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1. SUUNNITELMAN TARKOITUS 

 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilö-
kuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita. 
 
Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastus-
suunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta! 

 
Tapahtuman yleistiedot: 

 

Tapahtuman nimi: tapahtuman koko ni-

mi/nimet 
Suunnistavan Uudenmaan (SUU) aluemesta-
ruuskilpailut keskimatkalla 

Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja kel-

lonajat 
17.5.2018 16:00-21:00 

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta Kauhala, Forsgårdintie 31 02510 Kirkkonummi 

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestä-

jän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot 
Espoon Suunta ry 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: 
nimi ja yhteystiedot 

Juha-Pekka Larmala, puh. 040 5675741 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: 
nimi ja yhteystiedot 

Harri Paakkulainen, puh. 040 6781860 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjes-

tyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön 
määrä, sijoittelu ja tehtävät 

Järjestyksen valvoja: 1 henkilö, Ensiapu: 2 hen-
kilöä. Nämä toimivat kilpailukeskuksessa. 

Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, 

vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne. 
13-85 vuotiaita suunnistajia. 

Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapah-

tumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne. 
Suunnistuskilpailu. Tapahtuma järjestetään pie-
nellä kentällä, niityllä ja ympäröivässä metsässä. 
Tapahtuman rakentaminen alkaa 17.5.2018 kel-
lo 12:00. Suurin osa tapahtuman järjestäjistä 
tulee paikalle 16:00. Kilpailijat ja yleisö saapuvat 
paikalle 17:00 alkaen. Kilpailu alkaa 18:00. Kil-
pailu päättyy 20:30 mennessä ja tapahtumapai-
kalta poistutaan 21:00 mennessä. 
 

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaises-

ti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat 
+ henkilökunta) 

Tapahtumaan odotetaan noin 600 osallistujaa ja 
yleisöä sekä 40 tapahtuman järjestäjää.  

Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman 

mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, 
palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, 
tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen 
tai telttailu jne. 

Aggregaatti sähkön tuotantoon. 

Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapahtu-

mapaikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämis-
mahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen 
sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot 
tieyhteydet, saari jne. 

Tapahtuma järjestetään maasto-olosuhteissa 
syrjässä asutuksesta. 
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2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN 

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET 

 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaa-
van henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat ai-
heutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu 
ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen ta-
pahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. 

 

Vaara/riski Tapaturma/sairaskohtaus 

Syyt Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen, tapahtuma-alueen maas-

ton epätasaisuus, putoaminen, rakenteen kaatuminen, viallinen sähkö-

laite, palavat nesteet, liikenne. 

 

Seuraukset Henkilövahingot 

 

Ennaltaehkäisevät 

järjestelyt 

- suojataan kulkureiteillä ja uloskäytävillä olevat kaapelit ja johdot 
- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja                   

-johtoja 
- rajataan ja merkitään vaaralliset alueet 
- estetään yleisön pääsy palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikan 

läheisyyteen esimerkiksi aidoin tai sulkunauhoin 
- tapahtumaan laaditaan liikennesuunnitelma ja varataan riittävästi liiken-

teenohjaajia 

Varautuminen - varataan välineitä vaarallisten alueiden rajaamiseen ja merkitsemiseen 
- varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä 
- hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä 
- merkitään ensiapupiste näkyvästi 
- koulutetaan henkilökunta toimimaan tapaturma- ja sairaskohtaustilantees-

sa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen 

Vastuut Kilpailuvastaava, turvallisuusvastaava ja ensiapuvastaava. 
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Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä 
valvottava, että yleisö noudattaa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 

ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 
6781860 tai 040 4565741. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita: 
 
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaa-

roja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä maaston liukkautta ja 
epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute 
mahdollisuuksien mukaan. 

 
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja sekä tilapäisiä 

rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute 
mahdollisuuksien mukaan. 

 
3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja aluei-

den, kuten palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggre-
gaattien jne. kanssa. 

 

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa 
 
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 

040 8676481. Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli en-

siapuvastaava 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 hätäilmoituk-
sen 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 otsas-
ta 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 hen-
kilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tu-
loon 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 käsi-

varsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 
cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen paine-
lutiheys 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 sor-
millasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoi-
hin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). 
Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.  
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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.
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Vaara/riski Tulipalo 

Syyt Viallinen tai pölyinen sähkölaite, tupakointi, palavat nesteet. 
 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilöva-
hingot, irtaimistovahingot. 
 

Ennaltaehkäise-
vät järjestelyt 

- tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset 
sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä 

- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja            
-johtoja 

- tupakointi on ehdottomasti kielletty nestekaasun sekä palavien nesteiden 
varastointi- ja käyttöpaikkojen läheisyydessä. 

- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella 
- koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn 

Varautuminen - varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään 
alkusammutuskalusto asianmukaisesti 

- pidetään poistumisreitit esteettöminä 
- pidetään pelastustiet esteettöminä 
- koulutetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen 

 

Vastuut Kilpailujohtaja ja turvallisuusvastaava 
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Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä 
valvottava, että yleisö noudattaa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 
tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 
6781860 tai 040 5675741. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkasta, että  
 
1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia 

sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää. 
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja         

-johtoja 
3. rakennelmien ulkoseinustalla ei säilytetä palavaa materiaalia 
4. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat 

esteettömät 
5. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty 

asianmukaisesti 
6. pelastustiet ovat esteettömät 

Tulipalotilanteessa 
 
Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 
040 6781860 tai 040 5675741 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
Pelasta ja varoita 

▪ Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.  
▪ Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata 

itseäsi hengenvaaraan. 
Sammuta 

▪ Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun pa-
lo on vielä hallittavissa. 

▪ Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun si-
nulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina. 

▪ Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa. 
Älä vaaranna itseäsi. 

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.  
▪ Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan 

poistu savuiseen tilaan. 
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.  
 
Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan! 
 
 
 

HÄTÄNUMERO 112 

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA:      , Helsinki 
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 
 
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu. 
 



7 

 
 
 

Vaara/riski Sääolosuhde 

Syyt Kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi 

 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilö-

vahingot, irtaimistovahingot 

 

Ennaltaehkäisevät 

järjestelyt 

- säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa erityistoi-
menpiteet säähän varautumiseen 

Varautuminen - ohjeistetaan yleisöä varautumaan sään mukaisesti 
- seurataan säätiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupai-

notteisesti 
- kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin 
- tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman 

alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana 
- tunnetaan tilapäisten rakenteiden tuulirajat ja tiedetään, miten toimitaan 

tuulen ylittäessä tietyt rajat 
- ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen 

Vastuut Kilpailujohtaja ja turvallisuusvastaava 
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Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä 
valvottava, että yleisö noudattaa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 
tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 
6781860 tai 040 5675741. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkasta, että 
 
1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin 
 
2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa 
 
3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin 

tuulen ylittäessä kyseiset rajat 

Vaikeassa sääolosuhteessa 
 
Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäälliköl-
le/järjestäjälle numeroon 040 6781860 tai 040 5675741 ja toimi seuraavien 
ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä. 
 
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennel-

mien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. 
 
3. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti
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3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

 
Alkusammutuskalusto 
 

Laatu Määrä (kpl) 

Jauhesammutin (6 kg) 2 

Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg)  

Vaahto- tai nestesammutin (5 l)  

Pikapaloposti  

Sammutuspeite 1 

Muu, mikä?        
 
Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. 
Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä 
säännöllisesti tapahtuman aikana. 
 
Pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit, yksi aggregaatin yhteyteen ja toinen 
infoon. 
 
Automaattinen paloilmoitin 
 
Tapahtumatilassa on automaattinen paloilmoitin 

 Kyllä  Ei 
Paloilmoittimen keskuskojeen sijainti 
       
Paloilmoittimen hoitajan/huoltoyhtiön yhteystiedot 
       
Paloilmoittimelle tehdään irtikytkentöjä tapahtuman ajaksi  

 Kyllä   Ei 
Miksi paloilmoittimen irtikytkentöjä tehdään (esim. savukone, pyrotekniikka, tuliesitys) 

      

Miten palovartiointi irtikytkennän ajaksi on järjestetty 
      

 
Ensiapu 
 
 

Ensiavun vastuuhenki-
lö 

Nimi: Marjut Varpula 
Puhelin: 040 8676481 
Sähköposti: marjut.varpula@hus.fi 

Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 

Johto 1 Lääkäri 16:00 - 21:00 
Päivystäjät 1 Ensiapukoulutus 16:00 - 21:00 

 

Ensiapumateriaali Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu. 
Ensiapuvälineistö ja kantopaarit. Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

 
Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti. 
 
Henkilömäärä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä 600 henkilöä 
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Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 40 henkilöä 
 
Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä: 
Käytössä ei ole tapahtumatilaa. Kilpailukeskuksessa avointa tilaa on enemmän kuin hehtaari. 
     Tilan nimi:       

      henkilöä 
 

Tilan nimi:       
      henkilöä 

 
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä enemmän kuin 1000 henkilöä 
 
Ulkotapahtuman laskennallista maksimihenkilömäärää ei ylitetä. 
 
