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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Ankkurirastit 2022 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-
teystietoineen) 

Angelniemen Ankkuri ry. 
Kilpailunjohtaja Tommi Itkonen p. 040-8670170 
Pelastussuunnitelman laatija  
Jukka Aaltonen p. 040 758 6882 
 

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

Navigointiosoite Helsingintie 470 (vt 110), SALO 
Korvenmäen teollisuusalue 
 
Mahdolliset hätäilmoitukset tekee järjestäjän edustaja 112 -sove-
llusta käyttäen, jolloin saadaan tarkka sijainti.  

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 05.06.2022 klo 8 – 17 (kilpailukeskus avoinna),  
kilpailuaika klo 11 - noin klo 16 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 
selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Kansallinen suunnistuskilpailu. Yksilöurheilukilpailu, 
 
 
 

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

Kilpailijoita noin 1 000 henkilöä. Järjestelyt tehdään kilpailu-
päivänä voimassa olevia, terveysturvallisuusohjeita ja suo-
situksia noudattaen. Järjestäjä seuraa viranomaisten ohjeita 
(TYKS, THL, AVI) ja toimii niiden mukaan. 

 
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 park-
kipaikkojen läheisyydessä ja ra-
vintolassa. 
Vastuuhenkilöille annetaan oh-
jeet onnettomuustilanteen va-
ralle. 
 

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 koordi-
naatit annetaan viranomaisten 
tietoon ennen kilpailua (tämä 
suunnitelma). 
Lääkärikoulutettu sekä SPR:n 
ensiapuryhmä keskuksessa.  

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

2.3 Tapaturma Lääkärikoulutettu sekä SPR:n 
ensiapuryhmä on keskuksessa. 

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



PELASTUSSUUNNITELMA 
   

  
 

 
 
 

2.4 Liikenne 
Pysäköinti kilpailukeskuksen lä-
hellä murskepohjaisilla kentillä 

Riittävä määrä liikenteen ohjaa-
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, rai-
vaus ja ensiapu.  
 

2.6 Eksyminen maastoon /louk-
kaantuminen maastossa 

Tulospalvelu seuraa maastossa 
olijoita.  
 
Järjestäjien sisäiseen käyttöön 
on tehty tarkempi pelastussuun-
nitelma maastossa tapahtuvia 
onnettomuuksia varten. Järjes-
täjien ensiaputaitoinen pelastus-
partio maastoon ja ambulanssin  
ajoreitit eri alueille kuvattu. 
Opastus ambulanssille. 

Kanssakilpailijat auttavat louk-
kaantunutta. Ensiapu ja sijainnin 
määritys. Nouto metsästä ja en-
siapu kisakeskuksessa. Tarvitta-
essa kuljetus hoitopaikkaan.  
Tarvittaessa järjestäjät organi-
soivat etsinnän. 

2.7 Sähkötapaturma Sähkötyöt tehdään ammattilais-
ten toimesta. Tehosyötön katkai-
supiste 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 Tommi Itkonen p. 040-8670170 

3.2 Turvallisuudesta vastaava Jukka Aaltonen p. 040 758 6882 

3.3 Rakenteista vastaava 
 

Angelniemen Ankkurien talkoo-
porukka / kilpailunjohtaja 

p. 040-8670170 
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3.4 Liikenne ja pysäköintivas-
taava  

Jukka Salo p. 040 501 5402 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava 

Kilpailujohtaja Tommi Itkonen p. 040-8670170 
 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana 

Vastuuhenkilö lääkäri Reijo Han-
nus + SRP:n 
henkilöstö ensiapupisteessä 5 
henkilöä. 
 

p. 040 541 1965 
 
 
 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana 

Jukka Aaltonen 
Pelastushenkilöstö kootaan tar-
vittaessa 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) 

Yksi jauhesammutin on kilpailukeskuksessa. Pysäköinnin pääalu-
eella lisäksi alkusammuttimia.    
 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-
paikka 

Ensiapupaikka on opastettu kilpailukeskuksessa olevalla opas-
paalulta (kilpailukeskuksen kartta liite 1). Ensiavussa on riittävä 
määrä ensiapuvälineitä.  
Tarvittaessa hoidetaan kuljetus maastoon. Ilmoitus tarpeesta p. 
040 541 1965 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka 

Kokoamispaikka on kilpailukeskukseen tuloportti. Jos kyseessä 
on tulipalo, järjestäjät kokoavat ja ohjaavat kuulutuksilla ja opas-
taen väen suojaan Metsäjaanu, itä -teollisuusalueella sopivaan 
paikkaan, huomioiden mahdollisen vahinkotilanteen sijainti. 

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

Poistuminen Metsäjaanu, itä -teollisuusalueelta vt 110:lle.   

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 pääsy pidetään onnettomuustilanteessa va-
paana pelastusajoneuvoja varten. Liikenteenopastus huolehtii tar-
vittaessa tien esteettömästä käytöstä. Yhteyshenkilö Jukka Salo 
p. 040 501 5402 
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 
5.1 Pysäköintijärjestelyt ja 
muuta järjestelyt. 

