TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA
PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 407/2011, 1 §)
Järjestäjä:

Lapuan Virkiä, Yleisurheilujaosto
Tilaisuus

Nuorten SM-moniottelut: N22, N19, M17, P15, T14
Tapahtuma-aika

la17.8.2019 klo 10:00 – 18:00
su18.8.2019 klo 10:00 – 18:00
Laatija / Yhteystiedot

Laatija:
Niko Suokko, p.050 4638612
Tarkastanut:

Viranomaismerkinnät:
Vastaanottomerkinnät poliisiviranomainen / pelastusviranomainen

Ei huomautettavaa

☐

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä

Korjattava

☐

Päivänmäärä

1 Toiminnan kuvaus
Tiedot tapahtumasta/ paikasta / ajankohdasta / järjestäjästä yhteystietoineen

Lapuan Virkiän yleisurheilujaosto järjestää 17.-18.8.2019 nuorten SM-moniottelut Lapuan
keskusurheilukentällä, Urheilukatu 3, 62100.
Otteluissa kilpaillaan sarjoissa N22, N19, M17, P15, T14. Paikalle odotetaan noin 150
urheilijaa ja 150 huoltajaa sekä n.70 toiminnanjärjestäjää. Kaiken kaikkiaan henkilömäärän
tapahtuma-alueella arvioidaan olevan n.300-400hlöä/pv.

2 Toiminnan turvallisuudesta vastaavat
Tapahtuman vastaava / järjestelijät yhteystietoineen

Virkiän yleisurheilujaosto:
- Hannu Tuuri, kilpailunjohtaja ja yleisurheilujaoston pj p.040 830 2346
- Niko Suokko p.050 463 8612

3 Toimintapaikat ja ajo-ohjeet
Selvitys toimintapaikan sijainnista ja ajoreittiohjeet

Lapuan keskusurheilukenttä sijaitsee noin 1km Lapuan keskustasta, osoitteessa: Urheilukatu 3,
62100 Lapua
Tapahtumapaikalle saavutaan pääsääntöisesti henkilöautoilla. Parkkialueet sijaitsevat Lapuan
keskusurheilukentän ja Lapuan urheilutalon välittömässä läheisyydessä ks. aluekartta (Liite 2).
Liikkuminen tapahtuma-alueelle tapahtuu yhden pääväylän kautta. Pääväylä pyritään pitämään
tyhjänä pysäköinniltä liikennemerkkien avulla.

4 Reittiselosteet
Selvitys opastuksesta tapahtumapaikalle

Aluekartta liitteenä (Liite 2).
4.1

Pelastusajoneuvot
Keskusurheilukentälle on selkeät opasteet useammasta kulkusuunnasta
Pelastustiet pidetään auki liikenteelle koko tapahtuman ja sen valmistelujen ajan.
Poistumisreitit ovat samat kuin saavuttaessa.

5 Riskien hallinta
5.1

Osallistujien enimmäismäärät
Selvitys odotetusta osallistuja- / kävijämäärästä

Arvioitu henkilömäärä tapahtuman aikana (urheilijat, huoltajat ja katsojat) on n.300400hlöä/päivä.
5.2

Toimintaan liittyvät rajoitukset
Selvitys mahdollisista tapahtumaa rajoituksista (esim. ikä, liikenne)

Urheilukentän, urheilutalon ja läheisten koulujen alueella on parkkitilaa riittävästi, joista
varataan arviolta 50 paikkaa toimintapisteiden järjestäjille.
WC:t sijaitsevat Lapuan urheilutalon tiloissa.
5.3

Ohjaajien pätevyysvaatimukset
Selvitys järjestäjien / järjestyksenvalvojien / mahdollisen ensiapuhenkilökunnan pätevyydestä sekä aktiviteettien ohjaajien pätevyydestä.

Toimitsijat on koulutettu, toimitsijoita on suorituspisteillä useampia. Jokainen suorituspiste
vastaa oman toimintansa turvallisuussuunnittelusta ja –toteutuksesta.
-

-

5.4

Järjestyksenvalvojat
 Markku Mäkynen, p. 040 170 3860 JV-kortin nro: TU/2016/8289
 Unnukka Heinäheimo, p. 050 302 3234
 Harri Sepponen, p. 050 545 0204
Ensiapuhenkilöstö
o la17.8.2019
 Carita Liljamo, p. 050 592 5726
 Kaija Killinen (klo10:00-12:30), p. 040 559 7846
o su18.8.2019
 Julia Kallio, p. 040 044 6771

Toimijoiden työnjako ja viestintä
Selvitys vastuunjaosta / viestinnän kulusta /

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma julkaistaan netissä kisasivuilla. Kilpailun toimitsijat
koulutetaan ennen kilpailua yleisurheilujaoston toimesta.

5.5

Toimijoiden valmistautuminen
Ohjeistuksen ja tiedonkulun selvittäminen eri toimipisteissä oleville (esim.ryhmänvetäjät)

Kaikki toimitsijat ohjeistetaan turvallisuuteen ja hätätoimintatilanteen osalta
toimitsijapalaverissa.
Lajipäälliköt ja suorituspaikkojen- sekä toimipisteiden toimitsijat kiinnittävät ryhmiensä
kanssa erityistä huomiota kunkin pisteen vaaratilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

5.6

Paloturvallisuus
Selvitys miten järjestelijät ovat selvittäneen pelastus ja turvallisuussuunnitelman mahdollisia vaaratilanteita silmälläpitäen

Tulta tai pyrotekniikkaa ei käsitellä tapahtumassa.
Tapahtumassa on makkaramyynti. Lämmitys nestekaasutoimisella grillillä, joka sijaitsee
urheilukentän pääkatsomon eteläpäädyssä, kioskipisteen vieressä, ulkotilassa. Nestekaasupullo
grillin vieressä. Grillin välittömässä läheisyydessä alkusammutin sekä sammutuspeite.

