
LAHTI-HOLLOLA JUKOLA 2018

Turvallisuuspäällikkö
Raine Nurminen
050 434 00 64



TURVALLISUUSVALIOKUNTA

• SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TOIMINNOT

– Järjestyksenvalvonta (YJT)
– Ensiapu
– Pelastustoimi
– (Liikenteen avustaminen)



VASTUUHENKILÖT

• Turvallisuuspäälliköt: Raine Nurminen, Olli 
Greggilä, Heikki Mattila
– Johtavat  YJT toimintaa
– Perehdyttävät
– Antavat ”lausuntoja” 

• Pelastuspäälliköt: Esko Jokinen, Vexi 
Salminen
– Vastaavat palo- ja pelastustoiminnasta
– Seuraavat, että alue täyttää vaatimukset



VASTUUHENKILÖT

• Ensiapupäälliköt: Juha Virtanen, Martti Mäkelä

– Toimii yhteistyössä KISATIKEN kanssa
– Hoitavat EA:n maastoasiat yhdessä pelastuksen kanssa
– Sairaala ja lääkintävastuu

• Järjestyspäälliköt: Pertti Hintsanen, Pekka 
Kuisma, Urpo Pärssinen
– Operatiivinen toiminta
– Hoitavat muuttuvat tilanteet
– Ohjaavat järjestyksenvalvojien toimia



VASTUUHENKILÖT

• Kisatike : 
– Seuraa tilannetta reaaliajassa
– Vastaa viranomaistiimi työstä
– Ylläpitää tilannekuvaa (majoitus, parkki, liikenne, sää, YJT)
– Vastaa eri toimenpiteisiin ryhtymisestä (maastoetsintä, väkijoukon siirto, 

pelastushelikopterin tilaus)
– Yhteistyö ja koordinaatio/päättävä elin

• Viestiliikenne: Marko Niskanen
– Viestisuunnitelma
– Kalusto
– Kontrolli

• Helppi: Tuula Pajunen, Veera Saari, Raine Nurminen, Asko Raita
– Toimii yhteistyössä KISATIKE:n kanssa
– Tapahtumaan liittyvä opastus- ja neuvonta
– Alueella ilmenevät viat, puutteet, ohjeet ja täydennystoimet



VASTUUHENKILÖT

• Turvallisuuskoordinaattori Tauno Haapasaari

– Koordinoi ja ohjaa turvallisuusvaliokunnan 
tehtäviä ulkopuolisena silmänä

– Seurasi ja hoiti kaikki 34 lupahakemusta ja n. 1000 
muuta ilmoitusta on hoidettu asianmukaisesti ja 
ajoissa



RISKIT

• Maastoloukkaantuminen
• Liikenneruuhkat/onnettomuudet
• Paloturvallisuus
• Luonnonilmiöt
• Rikosturvallisuus
• Rahojen käsittely
• Oudot esineet, asiat, henkilöt
• P-alueiden pohjan pettäminen
• Droonit
• Virtaukset/ukkonen



KULUNVALVONTA

• ID-kortti toimii ruokalippuna
• Alueelliset ajoluvat, värein:

– Punainen, vihreä, sininen, oranssi ….teksti
– Asukasajoluvat
– Pressi /Invaparkki maksullisia
– ID-kortti oikeuttaa pääsyyn vain omaan kohteeseen, (järjenkäyttö ei 

nimenomaan kielletty)
– Joihinkin kohteisiin kulunvalvonta
– JV:t pääsevät joka paikkaan
– Talousvaliokunnan edustajilla omat ID-korttinsa kisa-ID:n lisäksi

KYSY KISATIKESTÄ/HELPISTÄ , JOS ET OLE 
VARMA 



JÄRJESTYKSENVALVONTA
• Järjestyksenvalvonnasta vastaavat järjestyspäälliköt esimiestensä avustamina

• Järjestyksenvalvojilla asianmukaiset liivit ja ID

• Toimivat pareittain
• Suorittavat tarvittaessa escort-palveluja (ground walk) ( kaikki saatetaan)

• Järjestyksenvalvojien/toimitsijoiden tulee tietää hieman enemmän kuin 
keskivertotoimitsijan tai ainakin tietää, kuka tietää

• Järjestyksenvalvojan esimiehenä toimivat  vain turvallisuusvaliokunnan 
komentoketjun mukaiset henkilöt



PELASTUSSUUNNITELMA

• Pelastussuunnitelma nähtävillä Riimussa, 
Mörssärissä ja infossa

• Perehtykää
• PÄÄEVAKUOINTISUUNTA ON KIRKKOTIE !!!!



EA-SUUNNITELMA

• Ensiapusuunnitelma on asiantuntijoiden 
laatima ja viranomaisten hyväksymä

• Tapahtuman yhteydessä toimii ”JSP” rakennus 
Mörssärissä, 1 ensiapupiste vaihtoalueen 
välittömässä läheisyydessä, 3 ensiapupistettä
maastossa

• Noutovalmius niin maastossa kuin 
keskuksessakin



EVAKUOINTI

• Kuten uhkista ilmeni, saattaa olla mahdollista
että kilpailukeskus joudutaan tyhjentämään

• Pääevakuointisuunta on KIRKKOTIE
• KISATIKE päättää alueen evakuoinnista ja siitä 

tiedotetaan asianmukaisin kuulutuksin, 
järjestyksenvalvojat tyhjentävät alueen 
yhdessä toimitsijoiden avustamana

• Rauhallisuus ja maltti ovat valttia !!!



ALKUSAMMUTUS

• Alkusammutuskoulutusta annetaan 
kenraaliharjoituksen yhteydessä klo 14.00 
alkaen

• Paikka tiedotetaan tapahtuman yhteydessä
• Alueelle on sijoitettu säädösten mukaisesti 

alkusammutusvälineistöä (sammuttimia, 
vesitynnyreitä)

• Kaikki toimitsijat valvovat tulentekokieltoa



JÄTTEET

• Ei saa varastoida seinustoille (4 m)

• Toimitettava niille kuuluville paikoille

• Ilmoitus Helppiin, jos tarvitaan jäteapua



KYSYMYKSIÄ

?
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