PELASTUSSUUNNITELMA VEHKALAHDEN VEIKKOJEN JÄRJESTÄMIIN
SUUNNISTUSKILPAILUIHIN 11.-12.8.2018
1. Suojelu- ja pelastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus
Pelastussuunnitelman tarkoituksena on vaaratilanteiden ehkäisy,
varautuminen henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen sekä
varautuminen pelastustoimenpiteisiin.
2. Tapahtuman yleistiedot
Vehkalahden Veikot järjestää Kaakon suunnistuksen
aluemestaruuskilpailut:
Henkilökohtainen kilpailu la 11.8. klo 11.00-n.15.00
Viestikilpailu
su 12.8. klo 10.00-n.14.00.
3. Sijainti
Kilpailukeskus (Kartta Liite1) sijaitsee Haminassa, Kattilaisen ja
Onkamaan yhdistävän metsätien varrella. Opastus kilpailukeskukseen
(kyltit, rastiliput) on vt26 Onkamaan risteyksestä. Pelastustienä
Merisalmentie Kattilaisten risteykseen vt7:lle.
Kilpailukeskuksessa kaikki toiminnot ovat lähekkäin, enintään n. 100m
etäisyydellä toisistaan ja niiden välittömään läheisyyteen pääsee myös
pelastusajoneuvoilla.
Kilpailut käydään kilpailukeskusta ympäröivässä maastossa ulottuen
osittain myös Virolahden puolelle.
Kilpailijoita, yleisöä ja toimitsijoita odotetaan saapuvan yhteensä
enintään 350 henkilöä.
4. Vaaratilanteet
Mahdolliset vaaratilanteet
• tulipalo
• sarauskohtaus ja tapaturmat
• liikenneonnettomuus
• myrsky/vaaraa aiheuttava sääilmiö
5. Varautuminen vaaratilanteisiin
Pelastushenkilöstö ja tarvittaessa muu viranomaisapu hälytetään paikalle
matkapuhelimen 112 sovelluksella.
Kilpailujen turvallisuusvastaava antaa tarvittaessa ohjeita
kisakuulutuksen avulla. Vakavissa tilanteissa, esimerkiksi nopeasti
etenevän maastopalon sattuessa, kilpailukeskus evakuoidaan
kilpailukeskuksen läpi kulkevaa pelastustietä myöten tilanteen mukaan
etelään tai pohjoiseen. Evakuointisuunta ilmoitetaan hätäkeskukseen.

Tulipalojen ehkäisy
Avotulen teko on kielletty. Alueelle järjestetään yksi tupakointipaikka.
Makkaragrilli sekä tulospalvelun tarvitsema aggregaatti (1,5kW)
sijoitetaan palamattomille alustoille (hiekalle). Kisakanttiinissa ei ole
tarvetta sähkön tai tulen käytölle.
Pysäköinti on kilpailukeskuksessa sijaitsevalla puutavaran
käsittelykentällä, jonka maapohjalla on kuorikate. Pysäköinnin ohjaajat
valvovat aluetta syttymisen varalta ja suorittavat alkusammutuksen
käsisammuttimilla.
- alkusammutuskalustoa on seuraavasti:
- makkaragrilli 1 kpl 6 kg sammutin
- pysäköintipaikka 2 kpl 6 kg sammuttimia
- tulospalvelupiste 1 kpl 6 kg sammutin
- henkilöstölle näytetään sammuttimien sijainnit
Sairaustapaukset ja tapaturmat
Kilpailukeskuksessa on ensiapuryhmä. Kuljetukset hoidetaan
tapauksesta riippuen joko henkilöautolla tai paikalle hälytettävällä
sairasajoneuvolla.
Maastossa loukkaantuneet kannetaan lähimmän tien varteen, josta
evakuointi jatkuu henkilöautolla tai sairasajoneuvolla. Mikäli lopullisen
ratasuunnitelman perusteella katsotaan, että loukkaantuneen siirtäminen
kantamalla lähimmän tien varteen ei onnistu varataan
kilpailukeskukseen mönkijä. Suunnistuksen lajisääntöjen (3.27) mukaan
kilpailijoiden on tarvittaessa keskeytettävä suorituksensa ja ryhdyttävä
auttamaan loukkaantunutta kanssakilpailijaansa.
Liikenneonnettomuus
Pysäköinnin ohjaajat valvovat kilpailukeskuksessa saapuvaa ja lähtevää
liikennettä. Onnettomuuden sattuessa he estävät lisävahingot ja
hälyttävät tarvittaessa avun ja opastavat viranomaiset kohteelle.
Myrsky/vaaraa aiheuttava sääilmiö
Mahdollista tuulen/myrskyn aiheuttamat haitat tulevat kohdistumaan
lähinnä kilpaiukeskuksen telttarakennelmiin. Näihin kohdituvaa haittaa
pyritään estämään kilpailukeskuksessa sillä, että ravintola- ja muut teltat
varustetaan kulmistaan painavilla sementtiantureilla jolloin niiden
irtoaminen maasta on epätodennäköistä.
Kilpailukeskus on avointa aluetta eikä siinä ole korkeaa puustoa lähellä.
6. Henkilöstö
Kilpailun johtaja
Annika Takanen
Turvallisuus ja tiedotus
Reijo Koski
(samalla viranomaisen pääkontakti)
Pysäköinnin ohjaus
Jarno Koivula
Ensiapu, 2 henk.
Annika Takanen

040 5271666
050 5440658
044 9724076
040 5271666

7. Koulutus
Pelastussuunitelmasta pidetään koulutus pysäköinnin ohjaajille sekä
infon henkilöstölle ensimmäisen kilpailupäivän aamuna.
Muut toimitsijat perehdytetään turvallisuusasioihin tehtävänsä
edellyttämässä laajuudessa.
8. Tiedottaminen
Kilpailusta tiedotetaan Vehkalahden Veikkojen nettisivuilla:
vehkalahdenveikot.fi ja kilpailun aikana lisäksi tulos-/ilmoitustaululla
kilpailukeskuksessa.