Henkilöautojen pääasiallinen pysäköinti kilpailukeskuksen lä-
hellä Metsäjaanu, itä -teollisuusalueen rakentamattomilla 
murskepintaisilla tonteilla (toistaiseksi lähes tyhjä tonttialue).   
 
Kilpailukeskus on murskevarastoalue joka mahdollistaa väljän 
oleskelun. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilö-
kunta) 

Ensiapupisteen henkilöstö on koulutettua SPR:n väkeä sekä 
vastuulääkäri. 

5.3 Alkusammutuskoulutus (Hen-
kilökunta) 

Keskeisille järjestäjän henkilöille on annettu jauhesammutti-
men käyttökoulutus. 
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Avoimet kansalliset Ankkurirastit 

Salossa 5.6.2022 
Sarjat ja Osanottomaksut: H/D21A, H/D21AL, H/D20, H35-H85, D35-D80 21 €. H/D16-18 17 €. 
H/D15, H/D14, H/D13, H/D12, H/D12TR, H/D10RR, H/D8RR 11 €. 

Lisäksi avoimet saattajasarjat (S), joissa ei tarvita lisenssiä: H/D14S, H/D13S, H/D12S, H/D12TRS, 
H/D10RRS, H/D8RRS, 11€. 

Matkat: Pitkät matkat. 

Kartta: Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, tulostekartta 4/2022. Sarjoissa H/D14 ja nuoremmissa sekä 
H/D50 ja vanhemmissa kartan mittakaava 1:7500. Kartoitus Jussi Silvennoinen 2004-2005, tarkistus 
2019- 2021 Ari Salonen. 

Maasto: Maasto on salolaisittain tyypillistä pienipiirteistä avokalliomaastoa, jossa melko suuret 
korkeuserot. Maastossa järjestettiin Salo-Jukola 2006 ja osassa maastoa Halikko-Viesti 2021. 

Ilmoittautumiset ja maksut: Sunnuntaina 29.5. klo 24.00 mennessä ensisijaisesti IRMA:n kautta tai 
vaihtoehtoisesti sähköpostitse risto.kivinen@resultfellows.com. Sähköpostitse ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava kilpailijan nimi, sarja ja Emit-numero tai mahdollinen vuokra-Emit tarve. Emit-
numeron ilmoittamatta jättäneille ja vuokra-Emit tarpeen ilmoittaneille varaamme vuokrakortin, jonka 
saa infosta hintaan 5 €. Sähköposti-ilmoittautuminen tulee maksaa samanaikaisesti Angelniemen 
Ankkuri ry:n tilille FI07 5410 5010 0010 08, OKOYFIHH. Laita maksun viestikenttään ilmoittautujan nimi 
ja sarja. 

Jälki-ilmoittautuminen: Mahdollista vain saattajasarjoihin (S) kilpailukeskuksen infossa, jolloin 
järjestäjä antaa lähtöajan, maksu infoon 11€ + mahdollinen Emit-vuokra 5€. 

Opastus: Opastus kilpailukeskukseen tieltä nro 110, 5 km Salosta itään. Navigointiosoite Helsingintie 
470, Salo 

Pysäköinti: Pysäköinti murskepohjaisilla kentillä. Kilpailukeskukseen matkaa pysäköinnistä 0,3-0,9 km. 
Paikoitusmaksu 3 €. 

Kilpailuohjeet: Ankkurin kotisivuilla http://www.angelniemenankkuri.com/ankkurirastit/ 

Lähtöajat: Kaikissa sarjoissa käytetään vapaiden lähtöaikojen valintajärjestelmää, joka avataan 
maanantaina 30.5.2022 klo 14.00 ja suljetaan torstaina 2.6.2022 klo 14.00. Kilpailijoille, jotka eivät 
käytä lähtöajan valintajärjestelmää, lähtöaika arvotaan järjestäjän toimesta. Linkki valintajärjestelmään 
julkaistaan kisasivuilla. 

Lähtö: Lähdöt klo 10.00 - 14.00. Lähtö 1:n etäisyys 1,9 km ja lähtöön 2 (lapset) 0,7 km 
kilpailukeskuksesta. Pysäköinnit lähdön 1 viitoituksen varrella. 

Kuntosuunnistus: Klo 11 - 13, ilmoittautuminen kilpailukeskuksessa tai rastilippu.fi:ssä, hinta 10 € alle 
18 v. 5 € + mahdollinen Emit-kortin vuokra. 

Muuta: Kilpailukeskuksessa suunnistustarvikemyymälöitä, kisaravintola ja pesu. Ei muksulaa. 

