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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-
teystietoineen) 

Angelniemen Ankkuri ry. 
Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman p. 040 3556 221 
Pelastussuunnitelman laatija  
Jukka Aaltonen p. 044  2033 180 
 1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite, ehkä myös GPS-
koordinaatit) 

Krinttiläntie 1 SALO, Koordinaatit N = 60° 19.286’  
E= 022° 55.352’  
Hätäilmoitusta varten koordinaatit hätäpuheluohjeessa. 
 1.4 Ajankohta ja aukioloajat 23.10.2010 klo 08  - 18,  
Kilpailuaika klo 11 - noin klo 16 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 
selvitys tilaisuuden luonteesta) 

15 -osuuksinen suunnistusviesti, jossa osa osuuksista juos-
taan samaan aikaan. 
 
 
 
 

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

Kilpailijoita n.1 900, Kisa-alueella yhteensä enintään n. 2 300 
henkilöä. Urheilukilpailu, jossa ruoan ja kahvin sekä makeis-
ten 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 parkki-
paikkojen läheisyydessä ja ra-
vintolassa. 
Vastuuhenkilöille opastus on-
nettomuustilanteen varalle. 
 

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 viranomaisten tietoon 
ennen kilpailua (tämä suunni-
telma). 
SPR:n ensiapuryhmä kes-
ku.ksessa. 

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

2.3 Tapaturma SPR:n ensiapuryhmä keskuk-
sessa. 

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

2.4 Liikenne 
Tienvarsiparkki  

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

Tarvittaessa alkusammutus ja 
pelastustoiminta järjestäjien ja 
yleisön toimesta. Hätäpuhelu 
112 
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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.  
 

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 erit-
täin epätodennäköinen. Kilpai-
lussa ei käsitellä myrkyllisiä eikä 
vaarallisia aineita.  

Ensihoito kilpailukeskuksessa. 
Tarvittaessa soitto 112 ja kulje-
tus hoitopaikkaan. Ensiohjeet 
Myrkytystietokeskuksesta  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 Jarmo Reiman p. 040 3556 221 

3.2 Turvallisuudesta ja paikoi-
tuksesta vastaava 
 

Jukka Aaltonen p. 044 2033 180 

3.3 Rakenteista vastaava 
 

Kenttäpäällikkö  
Markku Vesalainen  

p. 040 7333 150 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-
taava  

Jukka Aaltonen p. 044 2033 180 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava 

Kilpailujohtaja Jarmo Reiman / 
turvallisuusvastaava 
Jukka Aaltonen 

p. 040 3556 221 
p. 044 2033 180 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana 

Vastuuhenkilö Henrik Toivonen 
henkilöstö ensiapupisteessä 4 
henkilöä. 

p. 040 5379 413 
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3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana 

Jukka Aaltonen 
Pelastushenkilöstö kootaan 
tarvittaessa kilpailuskeskukses-
sa olevista järjestäjistä.  

p. 044 2033 180 

 
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, 
laatu ja sijoitus) 

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

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-
paikka 

Ensiapupaikka merkitty kilpailukeskuksen karttaan. Ensiavussa 
riittävä määrä ensiapuvälineitä.  
Tarvittaessa 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. Krinttiläntie pidetään auki mahdolli-
sia pelastusajoneuvoja varten.  

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

Poistuminen Krinttiläntieltä Järvenkyläntielle. Järjestäjät hoitavat 
opastuksen kuulutuksin ja opastamalla. Poistumisessa ei ole es-
teitä. 

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

Kuulutuksella. Sisäisesti matkapuhelimilla. Toimintojen vastuu-
henkilöt vastaavat oman väkensä hälyttämisestä ja organisoinnis-
ta mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

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

Kilpailukeskukseen johtava tie on Järvenkyläntie. Tie pidetään 
onnettomuustilanteessa vapaana pelastusajoneuvoja varten. Lii-
kenteenopastus huolehtii tarvittaessa tien esteettömästä käytöstä. 
Yhteyshenkilö Jukka Aaltonen p. 044 2033 180. 

 
 
5. MUUTA HUOMIOITAVAA 

Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 
5.1 Pysäköintijärjestelyt Henkilöautojen pysäköinti Järvenkyläntien varressa.  Kilpailukes-

kuskarttaan on merkitty pysäköintipaikat.  
Linja-autot ajetaan Kokkilan lossirantaan pysäköintiin.  Linja-
autojen purku tapahtuu Järvenkyläntien ja Kokkilantien risteyksen 
läheisyydessä. Purkupaikalta noin 1 km:n kävely kilpailukeskuk-
seen. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-
ta) 

Ensiapupisteen henkilöstö koulutettua SRP:n väkeä.  

5.3 Alkusammutuskoulutus 
(Henkilökunta) 

Keskeisille henkilöille ravintolassa ja kilpailukeskuksessa sekä 
liikenteenohjauksessa annetaan jauhesammuttimen käyttökoulu-
tus. 
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HÄTÄPUHELUN SOITTAMINEN
Hätäkeskus suosittaa soittamaan hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa 
hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai 
vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

HÄTÄKESKUS

112
 

 

MERIPELASTUSKESKUS

0204 1000
VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT.

KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT.

KERRO KIINTEISTÖN TARKKA SIJAINTI:

Pohjoinen leveys 60 astetta 19.286 minuuttia
Itäinen pituus 022 astetta 55.352 minuuttia
(Koordinaattijärjestelmä: WGS84)

KERRO MYÖS SEURAAVAT TIEDOT:

Osoite: Krinttiläntie 1 
Kaupunki/kunta: Salo
Kunnanosa/kylä/paikannimi/saari: Kokkila
Kiinteistön omistaja:

Ajo-ohje:

VASTAA KYSYMYKSIIN.

TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN.

LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI LUVAN.

· Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut 
– älä sulje puhelinta, vaan odota linjalla. 
· Et tarvitse koskaan suuntanumeroa. · Hätäpuhelu on maksuton. 
· Muista – 112 on tarkoitettu kiireellisen avun välittämiseen!
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