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Pelastussuunnitelma 

Nuorten Jukola 2018 
ja kansallinen suun-

nistuskilpailu 
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Suunnitelman tarkoitus 
 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilö-
kuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita. 
 
Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuun-
nitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta! 

 
Tapahtuman yleistiedot: 

 

Tapahtuman nimi:   
 

Nuorten Jukola 2018, kansainvälinen nuorten 
viestisuunnistuskilpailu 
Kansallinen suunnistuskilpailu Kusiaismäen kes-
kimatka 

Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja kel-

lonajat 
18.8.2018 kilpailukeskus auki klo 08:00-18:00, 
kilpailu alkaa klo 11:30 
19.8.2018 kilpailukeskus auki klo 08:00-16:00,  
kilpailu alkaa klo 11:00. 

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta Kusiaismäen hiihtokeskus, Hyppyrimäentie, 
43100 Saarijärvi 

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestä-

jän nimi, y-tunnus, yhteystiedot 
Saarijärven Pullistus, 0176977-8, Kauppakatu 7 
a 12, 43100 Saarijärvi 
 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: 
nimi ja yhteystiedot 

Ilpo Liimatainen, Orsikuja, 43100 Saarijärvi,  p. 
0452106007, ilpo_liimatainen@hotmail.com  
 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: 
nimi ja yhteystiedot 

Juhani Pimiä, p. 0449794292 
 
 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: jär-

jestyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilös-
tön määrä, sijoittelu ja tehtävät. Suurissa tapah-
tumissa järjestelyt, kuten kaavio organisaatiosta, 
organisaation keskinäinen viestintä ja hälytysyh-
teydet esitetään yksityiskohtaisemmin esimer-
kiksi erillisellä liitteellä. 

 

Liikenne- ja pysäköintivastaava Raine Kivelä, p. 
0405960060 
Ensiapuvastaava SPR, Saarijärvi, p. 
0400467219 

Kohderyhmä: aikuisia, lapsia, vanhuksia, lii-

kuntarajoitteisia, jne. 

 

18.8. Suunnistavat alle 18-vuotiaat nuoret, huol-
tajat ja yleisö 
19.8. kaikenikäiset suunnistajat, sarjoja 10-80 
vuotiaille 
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Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapahtu-

masta ja sen kulusta, ohjelmasta jne. 
http://www.jukola.com/nj2018/fi/ 
Viestin yhteislähtö klo 11:30 ja voittajajoukkueen 
arvioitu maalintulo klo 14:30, jonka jälkeen pal-
kintojen jako juhlalavalla, maali sulkeutuu klo 
18:00.  
 
https://www.pullistus.fi/suunnistus/kilpailut/ku-
siaismaen-keskimatka-19-8-2018/¨ 
Ensimmäinen lähtö klo 11:00, kilpailualue sul-
keutuu klo 16:00 

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikai-

sesti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiak-
kaat + henkilökunta) 

 

18.8.2018: 1800 
19.8.2018: 400 

Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman 

mahdolliset erityispiirteet kuten vaaralliset kemi-
kaalit, nestekaasu ja muut vaaralliset kemikaalit, 
avotuli, pyrotekniset tehosteet, ilotulitteet, tuliesi-
tys, extremelajit, eläimet, tilapäinen majoittumi-
nen tai telttailu jne. Jos tapahtuma sisältää pal-
veluita tai toimintoja, jotka järjestää erillinen ta-
pahtumapalveluiden tuottaja, tässä kohdassa 
esitetään lisäksi, kuinka yhteistoiminta järjestäjän 
ja erillisen palvelun tuottajan välillä toteutetaan. 
Mahdolliset erilliset pelastussuunnitelmat tai tur-
vallisuusasiakirjat liitetään tapahtuman pelastus-
suunnitelmaan. 
 

Tilapäismajoittuminen 17-18.8.18 erillisen majoi-
tussuunnitelman mukaisesti Saarijärven Monitoi-
mihallilla, Sivulantie 6, 43100 Saarijärvi.  

Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapahtu-

mapaikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämis-
mahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen 
sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot 
tieyhteydet, saari jne. 

 

Tapahtumapaikka on Kusiaismäen hiihtokeskus 
ja lähimetsäalue.  

  

 
  

http://www.jukola.com/nj2018/fi/
https://www.pullistus.fi/suunnistus/kilpailut/kusiaismaen-keskimatka-19-8-2018/¨
https://www.pullistus.fi/suunnistus/kilpailut/kusiaismaen-keskimatka-19-8-2018/¨
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1. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTU-
MAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET 

 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan 
henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja 
mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaeh-
käisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman to-
teuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. 

Vaara/riski Tapaturma/sairaskohtaus 

Syyt Suunnistajan kaatuminen tai törmääminen maastossa 

Seuraukset Venähdykset, nyrjähdykset, naarmut, haavat. 

 

Ennaltaehkäise-

vät järjestelyt 

Radat suunnitellaan nuorten suunnistukseen sopiviksi.  

Varautuminen Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Maastossa oleva rastivalvontaryhmä 
hälyttää apua tarvittaessa maastoon. 

