
PELASTUSSUUNNITELMA 

1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Coastalsoudun Suomen mestaruuskilpailut Tuusulassa 19. – 20.6.2021 
1.2 Tilaisuuden järjestäjä Keravan Urheilijat ry/soutujaosto; Kauppakaari 11 04200 Kerava; 

soutu@keravanurheilijat.fi 
1.3 Järjestämispaikka Kirkkotie 36, Tuusula. Kilpailukeskuksena toimii Keravan Urheilijoiden 

kotilaituri Gustavelundin rannassa. Koordinaatit: P 60° 24,862' ja I 25° 
02,347' 

1.4 Ajankohta ja 
aukioloajat 

19.6.2021 klo 10 – 16:00 (kilpailuaika klo 11 – n. 15) ja  
20.6.2021 klo 9 – 18:00 (kilpailuaika klo 10 – n. 17:30) 

1.5 Selvitys tilaisuudesta Kaksipäiväinen soutukilpailu. Lauantaina yksikkömatkat ja sunnuntaina 
kaksikkokilpailut. Kilpailuun osallistuu vain Suomen Melonta- ja soutuliiton 
lisenssin omaavia kilpailijoita. Osanottajamäärä lauantaina 15 henkilöä ja 
sunnuntaina 28 henkilöä. Lauantaina 2 kisalähtöä, joista ensimmäisessä 9 
venettä, toisessa 6 venettä. Sunnuntaina kisalähtöjä on 5, joista toisessa 2 
venettä, kolmannessa 3 venettä ja muissa 4 venettä.  
Kilpailun lähtö- ja maalilinjana toimii Gustavelundin laituri. Reitti on 
merkitty neljällä keltaisella 150 cm x 90 cm -kokoisella lieriönmuotoisella 
poijulla, joiden sijainti on merkitty reittikarttaan. 
Turvaveneenä moottorivene, joka päivystää reitillä. 
Veneiden lasku tapahtuu KeUn laitureiden kautta.  
Pysäköinti sallittu ainoastaan merkityillä pysäköintipaikoilla. 
Ei tarjoilua. 

1.6 Arvioitu yleisömäärä Yleisöä ei odoteta paikalle. Soutajilla voi olla huoltaja mukana. Toimitsijoita 
5 - 7.  

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN 
ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN 
SATTUESSA 

 
Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 

2.1 Sairaskohtaus Osanottajat ja toimitsijat velvoitetaan 
tarvittaessa auttamaan sairaskohtauksen 
saanutta. 

Soitto 112.  
Kts. myös 2.2 ja 2.3 
Kts. Liite 2 

2.2 Tapaturma Ensiapupisteenä toimii KeUn laituri, jossa 
ensiapulaukku.  
Toimitsijoilla ensiaputaidot. 

Ensiapulaukun varusteilla 
hoidettavissa olevat pienet 
tapaturmat hoidetaan paikan 
päällä. Muissa tapauksissa 
soitto 112.  

2.3 Keliolosuhteet 
(myrsky, ukonilma, 
rankkasade) 

Tuomarineuvosto voi tarvittaessa keskeyttää 
kilpailun, mikäli sääolosuhteet muuttuvat. 

Mikäli lähtö on kesken, 
keskeytetystä kilpailusta 
toimitetaan tieto 
turvaveneelle, joka välittää 
tiedon reitillä oleville 
kilpailijoille ja tarvittaessa 
evakuoi kilpailijat 
turvaveneellä. 



2.4 Venerikko 
(törmäys toiseen 
kilpailijaan tai 
esteeseen reitin 
ulkopuolella) 

Reitti on merkitty ja ilmoitettu osallistujille 
hyvissä ajoin. Reitin ongelmakohdat on 
mainittu reittikuvauksessa. Osallistujilla on 
mahdollisuus tutustua kilpailureittiin ennen 
kilpailua.  
Kilpailun aikana kilpailureitillä ei saa verrytellä. 
Alueen kalastusosuuskunnille tiedotettu ja 
pyydetty välttämään verkkojen asettelua 
kisareitille sekä kalastusta kisan aikana. 
Lähes koko reitti näkyy kilpailun lähtö- ja 
maalilinjalta, joten toimitsijoiden mahdollista 
havaita esim. törmäykset toisiin veneisiin. 
Reitillä moottorikäyttöinen turvavene.  

Turvavene päivystää reitillä ja 
tarvittaessa evakuoi soutajan. 
Turvaveneeseen saadaan 
yhteys matkapuhelimella. 
Turvavene kuljettaa soutajan 
kilpailukeskukseen (P 60° 
24,862' ja I 25° 02,347'). 
Kts. liite 

2.5 Liikenne Henkilöautomäärä max. 35/päivä (ml. 
kilpailijat ja toimitsijat). 
Veneenlaskupaikan liikennettä ohjataan 
tarvittaessa. 
Ajoreitit pidetään tyhjinä autoilta. 

