EERIKKILÄ TRAIL RUN PELASTUSSUUNNITELMA
1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi
1.2 Tilaisuuden järjestäjä

Eerikkilä Trailrun
Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
Urheiluopistontie 138, 31370 Tammela
y-tunnus: 0153158-3

1.3 Järjestämispaikka

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
Urheiluopistontie 138, 31370 Tammela
10.10.2019 klo 9:00-17:00
Eerikkilä Trail Run on maastojuoksutapahtuma, joka
koostuu kolmesta eri pituisesta reitistä. Reitit
kulkevat Ruostejärven virkistysalueen ja Liesjärven
kansallispuiston alueilla. Kisakeskuksena toimii
Eerikkilä Sport & Outdoor Resort.
Lähdöt tapahtumaan 10.10. klo 9:00-9:15-9:30.
Maali sulkeutuu klo 17:00. Osaanottajat kantavat
omat juomat ja eväät mukanaan. 28km:lla on kaksi
huoltopistettä, jossa juomaa ja pientä evästä.
42km:lla on kolme huoltopiste, jossa juomaa ja
pientä evästä.
Osaanottajia on enintään 300, yleisöä (lähinnä
osaanottajien ystäviä/huoltajia) 20-50.
Toimitsijoita noin 20.

1.4 Ajankohta ja aukioloajat
1.5 Selvitys tilaisuudesta

1.6. Arvioitu yleisömäärä

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET
ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

2.1 Tulipalo

Tapahtumassa ei tehdä
avotulta
Reitillä on neljä tien
ylitystä. Härkätiellä
liikennettä on kahdessa
ylityskohdassa
ohjaamassa neljä
toimitsijaa. Lisäksi
Kanteluksen tiellä on
kaksi tien ylitystä, jossa
liikennettä on
ohjaamassa kaksi
toimitsijaa. Toimitsijoilla
on heijastavat liivit.
Kilpailijoiden ohjeistus
ennakolta varautumaan
mahdollisiin ongelmiin

Alkusammutuskalusto Eerikkilän Reception
rakennuksessa. Vakavassa tilanteessa 112.
Vakavassa tilanteessa 112.

2.2. Liikenne

2.3 Sairaskohtaus,
tapaturma,
uupuminen,
nestehukka,

1. Osanottajat velvoitettu auttamaan apua tarvitsevaa
kilpakumppania. Kilpailijoilla pakollinen varuste
matkapuhelin, jossa 112-sovellus sekä EA-ryhmän

hypotermia

kuten kaatuminen,
väsymys, kylmä.

2.4 Eksyminen
maastoon

Kilpailijoilla mukana
reittikartta ja puhelin.
Reitti on huolellisesti
merkitty. Lisäksi
muutamissa kohdissa
toimitsija maastossa
seuraamassa tapahtuman
sujumista yleensä.
Viimeisten osanottajien
jäljessä kulkee koko kisan
ajan jälkipartio, joka
varmistaa, ettei kukaan
jää reitille.

numero. Pakollisena varusteen myös kartta, jossa
lukee EA-ryhmän numero.
2. Lievissä tapauksissa, jotka eivät estä kilpailijaa
jatkamasta, ensisijaisesti oma ensiapu maastossa +
tarpeen vaatiessa siirtyminen itse miehitettyyn
huoltopisteeseen, jossa EA1 taitoinen henkilö.
Huoltopisteet näkyvillä liitteessä olevassa kartassa.
3. Mikäli loukkaantunut kilpailija ei pysty itse
liikkumaan, reittitoimitsijat tai toiset kilpailijat
avustavat tämän EA-pisteille. Tarvittaessa
loukkaantunut kannetaan paareilla ajoreitin varteen,
jossa lisäensiapu ja siirto jatkohoitoon.
Ensiapuryhmällä päivystyspiste kilpailualueella sekä
liikkuvapartio. Mikäli ambulanssia tarvitaan
loukkaantuneen kuljetukseen, hälytetään
pelastuslaitos.
4. Kiireellisissä vakavissa / henkeä uhkaavissa
tapauksissa hälytys hätänumeroon 112. Mikäli
osanottaja hälyttää apua 112:sta, on aina ilmoitettava
myös kilpailun EA-vastaavalle, joka organisoi nopean
ensiavun ja avun tarvitsijan noudon ajotien varteen.
112-sovelluksen avulla saadaan selville apua
tarvitsevan sijainti. Alueen metsäteiden puomit ovat
auki tapahtuman ajan.
Huoltopisteen toimitsijat välittävät tietoa, koska
kilpailijat ovat ohittaneet huoltopisteen. Kilpailijoilla
puhelin, jolla voivat kysyä ohjeita ja kuvailla etsijöille
sijaintinsa.

