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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Lapin Lumirastit, kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu ja erikoispitkän 

matkan SM-kilpailu 
1.2 Tilaisuuden järjestäjä  Ounasvaaran Hiihtoseura ry, suunnistusjaosto 

Kilpailunjohtaja Marita Väärälä p. 040-7000 567 
1.3 Järjestämispaikka  Kilpailukeskus: Toramon ampumarata-alue, Toramontie 127, 96440 

Rovaniemi  
 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 27.-29.3.2015. Perjantaina 27.3.2015 sprinttimatkan startti klo 16, mui-
na päivinä ensimmäiset startit klo 10.00 alkaen. 

1.5 Selvitys tilaisuudesta Lapin Lumirastit on kolmipäiväinen hiihtosuunnistuskilpailu, joista vii-
meinen osakilpailu on samalla erikoispitkän matkan SM-kisa. Kilpailus-
sa on sarjat H/D 12-85. Kilpailu suoritetaan hiihtämällä Toramon ja Ou-
nasvaaran latuverkostolla ja maastoon ajetuilla moottorikelkkaurilla. 
Tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä ei ole alkoholijuomien myyntiä 
eikä runsasta yleisömäärää, mikä aiheuttaisi järjestyshäiriöiden riskin. 
Tapahtuma järjestetään pääosin ulkona, ainoastaan kahvila ja pukeutu-
mis- ja peseytymistilat ovat sisätiloissa. Tapahtuma järjestetään päivän 
valoisana aikana. 
 
 

1.6 Arvioitu yleisömäärä Kilpailuun odotetaan noin 500 kilpailijaa. Kilpailijoista noin 50 on  ul-
komaalaisia. Paikalle odotetaan lisäksi huoltajia ja yleisöä enintään 100 
henkeä. Kilpailijoiden lisäksi paikalla on järjestelyorganisaatioon kuu-
luvia noin 70 henkeä. 
 
  

 
 
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Erityistä paloriskiä ei talviolosuhteissa 

ole. Paloriskin hallinta perustuu To-
ramon päärakennuksen pelastussuun-
nitelmaan ja palontorjuntavarustuk-
seen. 
Ulkona paistetaan makkaraa kaasugril-
lillä. 

Alkusammutukseen sammutuspeite. 
Lisäapu p. 112. Pelastusajoneuvoja 
varten pidetään vapaana tieyhteys suo-
raan kilpailukeskukseen. 

2.2 Sairaskohtaus Jokainen osallistuja kilpailee omalla 
vastuullaan. Koska kilpailussa on sar-
joja 85-vuotiaisiin saakka, sairauskoh-
tausriski on aina olemassa. Tieto 
maastossa sattuneesta sairauskohtauk-
sesta tulee nopeasti muiden kilpaili-
joiden mukana järjestäjille. Suunnis-
tuskilpailun ohjeisiin sisältyy myös 
velvollisuus antaa ensiapua loukkaan-
tuneelle kesken kilpailun. 

Kilpailukeskukseen on järjestetty en-
siapuvalmius, paikalla on sairaanhoita-
ja ja lääkäri. Ensiapuryhmän käyttöön 
on varattu moottorikelkka ja kuljetus-
reki, kelkan kuljettaja tuntee  kilpailu-
uraston. Vakavammat sairauskohtauk-
set hoidetaan Lapin keskussairaalassa. 
Lisäapu puh. 112. 
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2.3 Tapaturma Tapaturmia voivat aiheuttaa kilpailijan 
törmäykset puihin, toisiin kilpailijoi-
hin, kuntohiihtäjiiin ja moottorikelk-
koihin. Kilpailijoiden yhteentörmäys-
ten riskin pienentämiseksi radat suun-
nitellaan siten, että nuorten ja veteraa-
nien radat sijoitetaan maaston hel-
poimpaan osaan erilleen yleisten sar-
jojen radoista. Pääsarjat myös ajoite-
taan väliaikalähdössä erilleen nuorista 
ja vanhoista. Moottorikelkkaurille ja 
laduille asetetaan varoitusmerkit 
suunnistajista. Lapin Kansaan tehdään 
tapahtumasta ennakkojuttu, jossa va-
roitetaan alueella liikkuvista hiihto-
suunnistajista.  