Vastuut Turvallisuuspäällikkö, ensiapuvastaava, ratamestari 
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Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä val-
vottava, että yleisö noudattaa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 

ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 979 
4292. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 

 
Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita: 
 
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaa-

roja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian, maaston ja raken-
teiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alu-
eella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 

 
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, 

jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakenteita jne. Estä liikkuminen vaaral-
lisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 

 
3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, 

kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja muiden vaaral-
listen kemikaalien käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. 
kanssa. 

 
4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti. 
 
 
 
Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa 
 
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitys-
vaikeus) tee välittömästi hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112. 
 
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 

     . Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvas-
taava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

 
2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?  

Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää, 
 

Soita hätänumeroon 112. 
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen 
numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa. 

 
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? 

Avaa hengitystie. 
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta 
painamalla. Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hen-
gitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hen-
gitys ei olisi normaalia. 

 
 Hengitys on normaalia. 
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja hen-
kilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tu-
loon asti.  
 Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.  
Aloita elvytys. 

 
4. Aloita paineluelvytys.  

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi 
rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsi-

varsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. 

Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen paineluti-
heys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske pai-
nelut ääneen. 

 
5. Puhalla 2 kertaa. 

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormil-
lasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. 
Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). 
Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.  

 
6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta) 

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, 
ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat. 
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Vaara/riski Tulipalo 

Syyt Viallinen tai pölyinen sähkölaite tai -johto, tupakointi, ilkivalta, nestekaasu, 
palavat nesteet 
 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilöva-
hingot, irtaimistovahingot, maine.  
 

Ennaltaehkäise-
vät järjestelyt 

- tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, vialliset sekä 
pölyiset laitteet poistetaan käytöstä. 

- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja.  
- tupakointi kielletään kilpailukeskuksessa ja pysäköintipaikalla  
- avotulenteko kielletään kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueella  
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella 
- koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn 
- kilpailukeskuksen huoltorakennuksessa on alkusammuttimia ja sammutus-

peitteitä 
- kahvio-kioskissa on alkusammutusvälineet 

Varautuminen - pidetään poistumisreitit esteettöminä  
- pidetään pelastustiet esteettöminä 
- koulutetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen 

 
 

Vastuut Turvallisuuspäällikkö ja kilpailujohtaja 
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Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä val-
vottava, että yleisö noudattaa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 
tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 
044 979 4292. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkasta, että  
 

1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia 
sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää. 

2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja. Sähkö-
laitteet on suojattu sateelta ja kosteudelta. 

3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain 
palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja 

4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan 
koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä. 

5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että 
kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät 

6. kaikki sisusteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1, DIN4102 B1 tai 
vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida 
varmistua. 

7. rakennuksen ja rakenteiden ulkoseinustalla tai katsomoiden alla ei säilytetä 
palavaa materiaalia 

8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat 
esteettömät 

9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty 
asianmukaisesti 

10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina 
11. pelastustiet ovat esteettömät 
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö-

laitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja 
13. yleisön pääsy nestekaasun ja muiden vaarallisten kemikaalien käyttö- ja 

säilytyspaikoille on estetty. 
 

Tulipalotilanteessa 
 
Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 
044 979 4292 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
Pelasta ja varoita 

 Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.  
 Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata 

itseäsi hengenvaaraan. 
Sammuta 

 Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo 
on vielä hallittavissa. 

 Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo 
pienestä vesimäärästä. 

 Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun si-
nulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina. 

 Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sul-
kemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on 
kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea. 

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.  
 Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan 

poistu savuiseen tilaan. 
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto. 
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.  
 
Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan! 
 
 
 

HÄTÄNUMERO 112 

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Hyppyrimäentie 1, 43100 Saarijärvi 
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 
 
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen, jos tilanne muuttuu. 
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Vaara/riski Sääolosuhde 

Syyt Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade, 

ukkonen, salamointi 

 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman 

peruminen tai siirtäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine 

 

Ennaltaehkäise-

vät järjestelyt 

- säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana 
- tapahtuman peruminen tarvittaessa 

 

 

Varautuminen - ohjeistetaan yleisöä varautumaan sään mukaisesti 
- seurataan säätiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupai-

notteisesti 
- kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin 
- tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman al-

kua ja säännöllisesti tapahtuman aikana 
- kehotetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma 

on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan riittävästi 
vettä 

- ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen 
 

 

Vastuut Kilpailukeskuspäällikkö Timo Kulmala, kilpailujohtaja Ilpo Liimatainen 
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Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa 
niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman 
johtajalla p: 0452106007 ja turvallisuuspäällikölle numeroon p. 044 9794292. Toimi saamiesi ohjeiden mukai-
sesti. 
 
Tarkasta, että 
 
1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin 
 
2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa 
 
3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat 
 
4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla. 
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Vaikeassa sääolosuhteessa 
 
Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 979 4292 ja 
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä. 
 
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakenteiden, puiden ja irtaimiston lähei-

syydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!). 
 
3. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 

 


