
Tarmon järjestämä  keskimatkojen avoimien Hämeen am-
suunnistuskisojen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 
 
Tilaisuus: Tarmon 70 v , Hämeen avoin keskimatka am- suunnistuskilpailu 
Järjestäjä: Hämeenlinnan Tarmo, suunnistusjaosto 
Tapahtumapaikka: Hattula, Tenholan Linnavuori 
 
Kilpailukeskuksen osoite: Merventie  647, 13720 Parola (opastus tästä 
vasemmalle 500 m) Tarvittaessa hälytysajoneuvot ohjataan Rannikontie 300, 
Haritunmaan risteyksestä oikealle, metsäuraa n. 1.0 km. 
 
Tapahtuma-aika: Tiistai 12.06.2018. klo 16.00 – 22.00 
Suunnitelman laatija: Kilpailunjohtaja Hannu Lähteenmäki puh. 040 5748242 
 
SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
 
Toiminnan kuvaus: 
Keskimatkojen  Hämeen avoin am- suunnistuskilpailu Hattulan Merven- 
Tenholan maastossa. Kilpailu tapahtuu metsämaastossa. Kilpailijoita odotetaan 
tulevan n. 450. Ikähaitari 6 – 80 v. Lisäksi toimitsijoita on n. 60 henkilöä. 
 
1. Kartta tapahtuma-alueesta, (liite1) 
Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä hälytysajoneuvojen pääsylle 
kisakeskukseen on avoin ja ensiapu on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet 
hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoimina. 
 
2. Turvallisuusorganisaatio 
Turvallisuudesta vastaava henkilö on kilpailunjohtaja Hannu Lähteenmäki 
0405748242 . Varsinaisia järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio 
vastaa järjestyksen pidosta kilpailujohtajan määräysten mukaan. 
Liikenteenohjauksessa käytetään täysi-ikäisiä henkilöitä ja noudatetaan 
annettuja määräyksiä. 
 
3. Toimenpiteet vaaratilanteen ehkäisemiseksi 

• alueelle on varattu vettä mahdollisen maastopalon ensisammutukseen 
• kilpailualue on niin laaja, ettei yleisömäärää tarvitse rajoittaa 
• suunnistuskilpailussa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä 
• alkoholin myyntiä järjestäjien toimesta ei ole 
• häiriöiden seuranta tapahtuu liikenteenohjaajien toimesta 

Liikenteen ohjaus: 
Kilpailijoiden tien turvallinen ylitys varmistetaan liikenteen ohjaajin. 
Liikenteen ohjaajat ovat toimineet vastaavissa tehtävissä useissa aikaisemmissa 



tapahtumissa. Liikenteen ohjaajat käyttävät keltaista suojaliiviä. 
 
4. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara ja vahinkotilanteissa: 

- kilpailunjohtaja Hannu Lähteenmäki 0405748242 
- sairauskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on ensiapu, jonka 

toiminnasta vastaa Nina Laitamäki puh. 040 721 6365. 
- sairasauto hälytetään 112 
- poliisi hälytetään  puh 112 
- tapahtuma-alueella oleskelevalle yleisölle annettavat tiedotteet on 

kilpailuohjeissa ja niitä toistetaan kenttäkuulutuksessa. 
- Kadonneen etsintä aloitetaan mikäli osanottaja ei ole kahden tunnin 

kuluttua viimeisestä lähdöstä saapunut maaliin. Mikäli oma etsintä ei 
tuota tulosta, ilmoitetaan asiasta poliisille. 

 
5. Viranomaisten hälyttäminen 
Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi 112 
 
6. Päiväys ja allekirjoitus 
 
Hattulassa 10.06.2018 
 
 
Hannu Lähteenmäki 
0405748242 
hannu@hameenlinnantarmo.fi 
Hämeenlinnan Tarmo/suunnistus 
 
 
 


