tarmon	  kansalliset,	  kansallinen	  suunnistuskilpailu	  

Järjestäjä:	  Hämeenlinnan	  Tarmo,	  suunnistusjaosto	  

Tapahtumapaikka:	  Hämeenlinna,	  Moreeni	  

Kilpailukeskuksen	  osoite:	  Taipaleentie	  6,	  13430	  Hämeenlinna	  

Tapahtuma-‐aika:	  Sunnuntai	  18.5.2014	  klo	  8:00-‐16:00	  

Suunnitelman	  laatija:	  Kilpailunjohtaja	  Tapio	  Haikama	  puh.	  040-‐7094753	  

	  

SUUNNITELMAN	  SISÄLTÖ	  

Toiminnan	  kuvaus:	  

Keskimatkan	  kansallinen	  suunnistuskilpailu	  Hämeenlinnan	  Leveämäen	  maastossa.	  Kilpailu	  tapahtuu	  
metsämaastossa.	  Kilpailijoita	  odotetaan	  tulevan	  n	  450.	  Ikähaitari	  6-‐90	  v.	  Lisäksi	  toimitsijoita	  on	  n	  50	  
henkilöä.	  

1. Kartta	  tapahtuma-‐alueesta,	  (liite	  1)	  
Pysäköinnistä	  vastaavat	  huolehtivat	  siitä,	  että	  väylä	  hälytysajoneuvojen	  pääsylle	  kisakeskukseen	  on	  
avoin	  ja	  ensiapu	  on	  selvästi	  merkitty.	  Yleisön	  poistumistiet	  hätä-‐	  ja	  vaaratilanteissa	  pidetään	  
avoimina.	  

2. Turvallisuusorganisaatio	  
Turvallisuudesta	  vastaava	  henkilö	  on	  kilpailunjohtaja	  Tapio	  Haikama	  040-‐7094753.	  Varsinaisia	  
järjestyksenvalvojia	  ei	  ole.	  Kilpailuorganisaatio	  vastaa	  järjestyksen	  pidosta	  kilpailunjohtajan	  
määräysten	  mukaan.	  
Liikenteenohjauksessa	  käytetään	  poliisin	  hyväksymiä	  henkilöitä	  ja	  noudatetaan	  annettuja	  
määräyksiä.	  

3. Toimenpiteet	  vaaratilanteen	  ehkäisemiseksi	  
-‐ kilpailualue	  on	  niin	  laaja,	  ettei	  yleisömäärää	  tarvitse	  rajoittaa	  
-‐ suunnistuskilpailuissa	  ei	  ole	  yleensä	  esiintynyt	  järjestyshäiriöitä	  
-‐ alkoholin	  myyntiä	  järjestäjien	  toimesta	  ei	  ole	  
-‐ häiriöiden	  seuranta	  tapahtuu	  liikenteenohjaajien	  toimesta	  
-‐ myyntipisteessä	  on	  nestekaasugrilli,	  jossa	  ensisammutusvälineenä	  jauhesammutin	  
-‐ kilpailijoiden	  ei	  ole	  tarvetta	  tehdä	  kilpailutilanteessa	  ajoteiden	  tienylityksiä,	  metsäteitä	  

lukuunottamatta	  
4. Toimintaohjeet	  onnettomuus-‐,	  vaara	  ja	  vahinkotilanteissa:	  

-‐ sairauskohtausten	  ja	  tapaturmien	  varalta	  kisa-‐alueella	  on	  ensiapu,	  jonka	  toiminnasta	  vastaa	  
Nina	  Laitamäki	  puh	  040-‐7216365	  

-‐ sairasauto	  hälytetään	  112	  
-‐ rikokset	  ja	  ilkivaltaiset	  hälytykset	  (esim.	  pommiuhka)	  puh	  112	  
-‐ tapahtuma-‐alueella	  olevalle	  yleisölle	  annettavat	  ohjeet	  ovat	  kilpailuohjeissa	  ja	  niitä	  toistetaan	  

kenttäkuulutuksessa.	  
-‐ Kadonneen	  etsintä	  järjestetään	  mikäli	  osanottaja	  ei	  ole	  kahden	  tunnin	  kuluttua	  viimeisestä	  

lähdöstä	  saapunut	  maaliin.	  Mikäli	  oma	  etsintä	  ei	  tuota	  tulosta,	  ilmoitetaan	  poliisille.	  



5. Viranomaisten	  hälyttäminen	  
Sairaankuljetus,	  palokunta	  ja	  poliisi	  112	  

6. Päiväys	  ja	  allekirjoitus	  

	  

Hämeenlinnassa	  12.5.2014	  

	  

	  

Tapio	  Haikama	  


