POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS

TURVALLISUUS- JA
PELASTUSSUUNNITELMA
(16.7.2021)

Tilaisuuden nimi

SISU-SEIKKAILU 30-31.7.2021

Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus määräytyy Pelastuslain 379/2011 16 §:n
mukaan.
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1. YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi

SISU-SEIKKAILU

1.2 Järjestäjä,
yhteystiedot

Selkien Sisu ry, tapahtuman vastuuhenkilöt Lauri Kontkanen
040-7596177, Matti Ikonen 0400-887965

1.3 Paikka, nimi, osoite

Tapahtumakeskus Kontiolahden ah-stadion. Osoite:
Napakympintie 24, Kontiolahti. Lisäksi Kontionpolut,
Jaamankangas, Kontiolahden, Enon, Selkien ja Kulhon rajaama
alue.

1.4 Ajankohta,
aukioloajat

1.5 Tilaisuuden luonne

Osallistujat ovat maastossa
pe 30.7.2021 klo 18.00–24.00 (30 osallistujaa),
la 31.7.2021 klo 9-16 (250 osallistujaa).
Lisäksi pisin sarja (30 osallistujaa) starttaa pe klo 22 ja liikkuu
150 km matkan yön yli. Maalissa viimeistään la klo 16.
Sisu-Seikkailu on seikkailu-urheilutapahtuma, jossa kahden
hengen joukkueet kiertävät Kontiolahden metsiä, polkuja ja
teitä pitkin. Osallistujat etenevät koko ajan itse suunnistaen ja
liikkuvat juosten, pyöräillen ja meloen. Lisäksi on muutamia
tehtävärasteja. Viisi eri mittaista sarjaa 17 km, 35 km, 45 km,
50 km ja 150 km.

1.6 Arvioitu osallistuja-,
yleisömäärä

Osallistujat 300 hlöä, järjestäjiä 30 hlöä ja mahdollista yleisöä
10-50 hlöä “matkan varrella”.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA
Riskitekijä
Ennaltaehkäisy
Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tapaturma

2.2
Sairaskohtaus

Loukkaantumiset mahdollisia.
Seikkailujoukkueilla pakollisessa
varustuksessa on EA-paketti pieniä
loukkaantumisia varten. Seikkailijoita
ohjeistetaan etukäteen ohjeissa
noudattamaan tiukasti
liikennesääntöjä sekä varovaisuutta
paikoissa, jossa reitit risteävät muun
liikenteen kanssa.
Sairauskohtaus on mahdollinen.

Vakavissa tilanteissa soitto 112.
Pienemmissä loukkaantumisissa
järjestäjä evakuoi osallistujan
takaisin tapahtumakeskukseen.

Seikkailijoilla on koko ajan
tiedossa tapahtuman
huolto/EA-auton puhelinnumero,
joka on merkattu heidän
reittikirjaan. Mikäli sairauskohtaus
tapahtuu seikkailussa, niin tällöin
soitetaan välittömästi 112.
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2.3 Liikenne

2.4 Tulipalo

Varauduttava seikkailijan ja auton
mahdolliseen törmäykseen seikkailun
aikana muualla. Seikkailijoita
tiedotetaan tapahtumaohjeissa, että
liikennesääntöjä on ehdottomasti
noudatettava. Kahdella sarjalla
pakollisiin varusteisiin kuuluu lain
mukaiset valot pyörään eteen ja
taakse.
Tapahtumakeskus on pääosin
ulkotiloissa Kontiolahden ah-stadionin
edustalla.

Seikkailijoita tiedotetaan
tapahtumaohjeissa, että
liikennesääntöjä on ehdottomasti
noudatettava.
Liikenneonnettomuudessa soitto
112.

Tulipalon sattuessa yleisö
ohjataan paikoitusalueelle.

Sisätiloissa liikkuminen on vähäistä ja Tulipalon sattuessa ohjataan pois
hätäpoistumisteitä on useita.
rakennuksesta. Aloitetaan
tilanteen salliessa alkusammutus.

2.4.1 Avotulen
käyttö

Ei sallittua.

2.5
Tilapäisrakente
et

Muutama teltta kiinnitetään hyvin
maahan päärakennuksen viereen.
Myrskyn varalta teltat kiinnitetään
maahan riittävillä painoilla ja köysillä,
jotta ne eivät päse lähtemään tuulen
mukaan.
Osallistujien toimesta ensiapu.
Henkeä pelastavat toimenpiteet,
soitto 112.

2.6 Käärmeen
pisto

2.7 Vesistörastit Pelastusliivit päällä ja toimitsijat

paikalla valvomassa tehtäviä. Yhdellä
tehtävärastilla on 10-80m uinti
suojaisassa lammessa.

2.8
Sääolosuhteide
n muutos
2.9 Pommiuhka

Paikan päällä koko ajan valvonta
ja kaikki vedessä toimivat
seikkailijat pitävät pelastusliivejä
päällä.

Myrskyisällä kelillä tapahtuma
Teltat kiinnitetään maahan
keskeytetään, mikäli osallistujien ja
riittävillä painoilla ja köysillä, jotta
tapahtuman turvallisuus on uhattuna. ne eivät pääse lähtemään
myrskytuulen mukaan.
Ei realistista uhkaa.

