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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi Ankkurirastit

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-
teystietoineen)

Angelniemen Ankkuri ry.
Kilpailunjohtaja Jukka Salo 040-5015402

Pelastussuunnitelman laatija
Jukka Aaltonen p. 040 758 6882

1.3 Järjestämispaikka (Paikan
nimi ja osoite, ehkä myös GPS-
koordinaatit)

Hirvitie 224, SALO

Mahdolliset hätäilmoitukset tekee järjestäjän edustaja 112appsia
käyttäen, jolloin saadaan tarkka sijainti.

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 15.04.2016 klo 08 - 17,
kilpailuaika klo 11 - noin klo 16

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt
selvitys tilaisuuden luonteesta)

Kansallinen suunnistuskilpailu

1.6 Arvioitu osallistuja- / yleisö-
määrä (Yleisön laatu. liikuntara-
joitteisuus tms. alkoholitarjoilua
jne.)

Kilpailijoita n. 1 200, Kisa-alueella yhteensä enintään n. 1 5
000 henkilöä. Kyseessä urheilukilpailu, jossa on ruoan ja
kahvin sekä makeisten myyntiä.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo
- parkkialueella
- kilpailukeskuksessa

Ajoneuvojen sijoittelu ja riittävät
etäisyydet.
Alkusammutuskalustoa on
parkkipaikkojen läheisyydessä
ja ravintolassa.
Vastuuhenkilöille annetaan oh-
jeet onnettomuustilanteen varal-
le.

Alkusammutus, hätäpuhelu 112,
Pelastusajoneuvojen opastus
paikalle ja esteetön pääsy var-
mistetaan. Tarvittaessa yleisöä
opastetaan kuulutuksilla.

Tulipalon sattuessa ravintolan
kaasupullot suljettava ja siirret-
tävä suojaan!!

2.2 Sairaskohtaus Kilpailupaikan osoite ja koor-
dinaatit annetaan viranomaisten
tietoon ennen kilpailua (tämä
suunnitelma).
SPR:n ensiapuryhmä keskuk-
sessa.

Ensiapuryhmä kilpailukeskuk-
sessa, tarvittaessa soitto 112 -
sairaankuljetus /ensihoito.

2.3 Tapaturma SPR:n ensiapuryhmä on kes-
kuksessa.

Ensiapuryhmä kilpailukeskuk-
sessa, tarvittaessa soitto 112 -
sairaankuljetus /ensihoito.
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2.4 Liikenne
Pysäköinti kilpailukeskuksen
lähellä kentällä sekä tienvarsi-
pysäköinti

Alhaiset nopeusrajoitukset. Riit-
tävä määrä liikenteen ohjaajaa-
jia, selkeät opasteet ja liikenne-
merkit.

Tarvittaessa alkusammutus ja
pelastustoiminta järjestäjien ja
yleisön toimesta. Hätäpuhelu
112

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei majoitustoimintaa. Tilapäisra-
kenteet keveitä, ei suurta palo-
kuormaa. Sijoittelussa huomioi-
daan riittävät etäisyydet.
Rakenteet riittävän kestävät ja
kaatumisvaarat ehkäistään.
 Sähkötyöt tehdään ammattilais-
ten toimesta.
Järjestäjät varautuvat rakenta-
mis- ja purkutöissä ensiapuväli-
neillä.

Tarvittaessa alkusammutus,
raivaus ja ensiapu. Grillin ja
ravintolan kaasupullot suljettava
mahdollisessa tulipalotilantees-
sa ja siirrettävä syrjään mahdol-
lisuuksien mukaan!

2.6 Eksyminen maastoon
/loukkaantuminen maastossa

Tulospalvelu seuraa maastossa
olijoita.

Järjestäjien sisäiseen käyttöön on
tehty tarkempi pelastussuunnitelma
maastossa tapahtuvia onnettomuuksia
varten. Järjestäjien ensiaputaitoinen
pelastuspartio maastoon  ja ambu-
lanssin  ajoreitit eri alueille kuvattu.
Opastus ambulanssille.

Kanssakilpailijat auttavat louk-
kaantunutta. Ensiapu ja sijainnin
määritys. Nouto metsästä ja
ensiapu kisakeskuksessa. Tar-
vittaessa kuljetus hoitopaik-
kaan.
Tarvittaessa järjestäjät organi-
soivat etsinnän.

2.7 Sähkötapaturma Sähkötyöt tehdään ammattilais-
ten toimesta. Tehosyötön kat-
kaisupiste merkitään ja tieto
siitä on kenttähenkilökunnalla.

Sähkön syöttö katkaistaan.
Elvytys ja soitto 112.

2.8 Myrkytystapaus Äkillinen myrkytystapaus on
erittäin epätodennäköinen. Kil-
pailussa ei käsitellä myrkyllisiä
eikä vaarallisia aineita.