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Tommi Itkonen 040-8670170, ratamestariryhmän johtaja Ilkka 
Saarimäki 050-5589535, tulospalvelun johtaja Risto Kivinen 044-0583583, valvoja Visa Koponen 044-
5692290, Perttelin Peikot ry 

Tervetuloa Saloon, Angelniemen Ankkuri ry 
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Tapahtuman 
nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

YLEISÖTAPAHTUMAN ENSIAPUSUUNNITELMA

Tapahtuma- 
aika ja paikka

Päiväys Kellonaika

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 (extremelajit ym.), tapahtumapaikka ja sääolosuhteet.

Ilmoittajan 
yhteystiedot

Nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Sähköposti

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

Ensiavun 
vastuuhenkilö

Nimi

Puhelin Sähköposti

Kuvaus ensi- 
avun järjeste- 
lyistä

Kuvataan lyhyesti miten ensiapujärjestelyt toteutetaan

Ensiapu- 
henkilöstö Johto

Päivystäjät

Yhteensä

Ensiapu- 
materiaali

Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu

Määrä        Koulutus            Päivystysaika

Helsingintie 470 24100 Salo

5.6.2022 klo 8 - 17

Suunnistuskilpailu, jossa mukana eri ikäisiä ihmisiä. Kilpailu käydään metsässä. Suurin osa osallistujista on 
kokeneita suunnistajia ja tottuneita metsässä liikkujia. Nuoremmille ja lapsille on tarjolla helpommat 
maastonosat ja reitit.

Kilpailuun osallistuu arviolta 1000 henkilöä. Määrään sisältyvät kilpailun järjestäjät. Osa kilpailijoista on 
maastossa ja osa odottelemassa muualle, joten kilpailukeskuksessa yhtäaikaa on max. noin 600.

Ensiapua tarvitsee arviolta 20 - 40 henkilöä. Tyypillisiä vammoja ovat haavat sekä mahdolliset jalkojen 
nyrjähdykset ja kolhut.  
 
Sadesää voi hieman lisätä vammojen määrää, jos kallioalueet tulevat liukkaiksi. 
 

Jukka Aaltonen

Kuruntie 32 A 5 24800 HALIKKO

040 758 6882 jukka.aaltonen@ebaana.net

Lääkäri Reijo Hannus

0405411965 reijo.hannus@seutuposti.fi

Ensiapua varten on kilpailukeskuksessa oma ensiaputeltta. Ensiapuun on opastus kilpailukeskuksessa. 
Ensiavussa vuoteet ja peitteet sekä säätilan mukaan lämmitys. SPR:n Salon osasto toimittaa ensiaputarvikkeet 
ja henkilöstöä ensiapupisteeseen. 
 
Tarvittaessa maastoon meno varustein ja kantolaittein. Kartasta on valmiiksi suunniteltu ajoreitit maaston eri 
osiin. Mikäli tarvitaan kuljetusta hoitolaitokseen, soitetaan ambulanssi hätäkeskuksen kautta (112). 

3 sairaanhoitaja tai SPR:n henkilö
klo 10 - 17

Ensiapu on järjestetty SPR:n päivystysensiavun periaatteiden mukainen. SPR:llä riittävä varustus paikan päällä 
annettavaan ensiapuun. 

1

4

Lääkäri
klo 10 -17

Ankkurirastit 2022



Dokumentointi Kuvataan miten dokumentoidaan tapahtuneet ensiapua vaatineet tilanteet

Toimintaohjeet 
onnettomuus-  
ja vaaratilan- 
teissa

Lyhyt ohje henkilöstölle erilaisten ensiaputilanteiden varalle. Mikäli ohjeet löytyvät tapahtuman pelastussuunnitelmasta, 
voidaan viitata suunnitelmaan.

Ambulanssi- 
reitit ja poti- 
laiden nouto- 
pisteet

Kuvataan mitä reittiä ambulanssi pääsee paikalle parhaiten ja mistä ambulanssi noutaa potilaan. Voidaan havainnollistaa kartta- 
kuvalla tms.

Viestiliikenne Kuvataan miten tapahtumaorganisaation sisäinen viestiliikenne toimii, kuvataan miten viestiliikenne toimii ulospäin (viranomaiset).

Tähän on käytössä yleisesti käytössä oleva raportointimenetelmä, johon kaikki tapahtumat kirjataan (lääkäri 
Hannus tuntee paremmin).

Järjestäjille ohjeet löytyvät pelastussuunnitelmasta.  
Ambulanssia ei sidota päivystysäluonteisesti vaan se hälytetään tarvittaessa hätäkeskuksen kautta. Kilpailun 
järjestäjä voi jossain tapauksissa kuljettaa EA-päivystykseen omilla autoillaan.

Salosta tietä numero 110 (Helsingintie), jossa opastus ennen Korvenmäen jäteasemaa.  Järjestäjillä liikenteen 
opastajat kilpailukeskukseen kääntyvän tien risteyksessä (Helsingitie 470). 

Viestiliikenne hoidetaan matkapuhelimilla tai tarvittaessa liikenteen ohjauksen käytössä olevilla VHF-
puhelimilla. Viestiliikenteen tarve on oletettavasti vähäinen.




