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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi  

Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Ruska-Rastit 

 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen) 

Enonkosken Urheilijat/Suunnistusjaosto/Enonkosken kunta 

Arto Seppänen, Lehtokuja 3,58175 Enonkoski 

 1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite, ehkä myös GPS-

koordinaatit) 

 

Enonkosken Liikuntatalo, 58175 Enonkoski ja Olavinsalon maasto 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat  

2.10.2021, 9-15 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

 

Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Ruska-Rastit, osanottajien ikä 8-

80 vuotta. Hyvä kuntoista väkeä jotka kilpailevat omalla vastuullaan. 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 

alkoholitarjoilua jne.) 

 

Kilpailijoita n.180 henk. ja järjestäjiä n.20 henk. ja yleisöä n. 30 henk. 

Ei alkoholitarjoilua. 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulenteko kielto. Alkusammutus ja ilmoitus 112. 

2.2 Sairaskohtaus Ensihoitopiste kilpailukeskuksessa. 

ensiavusta vastaa Kirsi Nousiainen 

0409133079 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112 

2.3 Tapaturma Ensihoito kilpailukeskuksessa. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

2.4 Liikenne Pysäköinti P-alue välittömässä lähei-

syydessä kilpailukeskusta, keskuskou-

lun ja liikuntatalon P-paikkoja käyte-

tään.  

 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei tilapäisiä rakenteita.  

2.6 Eksyminen maastoon Nuorten reitit on suunniteltu maastoon 

turvalliseen ja helppokulkuiseen maas-

toon. 

 

2.7 Sähkötapaturma Sähköjohdot ja datakaapelit on suojat-

tu, eikä niitä ole yleisöalueella. 

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. 

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. 

2.8 Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi kunnan vesijoh-

toverkostosta.  
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3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Arto Seppänen 

vastaa koko tapahtumasta sekä päättää 

mahdollisen maastoetsinnän aloittami-

sesta. 

0400162758 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Arto Seppänen 0400162758 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

Arto Seppänen  0400162758 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  

Pertti Anttonen 0500130462 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

Kirsi Nousiainen 0409133079 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Ensiapuhenkilöstö (1+2) vastaa vam-

moja saaneiden ensiavusta ja päättää 

mahdollisesta jatkohoidon tarpeesta. 

Kirsi Nousiainen 

0409133079 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Toimitsijoita tarpeen mukaan, vastuu-

henkilö Arto Seppänen 

0400162758 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

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

laatu ja sijoitus) 

Kilpailukeskuksessa on jauhesammutus välineet. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Kilpailukeskuksessa on ensiapuvälineet. Alueella hyvä metsätieverkosto, joten 

autolla pääsee mahdollisiin maastossa tapahtuviin loukkaantumisiin ja henki-

löiden evakuointiin.  

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Kilpailukeskus. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Kilpailukeskuksen vieressä kulkee Enonkoskentie 471 joten poistuminen ta-

pahtuu joustavasti. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. 

Vastuuhenkilö on Arto Seppänen 0400162758. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Enonkoskentieltä 471, Liikuntatalolle. 
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 

5.1 Pysäköintijärjestelyt Opastus Enonkoskentieltä 471, josta edelleen opastus P-paikalle. 

Pysäköintivastaava perehdyttää henkilökuntansa kilpailuaamuna tehtävään. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Ensiavusta vastaa Kirsi Nousiainen, avustava ryhmän koko 1+2 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Liikuntatalolla/ kilpailukeskuksessa on alkusammutus välineet. 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Pelastussunnitelma on järjestäjillä kilpailun järjestäjän sivulla 

www.enu.fi/suunnistus ja kilpailupaikalla infossa nähtävillä. 

5.5 Kadonneen etsintä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut tunnin kuluessa maalin sulkemises-

ta, kilpailunjohtaja kokoaa etsintäryhmän, joka suorittaa maastotiedustelun 

oletetulta suunnalta. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille puh.112 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 

yleisötilaisuutta. 

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt en-

nen tilaisuuden aloittamista. 
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Allekirjoitukset 

ja nimen selven-

nykset 

 

 

 

 

Aika ja paikka: 

 

 

 

 

 

 

Enonkoski 18.9.2021 

 

Arto Seppänen  Arto Seppänen 

Tapahtuman johtaja                                             Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 

 

 

       Pelastusviranomainen 

 

LIITTEET   
1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, ko-

koontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjes-

telyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjoh-

tajalla) 

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelas-

tustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä  


