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1. SUUNNITELMAN TARKOITUS 
 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Raatojuoksu 2021 tapahtuman toteuttamisesta 
vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkiyttää turvallisuuden vastuita ja 
velvoitteita. 
Tämän yleisötapahtuman toteuttamisesta vastaavat tahot sitoutuvat noudattamaan 
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta sekä 
noudattamaan viranomaisten voimassa olevia koronaohjeita ja -määräyksiä! 
 
1.1 Tapahtuman yleistiedot 
 

Tapahtuman nimi: Porvoon kansallinen suunnistuskilpailu sekä 
Viestiliigan finaali 

Tapahtuman ajankohta: 17.9.2022 klo 13 – 22 
 

Tapahtumapaikka: Kilpailukeskus Porvoossa, Virvik Golf Oy, 
Virvikintie 346, 06200 Porvoo. 
Tieliittymän koordinaatit ovat 
 60°20'56.8"N 25°51'32.2"E 
Suunnistusmaasto on Virvikin metsäalueilla. 
 

Kohderyhmä/asiakaskunta: Suunnistajia, aikuisia ja lapsia, huoltajia sekä 
nuoria ja aikuisia toimitsijoita. Ikäjakauma on 8 – 
80 vuotta 
 

Tapahtuman järjestäjä:  Orienteringsklubben Trian rf, Y-tunnus 2657363-2 
puheenjohtaja@oktrian.fi 
 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Kilpailunjohtaja Kalevi Ilonen, p. 040 031 0663 
varajohtaja Pasi Liitiäinen, p. 040 540 2872 
 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Turvallisuusvastaava Risto Säynäväjärvi,  
p. 040 5693706 
Liikenne- ja pysäköintivastaava Peter Tallberg,    
p. 050 071 8269 
 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstön 
määrä, sijoittelu ja tehtävät 

Kilpailukeskusalueella sekä lähtöpaikoilla ja 
pysäköintialueilla on yhteensä n. 50 toimitsijaa. 
Useimmat toiminnot on miehitetty vähintään 
kahdella henkilöllä.  
Tapahtuma-alueella on kaksi järjestyksenvalvojaa. 
 

Tapahtuman kuvaus: Lauantaina 17.9.2022 ensimmäisenä tapahtumana 
on henkilökohtainen keskimatkan 
suunnistuskilpailu, jonka lähdöt tapahtuvat 
kilpailukeskuksen läheisyydestä kahdelta 
lähtöpaikalta, ensimmäiset lähdöt klo 14.00.  
Lauantaina 17.9.2022 toisena tapahtumana on 
Viestiliigan finaali, jonka lähdöt kilpailukeskuksesta 
kahtena yhteislähtönä, klo 18.00 ja 19.00.  
Molempien kilpailujen maali on 
kilpailukeskuksessa.  

mailto:puheenjohtaja@oktrian.fi
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Viestiliigan finaali televisioidaan ViaPlayn kautta. 
Tätä varten on kilpailukeskuksessa TV-tuotannon 
vaatimat laitteet ja maastossa kaksi TV-rastia. 
Liikenteen opasteet ovat karttaan merkityillä 
paikoilla 17.9.2022 klo 10.00 – 17.9.2022 klo 
22.00.  
Henkilökohtaiseen kilpailuun odotetaan yhteensä 
noin 450 suunnistajaa. Viestiliigan finaaliin 
odotetaan noin 350 suunnistajaa. Koko 
tapahtumaan odotetaan osallistuvan yhteensä 
noin 900 osallistujaa ja noin 50 toimitsijaa sekä 
huoltajia ja yleisöä noin 50 henkilöä.  
 