5.7

Ensiapuvalmius
Selvitys minkälainen ensiapuvalmius on järjestetty

Moniottelussa on ensiapupiste, jossa ensiapukoulutuksen saanut henkilöstö ja siellä on
saatavilla ensiapuvälineistöä ja defibrillaattori.
Ensiapuhenkilöstön puhelinnumerot:
o la17.8.2019
 Carita Liljamo, p. 050 592 5726
 Kaija Killinen (klo10:00-12:30), p. 040 559 7846
o su18.8.2019
 Julia Kallio, p. 040 044 6771
5.8

Tilapäiset rakennelmat
Alueelle pystytetään muutama pieni teltta: mm toimitsijatila, ensiapupiste sekä callroom.
Riskit: Telttojen irtoaminen tai kaatuminen kovalla tuulella.
Toimenpiteet riskien välttämiseksi: Ankkuroidaan teltat maahan ja/tai varustetaan riittävin
painoin irtoamisen tai kaatumisen estämiseksi

5.9

Vakuutusturva
Selvitys tapahtumaa koskevista vakuutuksista

Seurojen ja järjestöjen edustajilla on edustamansa tahon vakuutus.
Liikunnan toiminnanvastuu ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus OP Vakuutus
Oy:n ja Suomen Olympiakomitea ry:n välillä.
Seura- ja piirivakuutus: OP Vakuutuksen Tuplaturva 2019
Voimassa 1.1.2019 – 31.12.2019
Vakuutusnumero
o Tapaturmavakuutus 16-550-119-2
o Vastuuvakuutus 16-549-997-7

5.10 Luvat ja ilmoitukset viranomaisille
Selvitys viranomaisille tehdyistä ilmoituksista / suunnitelmista / lupahakemuksista

Teostomaksu kuuluu SUL:n jäsenmaksuun.
Yleisötilaisuudesta tehdään tapahtumailmoitus poliisiviranomaiselle.

6 Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
Selvitys vahinko / onnettomuustilanteen toiminnasta / hälytysten teosta

Hätänumero 112
Hätätoimintaohjeet onnettomuuksissa ja tapaturmissa (liite 1) ilmoitustaululla. Annetaan
etukäteen tiedoksi toimitsijoille aluevastaavien kautta.
Lapuan terveyskeskuksen kiirevastaanotto puh. 06 438 4844 (Sairaalantie 3).
Kiirevastaanotto toimii ajanvarauksella arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä
klo 10-18.
Seinäjoen yhteispäivystys
Seinäjoen keskussairaalan Y-talossa päivystyspoliklinikalla (Koskenalantie 18).
puh. 06 415 4555

7 Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen
7.1

Raportit
Selvitys mahdollisesta raportoinnista tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen

Kriisitilanteissa ulkopuolisille tahoille turvallisuuteen liittyvissä asioissa tai mahdollisissa
kriisiasioissa tiedottaa tarvittaessa kilpailunjohtaja: Hannu Tuuri p.040 830 2346.

7.2

Kriisiviestinnän ohjeet
Selvitys mahdollisista toimintaohjeista kriisin sattuessa

Tapahtuma-alueen vastuutoimijoilla on matkapuhelinyhteys tiedottamista ja vaaratilanteessa
ohjeiden antamista varten.

7.3

Viranomaisille ilmoittaminen
Selvitys kenen toimesta viranomaisilmoitus tehdään

Hätäkeskukselle tehdään ilmoitus tapahtumasta. Vastuuhenkilö: Niko Suokko p.050 463 8612

8 Muut yleiset asiat
Huomioitavaa tapahtumaan osallistuville:
o Tiellä liikuttaessa on oltava erityisen varovainen. Vaaratilanteita voi aiheuttaa
huolimattomuus
o Yleisten liikennesääntöjen ohjeita on noudatettava
o Tapahtumassa ei ole erillistä liikenteenohjausta
Virkiä yleisurheilujaosto vastaa tapahtuman läpiviemiseen liittyvistä asioista.
Toimintapisteiden järjestäjät vastaavat omien toimintapisteidensä turvallisuuteen liittyvästä
turvallisuudesta.

HÄTÄTOIMINTAOHJEET

112
Lapuan keskusurheilukenttä, Urheilukatu 3, 62100 Lapua
Hätätilanteessa soita 112
1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta: Urheilukatu 3, 62100 Lapua
4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.
Opasta auttajat paikalle.
Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

HUOM!
• Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut - älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa
kehotetaan odottamaan hetki linjalla.
• Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.
• Et tarvitse koskaan suuntanumeroa.
• Hätäpuhelu on maksuton.
Sairauskohtaus tai tapaturma:
HÄLYTÄ ENSIN APUA / 112
AUTA LOUKKAANTUNUTTA
ALOITA TARVITTAVA ENSIAPU
OPASTA APU PAIKALLE

Lapuan keskusurheilukentällä olevassa ensiapupisteessä on käytössä melko
kattava ensiapuvälineistö sekä defibrillaattori.

Liite 1.

Nuorten SM-moniottelut kilpailualueen aluekartta:

Liite 2:

