
NIINISALON VARUSKUNNAN URHEILIJAT 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 



NIINISALON VARUSKUNNAN URHEILIJAT 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

TURVALLISUUSSUUNNITELMANTARKOITUS 

Taman turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Niinisalon Varuskunnan Urheilijoiden 
jarjestaman kansallisen ampumajuoksukilpailun kilpailijoiden, katsojien seka jarjestelyteh-
tavissa toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritaan takaamaan ensisijai-
sesti huomioimalla mahdolliset riskitekijat seka pyrkimalla ehkaisemaan ongelmatilanteiden 
syntyminen seka varautumalla niiden vaikutusten minimointiin. 

Tata tarkoitusta varten turvallisuussuunnitelma jaetaan kaikille jarjestelytehtavien osa-
alueiden vastuuhenkiloille. Jakelun toteutumisesta vastaa kilpailunjohtaja Ilari Koykka. 
Toimipaikkojen vastuuhenkilot huoiehtivat, etta jokainen heidan vastuualueellaan tyoskente-
leva tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. Turvallisuussuunnitelma asete-
taan nahtaville kilpaiiukeskukseen ilmoitustaululle. 

1. Y L E I S T I E D O T 

1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen ampumajuoksukilpailu 

1.2 Jarjestaja, yhteystiedot Niinisalon Varuskunnan Urheilijat 
PL 5 38841 Niinisalo 

1.3 Paikka, nimi, osoite Kuninkaanlahteen maastoliikuntakeskus 
Kuninkaanlahteentie 338 38700 Kankaanpaa 

1.4 Ajankohta 14.8.2021 klo 9 .00-n. 16.00 

1.5 Selvitys tapahtumasta Kansallinen ampumajuoksukilpailu. Kilpailuihin osallistuu arvi-
olta 60 kilpailijaa, kilpailijat ialtaan 9 - 7 5 vuotiaita. Kilpailujen 
jarjestelyorganisaatioon osallistuu n. 30 henkiloa. 
Kilpailukeskus toimii Kuninkaanlahteen maastoliikuntakeskuk-
sessa. Ajoneuvojen paikoitus keskuksen parkkipaikoilla kilpailu-
keskuksessa. Ajo kilpaiiukeskukseen tapahtuu opastuksen mukai-
sesti Kuninkaanlahteentien kautta. Pelastustiet ja ajoradat sailyvat 
koko kilpailutapahtuman ajan nonnaalisti ajettavissa. Kilpailu-
suoritukset tapahtuvat maastossa j a ampumapaikalla. Maastossa 
radat kierretaan jarjestajien merkitsemia ratoja pitkin. Ampuma-
paikkoina toimii maastoliikuntakeskuksen ampumapaikat. Kilpai-
lussa on porrastetut valiaikalahdot. Lisatietoja: www.niivu.fi 

1.6 Arvioitu henkilomaara ja 
muut tiedot 

Kilpailijoita 60, huoltajia/valmentajia 20, toimitsijoita 30 ja kat-
sojia 40. 
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2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJAT JA NIIDEN E N N A L T A E H K A I S Y 
S E K A T O I M E N P I T E E T ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 

Riskitekija Ennaltaehkaisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa avotuli on 

ainoastaan makkaranmyyntipai-
kalla. Kaasugrillin kasittelyssa 
pyritaan noudattamaan suurta 
varovaisuutta. Makkaranmyyn-
tipisteeseen varataan alkusam-
mutusvalineita, sammutinja 
sammutuspeite. 

Vahingon sattuessa makkaranmyyntipisteen 
henkilokunta suorittaa alkusammutustoi-
menpiteet alkusammutusvalineilla. Alku-
sammutuksen jalkeen arvioidaan hatailmoi-
tuksen tarve. H A T A I L M O I T U S 112. 

2.2 Sairaskohtaus Lajiluonteeseen kuuluu kilpai-
lusuorituksen aikainen sairas-
kohtausvaara. Sairaskohtauksia 
jarjestaja ei voi ennaltaehkaista. 

Jarjestajien saadessa tiedon maastossa tapah
tuneesta sairaskohtauksesta arvioidaan tilan-
nekohtaisesti avun tarve. Kilpailija, kuka 
havaitsee avun tarpeessa olevan henkilon 
maastossa, velvoitetaan antamaan avuntar-
peessa olevalle valittoman ensiavun seka 
tuomaan tiedon tapahtuneesta maalialueelle. 
Jarjestajien toimesta pyritaan lahettamaan 
maastoon ensiaputaitoinen henkilosto, sa-
malla tehdaan hatailmoitus 112. Tarvittaessa 
avustetaan pelastus / laakintahenkilokuntaa 
paikallistamisessa seka evakuoinnissa. Mi-
kali sairaskohtaus tapahtuu kilpailukeskuk
sessa, ensiapupisteen henkilokunta arvioi 
ensiavun tarpeen, antaa perusensiavun seka 
arvioi jatkohoidon tarpeen. Tarvittaessa ha
tailmoitus 112 

2.3 Tapaturma Lajiluonteeseen kuuluu suori-
tuksen aikainen tapaturmavaara. 

Kilpailija, kuka havaitsee avun tarpeessa 
olevan henkilon maastossa, velvoitetaan 
antamaan avuntarpeessa olevalle valittoman 
ensiavun seka tuomaan tiedon tapahtuneesta 
maalialueelle. Jarjestajien saadessa tiedon 
maastossa tapahtuneesta tapaturmasta arvi
oidaan tilannekohtaisesti avun tarve. Jarjes
tajien toimesta pyritaan lahettamaan maas
toon ensiaputaitoinen henkilosto, samalla 
tehdaan hatailmoitus 112. Ensiapuhenkilos-
ton tehtavana on antaa loukkaantuneelle 
perusensiapupalvelut seka arvioida evaku-
ointitarvetta. Tarvittaessa avustetaan pelas
tus / laakintahenkilokuntaa paikallistamises
sa seka evakuoinnissa. 
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2.4 Liikenne Liikenne ohjataan kilpailukes
kuksessa erikseen osoitetuille 
pysakointipaikoille. Ohjaami-
sesta vastaa liikenteen ohjaajat. 

Kaikki ajoradat seka pelastustiet sailyvat 
ajettavassa kunnossa koko kilpailutapahtu
man ajan. Mahdollisen liikennevahingon 
sattuessa arvioidaan avuntarve erikseen. 
Tarvittaessa hatailmoitus 112. 

2.5 Mahdolliset 
tilapaisrakenteet 
tai -majoitukset 

Tulosvaunu ja makkaranmyyn-
titeltta. 
Tilapaisrakenteissa tyoskennel-
laan vain kilnailuien aian. kil-

Rakenteet varustetaan alkusammutusvali
neilla. Rakenteiden hatapoistumisteiden 
toiminta tarkastetaan. Rakenteissa tyosken-
televat toimitsiiat koulutetaan oikeaan toi-

2.6 Myrkytysta-
paus 

Lajiluonteeseen kuuluu mahdol-
lisuus suorituksen aikaiseen 
esim. hyonteisen / kaarmeen 
pistokseen joka aiheuttaa mah-
doUisen allergisen reaktion. 

Tarvittaessa ensiapuhenkiloston toimesta 
arvioidaan ensiavun tarve, annetaan perus-
ensiapu seka tarvittaessa hatailmoitus 112. 

3. HENKILOSTO JA Y H T E Y S T I E D O T TILAISUUDEN AIKANA 

Tehtava Nimi Puh.nro 
3.1 Kilpailun johtaja Ilari Koykka 

Jarkko Kauhajarvi 
040 5506 580 
040 5856 455 

3.2. EA-vastuuhenkilo Elja Kivikoski 040 0957 872 

3.3 Tiedotusvastaava Antti Armala 050 3238 928 

4. T U R V A L L I S U U S J A R J E S T E L Y T 

Asia Jarjestely 
4.1 Alkusammutuskalusto 
(maara, tyyppi sijoitus) 

Makkaran myyntipisteessa on maaraysten mukainen alkusammu
tuskalusto; kasisammutin (kasisammutin 27A 144 B -
teholuokkaa) seka sammutuspeite. Tulosvaunuun vastaava sam-
mutin. 

4.2 EA-valineisto ja -paikka Ensiapupaikka sijaitsee kilpailukeskuksessa. Paikka on merkitty 
kilpailuohjeeseen, kilpailukeskuskarttaan. Ensiapupisteeseen paa-
see ajamaan ajoneuvoilla. Ensiapuvalineistona on yksinkertaiset 
perusensiapuvarusteet. 