Arvio henkilömäärästä: Tapahtuman kokonaisosallistujamäärä on 
yhteensä noin 1000 henkilöä, iältään pääosin 8 - 
80 vuotta.  
Henkilökohtaisessa kilpailussa on noin klo 13.00 – 
16.30 paikalla yhteensä noin 450 osallistujaa sekä 
noin 50 toimitsijaa ja noin 30 henkilöä yleisöä ja 
huoltajia.  
Viestikilpailussa on noin klo 17.00 – 22.00 paikalla 
yhteensä noin 350 osallistujaa sekä noin 50 
toimitsijaa ja noin 40 henkilöä yleisöä.  
Saman aikaisesti paikalla oleva henkilömäärä on 
lyhytaikaisesti henkilökohtaisen kilpailun aikana 
klo 13.00 – 16.30 yhteensä noin 400 ja 
viestikilpailun aikana klo 17.00 – 21.00 yhteensä 
noin 400. Pääosan ajasta osallistujat ovat 
hajautuneet suunnistamaan maastoalueella. 
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Tapahtuman erityispiirteet: Tapahtumakeskus on Virvik Golfin alueella. 
Tapahtumassa ei ole erillistä kisakahviota, vaan 
osallistujat voivat tukeutua Virvik Golfin kiinteään 
ravintolaan, Tupakahvila Virvikiin. Sisätiloja ei ole 
muutoin käytössä. Peseytymispaikkaa ei ole. 
Osallistujat pukeutuvat ulkona. 
Käytössä on kuulutus- ja tietokonelaitteet. 
Kilpailukeskuksessa toiminnot ovat ulkotiloissa. 
Ensiapu toimii kilpailukeskusalueella olevassa 
teltassa. Tulospalvelua varten on siirrettävä 
parakki ja muita toimintoja varten kevyet 
telttakatokset. 
 

Tapahtumapaikan erityispiirteet: Kaikissa tapahtuman toiminnoissa noudatetaan 
viranomaisten voimassa olevia ohjeita ja 
suosituksia koronaturvallisuuteen liittyen.  
Lauantaina 17.9.2022 suunnistusmaasto on 
Ylikentien eteläpuolella, Virvikintien länsipuolella, 
Rånäsintien itäpuolella Virvikin maastoalueella.  
Maastoalueet ovat pääosin Porvoon kaupungin 
omistamilla alueilla. Kaikkien maastoalueiden 
käyttöön on saatu luvat. Kilpailun aikana 
suunnistajat liikkuvat seuraavasti: 
- henkilökohtaisen kilpailun lähtöpaikat 

sijaitsevat kilpailukeskuksen, Virvikintie 346, 

006200 Porvoo tuntumassa 

- viestisuunnistuksen lähtö- ja vaihtopaikka 

on kilpailukeskuksessa, Virvikintie 346, 

006200 Porvoo. 

- suunnistussuoritus maastoalueella 

- siirtyminen maastosta maaliin, joka on 

kilpailukeskuksessa, josta edelleen omille 

autoille. 
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2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI 
 
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. 
 

 

A - Vaara tai riski B - Syyt C – Seuraukset 

Tulipalo 
Kilpailukeskuksessa: satunnainen syttymissyy esim. 
makkaragrilli, viallinen sähkölaite 
Maastossa: satunnainen syttymissyy esim. ukkonen. 

Tapahtuman keskeyttäminen /hetkellinen 
keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, 
maastovahinko, maine 

Tapaturma 
Kompastuminen esteeseen tmv. loukkaantuminen 
maastossa tai kilpailukeskuksessa 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot 

Sairauskohtaus 
Satunnainen kilpailijan tai järjestäjän sairauskohtaus 
kilpailukeskuksessa tai maastossa 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot 

Liikenneonnettomuus 
Suunnistajien huolimaton käyttäytyminen liikennealueilla 
tai kilpailukeskuksessa lähettyvillä olevien teiden varsilla 

Ensiavun/hoidon järjestäminen, kolari, 
henkilövahingot, irtaimistovahingot 

Tilapäisrakenteiden 
sortuminen 

Tilapäisrakennelmien huolimaton pystytys 
kilpailukeskuksessa 

Tapahtuman hetkellinen keskeyttäminen, 
henkilöstövahingot, irtaimistovahingot, maine 

Eksyminen maastoon 
Suunnistajan eksyminen Etsintäpartion ja ensiavun/hoidon järjestäminen, 

henkilövahingot 
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3. TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  
 
Jokaista kohdassa 2 havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät 
järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman 
toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. 
 
3.1 Turvallisuusjärjestelyt tapahtumassa havaittujen riskien osalta 
 

Vaara tai riski: Tulipalo Vastuutaho 

Tulipaloja 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 
tulipaloon 

Ulkotiloissa käytetään vain 
ulkokäyttöön tarkoitettuja 
sähköjohtoja.  
Sähkölaitteet suojataan sateelta ja 
kosteudelta.  
Vialliset sähkölaitteet tai -johdot 
poistetaan käytöstä. 
Varmistetaan kunkin laitteen 
vaatimasta riittävästä 
suojaetäisyydestä. 
Kilpailukeskuksen infossa on 
jauhesammutin ja sammutuspeite.  
Myös käytettävien 
sähköaggregaattien vieressä on 
jauhesammutin ja sammutuspeite. 
Ravintoloissa on omat hyväksytyt 
turvallisuussuunnitelmansa. 
 