Kilpailukeskukseen on järjestetty en-
siapuvalmius, paikalla on sairaanhoita-
ja ja lääkäri. Ensiapuryhmän käyttöön 
on varattu moottorikelkka ja kuljetus-
reki, kelkan kuljettaja tuntee  kilpailu-
uraston. Vakavammat tapaturmat  hoi-
detaan Lapin keskussairaalassa. Lisä-
apu puh. 112. 

2.4 Liikenne Toramon ampumarata-alue on  rauhal-
lisen sivutien päässä, joten liiken-
teenohjausta tarvitaan vain pysäköin-
tiin ohjaamisessa. Pysäköinnin  ohja-
uksessa on yhteensä 5 henkilöä. Pysä-
köinninohjaajat koulutetaan tehtäviin-
sä. Kaikilla järjestäjillä on erottuva 
neonkeltainen toimitsijaliivi. 

Lisäapu puh. 112. 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Kevyitä aitarakennelmia lähtöihin, 
maaliin ja kartanvaihtoalueille, eivät 
aiheuta erityistä onnettomuusriskiä. 

 

2.6 Eksyminen maastoon Koska kilpailu suoritetaan valoisana 
aikana latu- ja uraverkostolla Ounas-
vaaran ympäristössä, eksymisvaara on 
vähäinen. Maastoon lähteneet kirja-
taan ja tulospalvelu kontrolloi, että 
kaikki lähteneet tulevat pois metsästä. 

Mahdollisen eksyneen tai loukkaantu-
neen etsintään organisoidaan tarvittaes-
sa ratamestarin johdolla moottorikel-
koilla liikkuva etsintäpartio. 

2.7 Sähkötapaturma Huolehditaan sähköjohtojen ja laittei-
den kunnosta ja estetään niiden kas-
tuminen.  

Tarvittavat ensiaputoimenpiteet ja lisä-
tapaturmien estäminen. Lisäapu puh. 
112. 

2.8 Myrkytystapaus Myrkytys epätodennäköistä, käytössä 
normaali vesijohtovesi, ei alkoholitar-
joilua. 

Tarvittava ensiapu paikanpäällä, vaka-
vissa tapauksissa p. 112 tai myrkytys-
tietokeskus p. 09 471 977. 
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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) 
 

Marita Väärälä 040-7000567 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 
 

Marita Väärälä 040-7000567 

3.3 Rakenteista vastaava 
 

Aarne Bergman 050-3006784 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-
taava  

Aarne Bergman 050-3006784 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava 

Tuija Hyvönen 040-5300865 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana 

Anne Barsk (vastuuhenkilö) ja Elina 
Karanta 

050-4918781 

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana 

Vastuuhenkilö Marita Väärälä 040-7000567 

 
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

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

Sammutuspeite makkaragrillin yhteydessä. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-
paikka 

Ensiapupiste  sijaitsee Toramon päärakennuksessa. Ensiapupisteen sijainti ker-
rotaan kilpailuohjeissa. 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka 

Toramon päärakennuksen pohjoispuoli. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-
eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-
tuu onnettomuustilanteessa) 

Ampumarata-alueen avoimet portit (pääportti sekä latu-urien portit) 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-
sön varoittaminen ja henkilökunnan 
hälyttäminen) 

Kuulutuslaitteiston ja puhelimen avulla. Kuuluttajana toimii Mikko Ojanaho. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 
pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-
seen) 

Toramontie 127, Toramon ampumarata-alueen pääportti, josta pidetään vapaa-
na pelastustie vasemmalle päärakennuksen viereen. (Karttaliite) 
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