2.9.1.
Kemikaalit ja
ilotulitteet
2.9.2
Sähkökatko

Ei kemikaaleja, ilotulitteita tms.

2.9.3
Sähköjohdot
kulkuväylillä

Ei sähköjohtoja kulkuväylien kautta.

Tapahtuman kannalta ei juurikaan
merkitystä
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3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN
Tehtävä
Nimi
3.1 Tilaisuuden johtaja

3.2 Turvallisuudesta
vastaava

Puh. nro

Matti Ikonen
Lauri Kontkanen

0400-887965
040-7596177

Lauri Kontkanen

040-7596177

Matti Ikonen

0400-887965

3.3 Rakenteista vastaava
3.4 Järjestyksenvalvojat
(määrä) sekä
vastuuhenkilö

Tapahtuman luonteesta
johtuen ei ole järjestyksen
valvontaa.
Lauri Kontkanen

040-7596177

Hannes Ikonen (sh)
mukana myös lääkäri
Heikki Alakopsa
Kisakeskuksessa mahdollisesti
myös toinen lääkäri
toimitsijatehtävissä.
Tehtävärastien henkilöstö,
vastuuhenkilöt

045-2303721

Pisin sarja 150 km yön yli,
(Janne Turunen)

040-8403494 (Janne T)

Melonta (Simo Kiiskinen)

044-3001708 (Simo K)

3.5 Tiedotusvastaava

3.6. EA-henkilöstö ja
huoltoauto sekä
vastuuhenkilö

3.7 Pelastushenkilöstö
(määrä) sekä
vastuuhenkilö

044-5658751

Suunnistus Jaamankangas, Olli 040-5180610 (Olli)
Puhakka
Tapahtumakeskus,
0400-887965 (Matti Ikonen)
Kontiolahden ah-stadion, Matti
Ikonen

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Asia

Järjestely
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4.1
Alkusammutuskalusto
(määrä, tyyppi sijoitus)

4.2 EA-välineistö ja
-paikka
4.3 Kokoontumis-,
evakuointipaikka
4.4 Poistumistiet
tapahtuma-alueelta

4.5 Sisäinen
hälyttäminen

Kontiolahden ah-stadionilla on paikan normaalivarustuksen
mukainen alkusammutuskalusto.
Muualla ei olla sisätiloissa.

Ei erillistä EA-paikkaa, vaan tapahtuman ensiapuna toimii
Huolto/EA -auto, joka seuraa joukkueiden etenemistä
maastossa koko tapahtuman ajan ja tarvittaessa joukkueen
pyytäessä apua, ajaa paikan päälle auttamaan.
Ei erillistä kokoontumispaikkaa, koska tapahtuma-alue on
piha-alueella.
Tapahtuma-alue on järjestetty niin, että tapahtumaan
osallistuvien turvallinen poistuminen tapahtuma-alueelta on
kaikissa olosuhteissa mahdollista. Poistumista ohjataan
tapahtuman henkilökunnan toimesta. Lisäksi tukena voi
käyttää kuulutusjärjestelmää.
Tapahtumaorganisaatiolla on käytössä
Whatsapp-ryhmäkeskustelut, joissa on mahdollisuus sisäiseen
hälyttämiseen.
Pelastustiet avataan ja pidetään kuljettavina.

4.6 Pelastustiet

5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
5.1 Pysäköintijärjestelyt

Selvitys järjestelyistä
Osallistujat ohjataan ajamaan Kontiolahden ah-stadionin
parkkipaikoille. Parkkipaikalla 2–3 paikoituksen ohjaajaa. Ei
muita erityisiä liikennejärjestelyjä.

5.2 Ensiapukoulutus

Järjestetään toimitsijoille tarvittaessa pieni kertaus.

5.3
Alkusammutuskoulutus

Varmistetaan, että rakennuksissa olevat toimitsijat osaavat
käyttää niitä tarvittaessa.

5.4 Henkilöstön
tiedottaminen ja
koulutus

Toimitsijahenkilöstölle pidetään kahden tunnin info viikkoa
ennen tapahtumaa, jossa käydään läpi tapahtumajärjestelyitä
ja turvallisuusasioita.

5.5 Muut
turvallisuusjärjestelyt

Osallistujille annetaan koronaan liittyvä ohjeistus etäisyyksien
pitämisestä ja käsihygieniasta.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi vähintään
kaksi viikkoa ennen yleisötilaisuutta.
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden
turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.
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Allekirjoitukset ja nimen selvennykset
Aika ja
paikka

Kontiolahdella 16.7.2021

Matti Ikonen
Tapahtuman johtaja

Lauri Kontkanen
Tapahtuman turvallisuudesta
vastaava

LIITTEET
● Reittikartat, joista selviää alkusammutuskaluston paikat
● Ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat
● Kokoontumis- /evakuointipaikat
● Poistumistiet alueelta
● Sähköpääkytkin
● Pelastustiet -> hälytysajoneuvojen esteetön pääsy alueelle
● Lähialueen pysäköintijärjestelyt
● Esiintymislavan ja yleisön paikat
● Tupakointipaikat
● Ohje hätäilmoituksen tekemisestä
● Ohje yleisön varoittamisesta
● henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta.
Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja
muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.
Lisäohjeita yleisötilaisuuden järjestämisestä
P- K:n pelastuslaitoksen sivulta: tästä