Infon vastaava 
Rita Wickholm 
p. 040 575 8707 
Virvik Golfin vastaava Mikko 
Rintala 
p. 040 719 9983 
 

Toiminta 
tulipalotilanteessa 

Alkusammutus kilpailukeskuksessa 
ilmoitetaan p. 112 
Maastopalosta ilmoitetaan p. 112 
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Kilpailukeskusvastaava 
Jari Pullinen, p. 040 584 6055 
Ensiavun vastaava 
Senja Kangas 
p. 040 064 1626 
 

 

Vaara tai riski: Tapaturma Vastuutaho 

Tapaturman 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 
tapaturmaan 

Kilpailukeskuksen ja  
lähdön alueen tarkistaminen, ja 
mahdollisten vaaraa aiheuttavien 
esineiden poisto.  
 

Kilpailukeskusvastaava 
Jari Pullinen, p. 040 584 6055 
Lähdön vastaava 
Hannu Fabritius 
044 061 0933 

Toiminta tapaturman 
tilanteessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan tarvittaessa puh. 112 
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. 
tajuton potilas, rintakipu, 
hengitysvaikeus) tee välittömästi 
hätäilmoitus suoraan numeroon 112. 

Ensiavun vastaava 
Senja Kangas 
p. 040 064 1626 
 

 
 
 
 
 
 

Vaara tai riski: Sairauskohtaus Vastuutaho 
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Sairaskohtauksen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Järjestäjällä on tapahtuman aikana 
ensiapu kilpailukeskuksessa. 
Maastossa ei ole ensiapupistettä. 
Tarvittaessa yhteys lähtöpaikalle tai 
kilpailukeskukseen.  

Ensiavun vastaava 
Senja Kangas 
p. 040 064 1626 
 

Toiminta 
sairaskohtauksen 
tilanteessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. 
tajuton potilas, rintakipu, 
hengitysvaikeus) tee välittömästi 
hätäilmoitus suoraan numeroon 112. 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 
 

Ensiavun vastaava 
Senja Kangas 
p. 040 064 1626 
 

   

 

Vaara tai riski: Liikenneonnettomuus Vastuutaho 

Liikenneonnettomuu-
den 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 
 

Kilpailukeskuksessa ja lähialueella 
olevien paikoitusalueiden opastus ja 
liikenteen ohjauksen järjestäminen 
tapahtuman ajaksi. 
 

Liikenne- ja pysäköintivastaava 
Peter Tallberg, p. 050 071 8269 
 

Toiminta 
liikenneonnettomuus-
tilanteessa 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112. 
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. 
tajuton potilas, rintakipu, 
hengitysvaikeus) tee välittömästi 
hätäilmoitus suoraan numeroon 112. 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 
 

Ensiavun vastaava 
Senja Kangas 
p. 040 064 1626 
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ENSIAPUOHJE SAIRASKOHTAUS-/ TAPATURMATILANTEESSA 
  
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, 
hengitysvaikeus) tee välittömästi hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112. 
  

1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 
040 0641626. Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli 

ensiapuvastaava 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 hengitys 
normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi 
normaalia. 

  
-> Hengitys on normaalia. 

Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö 
hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon 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 käsivarsin 
kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna 
rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 
kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen. 

  
5. Puhalla 2 kertaa. 
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi 
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 tai riski: Tilapäisrakenteiden sortuminen Vastuutaho 

Tilapäisrakenteiden 
sortumisen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Kilpailukeskuksessa on siirrettävä 
parakki tulospalvelun käyttöön. 
Tilapäisrakennelmien 
(leimantarkistus, INFO-teltta, 
ensiaputeltta) huolellinen pystytys ja 
kiinnitys tukevasti alustaansa 
valmistajan antaman ohjeistuksen 
mukaisesti sekä kovalla alustalla 
riittävät painot nurkkiin ja muihin 
tukijalkoihin.  
 