Kilpailuun osallistuville on 
ohjeistettu sallitut 
pysäköintipaikat ja niille 
saapuminen. Pysäköinti sallittu 
vain merkityillä paikoilla. 
 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA 

 
Tehtävä Nimi (tai lukumäärä) Puh.nro 

3.1 Kilpailun Johtaja Pekka Lundström 040-541 1631 
3.2 Kilpailun päätuomari Tapio Passinen  040-840 3681 
3.3 Tiedotusvastaava Piia Auranen  050-469 5574 
3.4 Ensiapuvastaava Jukka Haikonen 050-441 9244 
3.5 Pelastushenkilöstö  Jouni Seppänen (turvavene) 

Kilpailukansliassa/Lähtö- ja maalialueella 
kilpailun toimitsijat (1-3 henkilöä), 
vastuuhenkilö Piia Auranen 
 

045-657 8068 
 
 
050-469 5574 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 

Asia Selvitys järjestelyistä 
4.1 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka Ensiapulaukku ja avaruuspeite kilpailukeskuksessa 
4.2 Kokoontumis- /evakuointipaikka Kilpailukeskus (Koordinaatit: P 60° 24,862' ja I 25° 

02,347') 
 
Vaihtoehtoinen kokoontumispaikka Gustavelundin 
pysäköintialue (hiekkakenttä, P 60° 24,750' ja I 25° 
2,339') 

4.3 Poistumistiet tapahtuma-alueelta 
(onnettomuustilanteessa) 

Kirkkotie kohti Järvenpääntietä  

4.4 Sisäinen hälyttäminen  Matkapuhelimella vastuuhenkilöille 
4.5 Pelastustiet  Kirkkotie – Gustavelundin päärakennuksen itäpuolelta 

rantaan johtava tie. 



4.6 Kilpailuun osallistuvien veneiden 
varustukset 

Kilpailija huolehtii itse veneen sääntöjen mukaisesta 
varustuksesta. Tuomari voi estää kilpailijan osallistumisen 
lähtöön, mikäli havaitaan puutteellinen varustus.  

4.7 Turvaveneen välineistö Vähimmäisvaatimus: kuljettajalla matkapuhelin, 
pelastusliivit kuljettajalle sekä mahdollisia evakuointeja 
varten veneen kapasiteetin mukaan. 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

Asia Selvitys järjestelyistä 
5.1 Pysäköintijärjestelyt ks. kohta 2.4  

ks liitteenä oleva karttakuva 
5.2 Ensiapu 1 ensiapukortillinen toimitsija, ensiaputaitoisia 

toimitsijoita läsnä 
5.3 Pelastussuunnitelman saattaminen 
henkilöstön tietoon 

Julkaistaan kilpailun verkkosivuilla  

 

 

 

Liitteet: 

1. Kilpailukeskuksen kartta 
2. Sijaintitietolomake 
3. Ensiapu sairaskohtaus- ja tapaturmatilanteessa 

 
  



Liite 1: Kilpailukeskuksen kartta 

Pelastustie = ajoreitti veneenlaskupaikalle 

        = kilpailukeskus (kokoontumis-/evakuointipaikka 

 

 
  



Liite 2: Sijaintitietolomake 

 
  



Liite 3: Ensiapu sairaskohtaus- ja tapaturmatilanteessa 

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava 
kilpailun johtajalle Pekka Lundström / 040-541 1631.  

Ohjeet sairas-kohtaus-/tapaturmatilanteessa 

1. Selvitä mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille? 
Herättele 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. 

 
2. Jos henkilö on hereillä/kun ei hereillä olevalle on jo hälytetty apua 

hätäkeskuksen kautta, ota yhteys ensiapuvastaavaan soittamalla numeroon  
050-441 9244. Toimi hänen antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei 
pääse paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 

3. Avaat hengitystiet ojentamalla autettavan pää. Älä vie omia kasvojasi lähelle autettavan 
kasvoja. 

4. Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti.  Katso rintakehän liikettä ja tunnustele 
hengitystä kämmenselällä tai ranteella. 

5. Jos autettava ei hengitä normaalisti, pidä riittävä etäisyys autettavan kasvoihin ja aloita 
paineluelvytys. 
-     (Suomen punaisen ristin ohjeistuksen mukaan) Puhalluselvytystä ei suositella 
aikuisille COVID-19 -epidemian aikana.  
- Jatka paineluelvytystä, kunnes paikalle saadaan defibrillaattori tai kunnes 

ensihoitoyksikkö ottaa vastuun. 
6. Jos toinen auttaja tuo paikalle defibrillaattorin, toimikaa näin:  

- Kytke virta defibrillaattoriin ja noudata ohjeita. 
- Aseta liimaelektrodit autettavan paljaalle rintakehälle. 
- Laite analysoi sydämen sähköisen rytmin ja kehottaa defibrilloimaan painamalla 

vilkkuvaa painiketta. 
- Kun defibrillointi on suoritettu, laite neuvoo jatkamaan auttamista. 
- Jatka pelkkää paineluelvytystä, kunnes laite neuvoo muuta. 
- Mikäli laite antaa ilmoituksen ”ei defibrilloitava rytmi, jatka auttamista”, jatka 

paineluelvytystä, kunnes laite neuvoo muuta. 
- Jatka elvytystä laitteen ohjeiden mukaan, kunnes ensihoitoyksikkö ottaa vastuun. 

 