Nestekaasu 
 
Ei käytetä. 
 
Nestekaasun käyttötarkoitus 

 Ruoanlaitto/lämmitys 
 Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys 
 Tehosteet/pyrotekniikka 
 Muu, mikä       

 
Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä        kg 
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä       kg 
 
Palavat nesteet 
 
Palavien nesteiden käyttötarkoitus 

 Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys  
 Sähköntuotanto 
 Tehosteet/pyrotekniikka 
 Tuliesitys 
 Muu, mikä?       

 
Käytössä olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä 20 litraa 
Varastossa olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä       litraa 
Käytössä olevat palavat nesteet Bensiini, jota käytetään sähköntuotantoon aggregaatissa.  
         
 
Palavien nesteiden käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- palavien nesteiden käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta 
- palavien nesteiden käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan 
- palavien nesteiden käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 

kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite 
- ulkopuolisten pääsy palavien nesteiden varastointipaikkaan on estetty. 
 
Pohjakarttaan on merkitty palavien nesteiden käyttöpaikka aggregaatissa. 
 
Palo-osastointi 
 
Tapahtumassa ei ole käytössä rakennuksia. 
 
Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle 
 
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettö-
myys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. 
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Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii Harri Paakkulainen 040 6781860 tai Juha-
Pekka Larmala 040 5675741 
 
Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit. 
 
Poistumisjärjestelyt 
 
Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + henkilökunta) 
vaatima poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on 5000 mm.  
 
Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt. 
 
Sisusteet/somisteet 
 
Ei käytetä. 
 
 
Tilapäiset rakennelmat 
 

Tilapäinen rakennelma Määrä 
(kpl) 

Koko  

Lava   
 

Katsomo  (koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen määrä) 
 

Teltta   
 

Muu, mikä? Katos 2 4x8 metriä (kahvio) ja 3x6 metriä (tulospalvelu). 
 

 
 
Pohjakarttaan on merkitty tilapäisten rakennelmien sijainnit kahviolle ja tulospalvelulle. 
 
 
Tilapäiset sähköasennukset 
 
Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset 
- kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumima-

toilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös 
- ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja 
- sähkölaitteet on suojattu sateelta 
 
Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennelmista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta 
- aggregaattien käytössä noudatetaan Palavat nesteet -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjeste-

lyitä. 
 
Pohjakarttaan on merkitty aggregaattien sijainnit. 
 
 
Tuliesitys ja tehosteet/pyrotekniikka 
 
Ei järjestetä. 
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Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus 

 

Kuvaa tässä miten tapahtuman henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan. 

Pelastussuunnitelma on luettavissa tapahtuman internet sivuilla ja tapahtumapaikalla. 

Henkilökuntaa kehoitetaan perehtymään pelastussuunnitelmaan. 

Henkilökunnalle näytetään missä on ensiapupaikka ja palosammutuskalusto. Henkilökunnalle 

annetaan sammutuskaluston käyttöopastus. Henkilökunnalle kerrotaan ketkä ovat kilpailujohtaja, 

turvallisuuspäällikkö ja ensiapuvastaava. 
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4. LIITTEET 
 
 

 
 Pohjakartta 
 Tarkistuslista 

 
Tarvittaessa: 

 Ensiapusuunnitelma 
 Ilmoitus tuliesityksestä 
 Ilmoitus tehosteiden käytöstä  
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5. POHJAKARTTA 

 

Aluekartta 
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Kilpailukeskuskartta
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6. TARKASTUSLISTA 

 

 OK Ei käy-
tössä 

Korjattava / kor-
jauksen vastuu-

henkilö 

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitok-
selle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. 

X   

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, 
aluehallintovirasto) on hankittu. 

X   

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vä-
hintään 14 vuorokautta ennen esitystä. 

 X  

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelas-
tusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehostei-
den käyttöä. 

 X  

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakun-
nan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen jär-
jestämistä. 

 X  

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslai-
tokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan. 

 X  

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelas-
tussuunnitelmaan. 

X   

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteet-
tömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu. 

X   

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty 
ensiapuvalmius. 

X   

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedos-
sa ja sitä valvotaan. 

 X  

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään 
esteettöminä. 

X   

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen 
osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita. 

X   

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyk-
siä ja ohjeita. 

X   

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja 
ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita. 

X   

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettö-
miä. 

X   

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei 
kiilata auki. 

 X  

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti 
syttyvä SL1 tai vastaava) 

 X  
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Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpa-
nosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.  
 
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat 
muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä. 
 
 
Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman  
alkua pelastusviranomaiselle. 
 