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA
Tehtävä
3.1 Tapahtuman järjestäjän
yhteyshenkilö

Nimi
Katja Jalonen

Puh. nro
+358 201108227

3.2 Turvallisuudesta vastaava
3.3 Onnettomuustiedottamisesta
vastaava
3.4 Ensiapuhenkilöstö
3.5 Pelastushenkilöstö

Katja Jalonen
Petri Jakonen

+358 201108227
+358201108210

SPR Tammela
SPR Tammela 4-6 henkilöä,
huoltopisteillä EA1 taitoiset
henkilöt

040 2572380
040 2572380 (EA-ryhmä)

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Asia
4.1 Alkusammutuskalusto
4.2 Ensiapuvälineistö ja
ensiapupaikka

Selvitys järjestelyistä
Eerikkilän Frenckell-salissa.
Lähtö/maali: SPR ensiaputiimi, laaja EA-varustus
Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
Urheiluopistontie 138, 31370 Tammela
Huoltopiste 1. EA1 koulutettu henkilö ja EA-pakkaus
Huoltopiste 2. EA1 koulutettu henkilö ja EA-pakkaus
Huoltopiste 3. EA1 koulutettu henkilö ja EA-pakkaus

4.3 Kokoontumis- ja
evakuointipaikka
4.4 Sisäinen hälyttäminen

Ensisijaisesti karttaan merkitys huoltopisteet sekä maali/lähtöalue.
Kuulutus kilpailukeskuksessa, toimitsijoiden kokoaminen tarvittaessa
puhelimitse.

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia
5.1 Pysäköintijärjestelyt

Selvitys järjestelyistä
Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin pysäköintipaikat.

5.2 Suunnitelma ja turvallisuusjärjestelmän
saattaminen henkilöstön tietoon

Toimitsijoille toimitetaan tapahtuman
pelastussuunnitelma kirjallisena.

5.3 Kadonneen etsintä

LIITEET
1. Kilpailukartta
2. Eerikkilän aluekartta
3. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä

Turvaohjeiden kertaaminen osanottajille ennen
lähtöä
- Omien ongelmien ehkäisy
- Toiminta mikäli itse tarvitsee apua
- Muiden auttaminen
- Avun hälyttäminen reitille
Mikäli osanottaja ei saavu huoltopisteelle tai
maaliin ennen jälkipartiota, soitetaan
osanottajalle. (Puhelin pakollinen varuste, äänet
päällä, akku täynnä. Järjestäjillä lista
puhelinnumeroista.) Mikäli kadonnut ei vastaa
puhelimeen, selvitetään muilta osanottajilta onko
hänestä havaintoja. Tämän jälkeen järjestetään
tarvittaessa etsintä oletetulta suunnalta.
Osanottajaa pyritään tavoittamaan puhelimitse
riittävän usein. Mikäli kadonnutta ei löydy,
ilmoitetaan 112.

Liite 1. Kilpailukartta

Liite 2. Eerikkilän aluekartta
Lähtö ja maali sijaitsevat kartan kohdalla 11: keinonurmikenttä
Kilpailukeskus sijaitsee kartan rakennuksessa 1: Frenckell

Liite 3. Ohje hätä ilmoituksen tekemisestä

1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 040-2572380 . Toimi hänen
antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,
Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112.
Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele
ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit,
toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

 Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti.
Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
 Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.
Aloita elvytys.

4. Aloita paineluelvytys.
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden
päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta
painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100
kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

5. Puhalla 2 kertaa.
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla
rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee
(liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan
lopettaa tai voimasi loppuvat.