Ensihoito tapahtuu kilpailukes-
kuksessa. Tarvittaessa soitetaan
112:seen ja toteutetaan kuljetus
hoitopaikkaan. Ensiohjeet Myr-
kytystietokeskuksesta
puh. (09) 471 977

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN
AIKANA

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö
joka vastaa koko tapahtumasta)

Kilpailunjohtaja Jukka Salo p. 040-5015402

3.2 Paikoituksesta vastaava Rauno Hakala p. 0400-124832

3.3 Rakenteista vastaava Angelniemen Ankkurien talkoo-
porukka / kilpailunjohtaja

p. 040 758 6882

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-
taava

Rauno Hakala p. 0400-124832
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3.5 Onnettomuustiedottamisesta
vastaava

Kilpailujohtaja Jukka Salo p. 040-5015402

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Vastuuhenkilö Henrik Toivonen
henkilöstö ensiapupisteessä 5
henkilöä.

p. 040 5379 413

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

Jukka Aaltonen
Pelastushenkilöstö kootaan
tarvittaessa kilpailukeskuksessa
olevista järjestäjistä.

p. 040 758 6882

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä,
laatu ja sijoitus)

Kisaravintolassa on sammutuspeitto ja jauhesammutin. Lisäksi
yksi jauhesammutin on kuljetusvalmiudessa kilpailukeskuksessa.
Kilpailukeskuksessa on käytössä myös vettä (pesupaikalla).

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-
paikka

Ensiapupaikka on merkitty kilpailukeskuksen karttaan. Ensiavus-
sa on riittävä määrä ensiapuvälineitä.
Tarvittaessa hoidetaan kuljetus maastoon. Ilmoitus tarpeesta p.
040 5379 413

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka

Opaspaalu, kilpailukeskuskartassa nro 1. Jos kyseessä on tulipa-
lo, järjestäjät kokoavat ja ohjaavat kuulutuksilla ja opastaen väen
suojaan tien toiselle puolen. Kilpailukeskukseen johtava tie pide-
tään auki mahdollisia pelastusajoneuvoja varten.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-
eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-
tuu onnettomuustilanteessa)

Poistuminen Hirvitietä.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-
sön varoittaminen ja henkilökunnan
hälyttäminen)

Kuulutuksella ja organisaation sisäisesti matkapuhelimilla. Toi-
mintojen vastuuhenkilöt vastaavat oman väkensä hälyttämisestä
ja organisoinnista mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin
pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-
seen)

Kilpailukeskukseen johtava tie pidetään onnettomuustilanteessa
vapaana pelastusajoneuvoja varten. Liikenteenopastus huolehtii
tarvittaessa tien esteettömästä käytöstä. Yhteyshenkilö Rauno
Hakala p. 0400-124832

5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt Henkilöautojen pysäköinti Hirvitien varressa sekä Märyn taaja-
massa lähellä.
Linja-autojen purku tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä.
Linja-autot ajetaan niille osoitetuille paikoille pois kilpailukeskuk-
sesta.
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5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-
ta)

Ensiapupisteen henkilöstö on koulutettua SRP:n väkeä.

5.3 Alkusammutuskoulutus
(Henkilökunta)

Keskeisille henkilöille ravintolassa ja kilpailukeskuksessa sekä
liikenteenohjauksessa annetaan jauhesammuttimen käyttökoulu-
tus.
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YLEISÖTAPAHTUMAN ENSIAPUSUUNNITELMA

Ensiapusuunnitelma liitetään osaksi tapahtuman pelastussuunnitelmaa
(Pelastuslaki 379/2011 14 ja 16 §, pelastusasetus 407/2011 3 §)

Tapahtuman nimi

Tapahtuma-aika Päivämäärät: Tapahtuman kellonaika:

Tapahtumapaikka Osoite: Kaupunginosa:

Tapahtuman kuvaus Kuvataan tapahtuman ja asiakaskunnan luonne (lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia jne.)

Arvioitu yleisömäärä Arvioidaan samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrä

Riskiarvio Arvioidaan ensiapua tarvitsevien määrä, huomioidaan asiakaskunta, tapahtuman luonne, mahdolliset
päihteet, tapahtuman aiheuttamat erityisriskit, tapahtumapaikka ja sääolosuhteet.

Ilmoittajan yhteystiedot Nimi: Osoite:

Organisaatio: Asema organisaatiossa:

Sähköposti: Puhelin:

Ensiavun vastuuhenkilö Nimi: Valvira terhikki nro:

Koulutustaso:

Puhelin:

Sähköposti:
Kuvaus ensiavun Kuvataan lyhyesti miten ensiapujärjestelyt toteutetaan tapahtuman aikana.
järjestelyistä

Ensiapuhenkilöstön Johto: Päivystäjät: Yhteensä:
kokonaismäärä
Päivystäjälista "Terveysviranomainen voi halutessaan vaatia erillisen listan ensiavun päivystäjistä"
toimitetaan erikseen "Mikäli lista vaaditaan, se tulee toimittaa ennen tapahtuman alkamista"

Ankkurirastit 2017

15.04.2017 klo 8 - 17

Hirvitie 224 Salo, Märy

Suunnistuskilpailu

noin 1 500 sisältää kilpailijat

Suunnistuskilpailulle tyypillisiä urheiluvammoja, kuten nyrjähdyksiä,
nirhaumia, haavoja.