Pienet teltat järjestäjillä, kiinnitetään 
kulmistaan ja keskeltä pitkää sivua 
maakiiloilla maahan kiinni ja painoilla. 
Kevyet teltat ja katokset kiinnitetään 
kulmistaan joko maakiiloilla tai 
painoilla. 
Tilapäisrakenteita tarkkaillaan koko 
tapahtuman ajan. Tarvittaessa 
tehostetaan kiinnityksiä ja painotuksia 
sekä ohjataan ihmiset kauemmas 
telttojen ja muiden tilapäisrakenteiden 
läheisyydestä. 
Rajuilman sattuessa tai tuulen 
yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä 
tehostetaan tai telttojen käyttö 
keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois 
telttojen läheisyydestä ja teltat 
puretaan, jos se on mahdollista. 
Mikäli valmistaja on antanut muita 
ohjeita, noudatetaan niitä. 
 

Kilpailukeskusvastaava 
Jari Pullinen, p. 040 584 6055 
 

Toiminta 
tilapäisrakenteiden 
sortumistilanteessa 

Sortunutta tilapäisrakennetta ei tule 
pystyttää uudelleen ennen kuin on 
varmistuttu tuotteen eheydestä. Jos 
tuote kerran on sortunut, on se mitä 
todennäköisemmin viallinen. 
Mikäli sääolosuhteet sallivat ja on 
todettu, että tilapäisrakenne on 
vahingoittumaton, voidaan se 
pystyttää ja kiinnittää / tukea 
uudelleen. 
Mahdollisten henkilövahinkojen 
yhteydessä ensiapu annetaan 
tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 
112 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 
 
 

Kilpailukeskusvastaava 
Jari Pullinen, p. 040 584 6055 
Ensiavun vastaava 
Senja Kangas 
p. 040 064 1626 
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Vaara tai riski: Eksyminen maastoon Vastuutaho 

Maastoon eksymisen 
ennaltaehkäisevät 
järjestelyt ja 
varautuminen 

Kilpailuradat on suunniteltu ikä- ja 
taitotasoon sopiviksi.  
Infossa ja ensiavussa on saatavilla 
kilpailukartta, johon on kaikki radat ja 
rastipisteet merkitty. 
 

Ratamestarit Pekka Vuorinen ja 
Stefan Karlsson toimittavat 
kartat infon ja ensiavun 
vastaaville. 

Toiminta maastoon 
eksyminen 
tilanteessa 

Juoksijan, suunnistajan tai 
maastopyöräilijän eksyminen: Mikäli 
osanottaja ei ole palannut välittömästi 
eksymisilmoituksen saapumisesta tai 
viimeistään 15 min. kuluessa maalin 
sulkemisesta eikä myöhemmästä 
paluusta ole sovittu, järjestäjän partio 
suorittaa maastotiedustelun. Ellei se 
tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille 
(puh. 112) hengen-/terveydenvaaran 
kokonaistilanteen arvion mukaan 
(lapsi/vanhus – terve aikuinen, sataa / 
on kylmää – kaunis, lämmin päivä, 
pimeä pian tulossa – on pitkään 
valoisaa – illan pimeys uhkaa, jne).  
 
Maastossa eksyneen tai 
loukkaantuneen kilpailijan 
paikantamiseksi suosittelemme, että 
kaikilla olisi puhelimessaan 112 
sovellus. Ellei puhelinta ole 
käytettävissä, huuda apua! 
Suunnistussääntöjen mukaisesti 
jokaisella on velvollisuus auttaa 
loukkaantunutta tai hätätilanteeseen 
joutunutta. Ellei puhelinta ole 
käytettävissä, toinen suunnistaja, 
juoksija tai pyöräilijä on velvollinen 
viemään tiedon loukkaantumisesta ja 
hänen sijainnistaan joko lähtöpaikalle 
(merkitty karttaan), maaliin tai hakea 
apua, lähellä olevasta talosta (mikäli 
sellaisia on). Ilmoitus vieressä oleviin 
numeroihin, niin he voivat käynnistää 
tarvittavat toimet. 
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 
Ilmoitetaan puh. 112 
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. 
tajuton potilas, rintakipu, 
hengitysvaikeus) tee välittömästi 
hätäilmoitus suoraan numeroon 112. 
 