4.3 Pelastustiet Maastoliikuntakeskukseen johtava tie pysyy lapiajettavassa kun
nossa koko tapahtuman ajan. Kilpaiiukeskukseen ensiapupisteen 
luokse paasee tapahtuman aikana ajamaan ajoneuvoilla liiken-
teenohjaajien luvalla. 
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA 

Asia Selvitys jarjestelyista 
5.1 Pysakointijarjestelyt Pysakointi tapahtuu maastoHikuntakeskuksen merkityilla pysa-

kointipaikoilla. 

5.2 Ensiapukoulutus Ensiapuhenkiloina toimivat ensiapukoulutuksen saaneet henkilot. 
Kaikilla heilla on kokemusta ensiaputoiminnan jarjestamisesta 
seka sen antamisesta. Osalla on olemassa oleva terveydenhuolto-
alan koulutus. 

5.3 Suunnitelman ja turvalli-
suusjarjestelman saattaminen 
henldloston tietoon 

Kilpailun jarjestajat pyritaan perehdyttamaan turvallisuussuunni-
telmaan koulutustilaisuuden yhteydessa. 

5.4 Covid-19 Vallitseva pandemia huomioidaan jarjestelyissa. Tarkemmin oh-
jeistukset suunnitellaan kilpailuviikon aikana, jolloin alueellinen 
pandemiatilanne on tiedossa. Lahtokohtaisesti kilpailualueella 
pyritaan valttamaan lahikontakteja, kilpailijoita informoidaan 
siita, etta kipeana ei kilpailupaikalle ole asiaa.. 

AUekirjoitukset ja nimen selvennykset 

Aika ja paikka / 4.8.2021 Kankaanpaa 

Kilpailujen johtaja ^ Wo^'vPC^ 
Ilari Koykka 

L I I T T E E T 
L U T E 1 Karttaliite kilpailukeskuksen yleisjarjestelyista 
L U T E 2 Elintarvikkeiden kasittelyn omavalvontasuunnitelma 
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Liite 2 
Elintarvikkeiden kasittelyn omavalvontasuunnitelma 
Niinisalon varuskunnan urheilijoiden jarjestama ampumajuoksukilpailu la 14.8.202 
Kahvilan vastuuhenkilo 
Juha Vartiamaki p. 050 505 7815 

Toiminta 
Kilpailussa on kenttaolosuhteissa kahvila. Kahvila sijaitsee teltassa. Kahvi, virvokkeet ja grillimakkara 
myydaan teltasta. Vesi kentalle kuljetetaan siihen kayttoon soveltuvissa kanistereissa muualta. 
Tyonteltijat 
Kaikki tyontekijat ovat taikoolaisia. Elintarvikkeiden kanssa tekemisissa olevilla on hygieniapassit. 
IVIyytavat tuotteet 
kahvi ja tee 
limsa 
vicliy 
pulla 
taytetty sampyla 
suklaapatukka 
grillimakkara 
Elintarvikl<eiden sailytys 
Kentalla on kaytettavissa jaakaappi ja pakastin. 
Tarjoilu 
Kaytossa on kertakayttoastiat. Tuoretuotteet myydaan pakattuina. Kahvi/tee annostellaan valmiiksi 
kahvikuppeihin. Eli asiakkaalle annetaan lahes kaikki tuotteet valmiina. 
Hygienia 
Kasihygienia 
Kahvilan vaelle on oma kasienpesupiste. Siina on hanakanisterissa lamminta vetta, nestemaista saip-
puaa ja kertakayttopyyheita kasien kuivaamiseen. Lisaksi on kasidesi kaytossa ja kertakayttohansikkai-
ta tietyissa tydtehtavissa. Sairaana ei tulla toihin. 

Kadet pestaan: 
- toihin tullessa 

ennen elintarvikkeiden kasittelya 
eri tyovaiheiden Jalkeen 
WC:ssa kaynnin jalkeen 
rahojen ja jatteiden kasittelyn jalkeen 
niistaminen, hiusten ja ihon yms. koskettamisen jalkeen 

Kahvilan asiakkaille on kasidesia linjaston alussa. 

WC 
Alueella on yieisolla kaytossa kiintea ulkowc. Ulkowc:n tiloissa on kasipesuvetta, saippua, kasipyyhepa-
peri seka kasidesi. 
Pukeutuminen 
Jokainen talkoolainen pukeutuu omiin tilanteeseen sopiviin asuihin. Kaytossa on myos kertakayttohan-
sikkaita. 
Tiiojen puhtaanapito 
Huolehditaan kahvilan siisteydesta. Roska-astioita on riittavasti ja niiden tyhjentamisesta huolehditaan 
riittavan usein. 