Jukka Aaltonen

jukka.aaltonen
@ebaana.net

turvallisuusvastaava

040 758 6882

Ensiapupiste kilpailukeskuksessa. Ensiapupisteellä lääkäri, ja SPR:n
koulutetut ensiapuhenkilöt. Ambulanssin käyttöön varauduttu.

2 5 7



Ensiapumateriaali Kuvataan millaisia ensiapu- ja hoitovälineitä on hankittu ja minne ne on sijoitettu.

Ensiavun viestiliikenne Kuvataan miten tapahtumaorganisaation sisäinen viestiliikenne toimii, millä välineillä suoritetaan tapahtuman
sisäistä viestintää. Miten viestiliikenne suoritetaan viranomaisille. Viestiliikenneohje!

Potilaiden Kuvataan miten dokumentoidaan tapahtuneet ensiapua vaatineet tilanteet.
dokumentointi

Toimintaohjeet Lyhyt ohje henkilöstölle erilaisten ensiaputilanteiden varalle. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman
onnettomuus- ja pelastussuunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan.
vaaratilanteissa

Oman henkilöstön Lyhyt kuvaus ensiapuhenkilöstön ja muun turvahenkilöstön työterveyshuollosta. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman
työterveyshuolto pelastussuunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan.

Ensiapuhenkilöstön Lyhyt kuvaus ensiapuhenkilöstön työturvallisuusjärjestelyistä. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman
ja ensiapupisteiden pelastussuunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan.
työturvallisuus

Ensiapupisteiden Kuvataan ensiapupisteiden järjestelyistä ja niiden määristä sekä sijainneista. Mikäli kartta löytyy
sijainti ja toimivuus tapahtuman pelastussuunnitelmasta, voidaan viitata suunnitelmaan.

Ambulanssireitit ja Kuvataan miten ja mitä reittiä ambulanssit pääsevät paikalle parhaiten ja mistä ambulanssi noutaa potilaan.
potilaiden noutopisteet Tulee havainnollistaa karttakuvalla tms.

Kiinniottopaikan Lyhyt kuvaus miten kiinniotettujen henkilöiden terveydentila tullaan tarkastamaan ennen väliaikaiseen kiinniotto-
ensiapuvalmius paikkaan sulkemista. Kuvaus miten kiinniotettujen terveydentilaa seurataan.

SPR tuo mukanaan tarvittavan materiaalin.

Viestintä hoidetaan matkapuhelimilla jos tarvetta. Puhelinnumerot selviävät
pelastussuunnitelmasta. Kilpailukeskuksessa toiminnot lähekkäin.

SPR:n käyttämä dokumentointi. Kaikki hoidettavat tapaukset kirjataan.

Järjestäjillä ohjeet pelastussuunnitelmassa. Ratamestariryhmä huolehtii
mahdollisista maastokuljetuksista ja opastuksista.

Järjestäjiin ei kohdistu erityisiä riskejä.

Ensiapupisteessä lämmittimet ja kenttävuoteet.

Sijainti selviää opastuspisteestä. Lähellä maalia, joten maastosta tulevat
pääsevät tarvittaessa suoraan ensiapupisteeseen.

Ambulanssille tilaa kilpailukeskuksessa ja opastuksesta huolehtivat
paikoitushenkilöt.

Ei tarvetta kiinniottopaikkaan.



Erikseen vaadittavat Ensiapuhenkilöstön nimet ja tasot (ensivaste, EA1. EA2, sairaanhoitaja etc.)
lisäselvennykset ja Ensiapulääkärin SV tunnus
lisätiedot Ensiapuvälineistön tarkennus
"terveysviranomainen Potilaiden hoitopaikan tarkennus
pyytää tarvittaessa" Potilaiden kuljetuskaluston tarkennus

Potilaiden noutopaikan tarkennus
Potilaiden dokumentointikaavakkeet & ohjelma
Ensiavun viestiliikennesuunnitelma

Lisätiedot

Yhteystiedot: Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Valvontapalvelut
Eerikinkatu 35
20100 Turku
p. 02 263 3111 email: pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi

Ensihoitokeskus
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
PL 52, 20520 Turku
p. 02 313 8904 email: ensihoitokeskus@tyks.fi

Lisäselvitykset: Petri Salminen
Ensihoidon kenttäjohtaja email: petri.salminen@tyks.fi
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