Hälytysajoneuvojen opastus 
tapahtumapaikalle: sovitaan 
hälytyksen yhteydessä. 
Paikalla on koko kilpailun ajan 
ensiapuhenkilöstöä. Vakavissa 

Turvallisuudesta vastaava 
koordinoi toimintaa 
Risto Säynäväjärvi 
p. 040 5693706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensiavun vastaava 
Senja Kangas 
p. 040 064 1626 
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sairaustapauksissa hälytetään 
sairasauto, lievemmät 
sairaustapaukset ohjataan 
tarvittaessa terveyskeskuksen 
päivystykseen. 
 
Loukkaantuneet, jotka eivät pääse 
omin avuin pois metsästä, käydään 
hakemassa miesvoimin, ensisijaisesti 
paareilla lähimmälle tielle, mikäli se 
vain on suunnistajan kunnon 
perusteella mahdollista. Ambulanssi 
opastetaan / ohjataan 
loukkaantuneen luo puhelimitse. 
Kilpailualueen reunoille ja osin 
keskemmälle pääsee autolla: 
Ylikentietä, Virvikintietä ja osin 
keskemmälle pääsee Ränäsin 
rantatietä pitkin.  Ensiapuryhmällä on 
käytössään kilpailukartta, jossa kaikki 
radat ja rastit. 
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3.2 Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt 
 
Alkusammutuskalusto: Kilpailukeskuksessa on 3 kpl jauhesammuttimia (vähintään 6 kg) ja 
sammutuspeite. 
 
Automaattinen paloilmoitin: Tapahtuma on kokonaan ulkotiloissa 
 
Ensiapu: Ensiapujärjestelyt ovat kilpailukeskuksessa.  
 

Ensiavun 
vastuuhenkilö 

Nimi: Senja Kangas 
p. 040 064 1626 
Sähköposti: senja.kangas@hotmail.com 

Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 

17.9.2022 1 lääkäri 13.00-22.00 

17.9.2022 2 sairaanhoitaja 13.00-22.00 

 

Ensiapumateriaali Tapahtumakeskuksessa sijaitsevassa ensiapupisteessä on 2 
makuupaikkaa, peittoja sekä ensiaputoimenpiteiden tekemiseen 
tarvittavia välineitä, puhdistusaineita, sidostarvikkeita ja 
kylmäpakkauksia.  

 
 
Henkilömäärä: Koko lauantaipäivän aikana yhteensä noin 1000 henklöä, kuitenkin 
samanaikaisesti paikalla on lyhytaikaisesti noin 400 henkilöä, mukaan lukien järjestelytehtävissä 
olevat toimitsijat. 
 
Nestekaasu: Ei käytössä nestekaasulla toimivia laitteita. 
 
Palavat nesteet: Sähkönsyötön varajärjestelmänä olevan sähköaggregaatin polttoaine. 
Käytössä on 1 kpl noin 2 kW bensiinikäyttöinen aggregaatti, jonka polttoainesäiliö on noin 1 l. 
Polttoainekanistereita on 1x5 l pienkonebensiini. Polttoainekanisteri tuodaan tapahtumapaikalle 
tapahtumapäivän aamulla ja ne sijoitetaan ao. aggregaatin viereen. Aggregaatti säilytetään yön 
yli maalitoiminnon parakissa. Aggregaatti sijoitetaan noin 10 – 20 m päähän maalista ja muista 
käyttökohteista sekä suojataan niin, etteivät asiaan kuulumattomat niiden lähelle pääse. 
Aggregaatin vieressä on 6 kg jauhesammutin teholuokaltaan vähintään 34 A 183 BC sekä 
sammutuspeite. 
 
Palo-osastointi: Ei tarvetta, Tapahtuma järjestetään kokonaan ulkona. 
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Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset:  
Kilpailuja varten on tienvarsiopasteet sekä viitoitus kilpailukeskukseen. 
- Kilpailukeskus on Virvik Golfin alueella ja pysäköintialueet välittömässä läheisyydessä, 

myös Virvik Golfin alueella. Tapahtumakeskuksen osoite on Virvikintie 346, 006200 

Porvoo. 

Osallistujien opastus pysäköintialueille, joista he siirtyvät kävellen kilpailukeskukseen. 
 
Pelastuslaitokselle opastus:  
Tapahtumakeskukseen pääsee lähestymään kahta reittiä:  

- 1. Porvoon tai Kotkan suunnasta opasteiden mukaisesti tieltä VT7 Sannäsin liittymästä ja 
edelleen Ylikentietä Virvikintielle ja edelleen tapahtumakeskukseen. 

- 1.1. Porvoon suunnasta Epoontietä Ylikentielle ja Virvikintielle ja edelleen 
tapahtumakeskukseen. 

 
Myös helikopterilla voidaan laskeutua kilpailukeskuksen lähistöllä esim. tien toisella puolella 
olevalle golf-väylälle. 
 
Kilpailukeskuksen tilapäisrakennelmat sijoitetaan siten, että pelastustiet ovat käytettävissä. 
 
Poistumisjärjestelyt: Tapahtuma järjestetään ulkona. Kilpailukeskuksen pelastustie on 
Virvikintie. Kokoontumispaikka on tapahtuma-alueen itäpuolella Virvik Golfin ravintolan 
edustalla. 
 
Sisusteet/somisteet: Tapahtuma järjestetään ulkona. Tulospalvelun parakki sekä pienehköjä 
telttakatoksia, joissa elektronisia lukulaitteita ja kalusteita. Erityisiä somisteita ei ole.  
 
Sähköt: Sähkönsyöttö tapahtuma-alueelle asennetusta tilapäisestä sähköliittymästä kiinteästä 
sähkökaapista. Varalla polttomoottorikäyttöinen sähköaggregaatti.  
 
Tilapäiset rakennelmat: Tapahtuman tilapäisiä rakennelmia ovat tuloslaskennan parakki ja 
teltta. Pienempiä telttoja/katoksia. 8 kpl WC tyyppiä ”Bajamaja”. 
 
Tapahtuma järjestetään ulkona. Mitään yleisölle tarkoitettuja tilapäisrakennelmia ei ole.  
 
Tuliesitys, pyrotekniikka: Ei ole. 
 
Tupakointi alueella on kielletty! 
 
 

4. OHJEET 
 
Henkilökunnan ohjeistus: Tapahtumasta vastaavat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan.  
Tilaisuuden pelastussuunnitelma on yleisön nähtävillä kilpailun tulostaululla tapahtuman aikana. 

4.1 Korona-ajan erityisohjeet (Noudatetaan tapahtuma-aikaan voimassa olevia 

viranomaisten määräyksiä ja suosituksia) 
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5. POHJAKARTAT JA LIIKENNEOPASTUS 
 
 
5.1. KILPAILUALUE 17.9.2022, PORVOON KANSALLINEN JA VIESTILIIGAN FINAALI 
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5.2. OPASTUS 

                                    

Opastekyltit: 

- Sannaistentien, nro 11863 ja Jakarintien, nro 1571, risteyksessä, nuoli vasemmalle ja 

teksti Kilpailukeskus 15 km 

- Jakarintien, nro 1571 ja Ylikentien, nro 11861, risteyksessä, nuoli oikealle 

- Ylikentie, nro 11861, Yliken kylässä, nuoli oikealle ja teksti Kilpailukeskus 8 km 

- Ylikentien, nro 11861 ja Virvikintien risteyksessä, nuoli vasemmalle 

- Virvikintie, varoituskyltti tekstillä suunnistuskilpailu 
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5.3 TAPAHTUMAKESKUSALUE,  
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6. TARKASTUSLISTA 

 OK Ei 
käytössä 

Korjattava / 
korjauksen 

vastuuhenkilö 

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu 
pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. 

OK   

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, 
aluehallintovirasto) on hankittu. 

  TEKEILLÄ / 
Risto 
Säynäväjärvi 

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle 
vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä. 

 ei 
käytössä 

 

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus 
pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen 
tehosteiden käyttöä. 

 ei 
käytössä 

 

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan 
poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen 
järjestämistä. 

 ei 
käytössä 

 

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin 
pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan. 

 ei 
käytössä 

 

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman 
pelastussuunnitelmaan. 

  annetaan / Risto 
Säynäväjärvi ja 
Pasi Liitiäinen 

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on 
esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu. 

ok   

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty 
ensiapuvalmius. 

ok   

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on 
tiedossa ja sitä valvotaan. 

ok   

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään 
esteettöminä. 

  hoidetaan/ Jari 
Pullinen 

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen 
osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita. 

ok   

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä 
ja ohjeita. 

ok   

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja 
ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita. 

ok   

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä 
esteettömiä. 

ok   

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei 
kiilata auki. 

 ei 
kaytössä 
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Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta 
ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.  
 
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat 
muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä. 
 
 
Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman  
alkua pelastusviranomaiselle. 
 
 

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti 
syttyvä SL1 tai vastaava) 

ok   

    


