
 
   

 
  

  
 

 
Tapahtuman yleistiedot: 

 

Tapahtuman nimi:   
 

 
 

Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja kel-

lonajat 
 

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta  

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestä-

jän nimi, y-tunnus, yhteystiedot 
 

 
 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: 
nimi ja yhteystiedot 

 
  

 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: 
nimi ja yhteystiedot 

 
 

 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:  
 

 

Kohderyhmä:. 
 

  

Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapahtu-

masta ja sen kulusta, ohjelmasta jne. 
 

 
 
 

Arvio henkilömäärästä:  Osallistuja määrä arvio alle 500 henkeä noin 460 
henkeä. 

Tapahtuman erityispiirteet: 
  

  
 

 

 Avoin kansallinen suunnistuskilpailu 
Sisä-Suomen rastipäivät

1

1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilö- 
kuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Perjantai 26.6.2020 kl0 17-21
Lauantai 27.6.2020 klo 10-14

Rasti E4 ry

Raimo Hernesmaa + liikenteenohjaajat

kilpailijat 7-85 v

Suunnistuskilpailu 7-85v vuotiaille.

Raimo 
Hernesmaa
0400-243410

Tapahtuman   kilpailukeskus   on  puutarhan   
pihapii rissä. Tapahtumassa on  pihaparkki, 
pallokenttäparkki jatienvarsi parkki. Itse  
kilpailualueena   on  metsä. Suunnistajankauppa   
tulee  pakettiautolla/etuka toksella   myymään   
omia  tuotteitaan  (ei  kuitenkaan elintarvikkeita).

Kokon puutarha, Tärttämäentie 322 , 
44100 Äänekoski

Raimo Hernesmaa
0400-243410 



3 
2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN 

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET 

 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan 
henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja 
mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaeh-
käisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman to-
teuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. 

Vaara/riski Tapaturma/sairaskohtaus 

Syyt Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen. Sairaskohtaus. 

 

Seuraukset Henkilövahingot, tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttä-

minen. 

 

Ennaltaehkäise-

vät järjestelyt 

- 
  

-  
 

-  
-  

Varautuminen - varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä 
- hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä 
- merkitään ensiapupiste näkyvästi 
-  

Vastuut   

 

 

  

 

käytetään  ulkotiloissa  vain  ulkokäyttöön  soveltuvia  sähköjohtoja.  Sähkö- 
laitteet suojataan sateelta ja kosteudelta.
tarkkaillaan  ja  puututaan  lattian, maaston ja rakenteiden  liukkauteen  ja 
epätasaisuuteen

Ketkä vastaavat, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Mi- 
ten vastuut on jaettu?

Tiedottaja / Turvallisuusvastaava Raimo Hernesmaa 0400-243410
Kilpailun johtaja Timo Minkkinen 0400-755626.
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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 hen-
gitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hen-
gitys 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 paineluti-
heys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske pai-
nelut ääneen. 

 
5. Puhalla 2 kertaa. 

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormil-
lasi 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. 

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä val- 
vottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 
ilmoitettava tapahtuman  turvallisuusvastaavalle/järjestäjälle  numeroon 
Raimo Hernesmaalle 0400-243410 . Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaa- 
roja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian, maaston ja raken- 
teiden  liukkautta  ja  epätasaisuutta  jne.  Estä  liikkuminen  vaarallisella  alu- 
eella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.

2. Tarkkaile  tapahtuma-alueella  tippumis- ja  putoamisvaaroja,  kuten  lunta, 
jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakenteita jne. Estä liikkuminen vaaral- 
lisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.

3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, 
kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja muiden vaaral- 
listen  kemikaalien käyttö- ja  säilytyspaikkojen  sekä  aggregaattien  jne. 
kanssa.

4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitys- 
vaikeus) tee välittömästi hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112.

1. Kutsu  paikalle  tapahtuman  ensiapuvastaava soittamalla  numeroon 
Timo Minkkinen 0400-755260 . Toimi hänen antamiensa ohjeiden 
mukaisesti.Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi 
seuraavien oh-jeiden mukaisesti.
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Vaara/riski Väentungos 

Syyt 

 

 

 

 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen 

 

Ennaltaehkäise-

vät järjestelyt 

- tapahtuman maksimihenkilömäärä määritellään etukäteen ja alueen/tilan 
maksimikapasiteettia noudatetaan (ennakkoilmoittautuminen) 

- tapahtuma-alue suunnitellaan palvelemaan maksimihenkilömäärää, vara-
taan riittävästi vapaata tilaa ja sijoitetaan tapahtuman tilapäiset rakenteet 
asianmukaisesti 

- suunnitellaan poistumisreitit asianmukaisesti ja merkitään ne näkyvästi 
- varataan riittävä määrä henkilökuntaa  
- ohjeistetaan ja opastetaan yleisöä merkinnöin sekä kuulutuksin 
-  

 

Varautuminen - varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä aitaa ja sulkunauhaa alueen 

sulkua ja kulun rajoittamista varten 

- reagoidaan välittömästi onnettomuuden sattuessa, tiedotetaan yleisöä ja 

annetaan ohjeet toimintaan 

- pidetään poistumisreitit (tie) esteettöminä ja helposti avattavina 

-  

Vastuut   

 

 

 

 

 

Ketkä vastaavat, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten 
vastuut on jaettu?

Turvallisuusvastaava  Raimo Hernesmaa (meillä  on  kaikille 

toiminnoille  omat vastaavat mm. lähtöpaikka, maali, paikoitus, kioski 

jne.)

Yhtäaikaisesti  saapuva tai  poistuva suuri  ihmismäärä, tapahtuma-alu- 
eelle otetaan liikaa ihmisiä?

Tapahtuma  järjestetään  poikkeusajan  sääntöjen  puitteissa  ja  ilmoittau- 
tuneita  otetaan  vain  tietty  määrä  ja  heille  on  määrätty  lähtöajat,  joten 
ruuhkaa ei pitäisi syntyä.
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Ohjeet väentungoksen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä val- 
vottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 
tehtävä  ilmoitus  tapahtuman turvallisuusvastaavalle  tai järjestäjälle  
numeroon  Raimo Hernesmaalle 0400-243410. Toimi saamiesi ohjeiden 
mukaisesti.

1. Varmista, että olet tietoinen kunkin alueen maksimihenkilömäärästä. Tark- 
kaile maksimihenkilömäärää ja rajoita tarvittaessa alueelle pääsyä.

2. Tarkkaile yleisön liikehdintää tapahtuma-alueella ja puutu etupainotteisesti, 
mikäli havaitset ruuhkautumista tms.

3. Ohjeista ja opasta yleisöä tapahtuma-alueella.

4. Varmista, että poistumisreitit ja kulkureitit niille ovat esteettömät.

Väentungostilanteessa

Ilmoita väentungoksesta tapahtuman turvallisuuvastaavalle tai järjestäjälle nu 
meroon Raimo Hernesmaa 0400-243410. ja toimi seuraavien ohjeiden 
mukaisesti.

1. Pyri rauhoittamaan yleisöä.

2. Ohjaa yleisöä poispäin väentungoksesta.

3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakuointiin.

4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, toimi saamiesi 
ohjeiden mukaisesti. Ohjaa yleisöä käyttämään lähintä poistumisreittiä, mi- 
käli se on turvallista.
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Vaara/riski Häiriökäyttäytyminen 

Syyt Aggressiivinen tai päihtynyt/tuohtunut asiakas, tapahtuman huonot jär-

jestelyt 

 

IPR on kokenut tapahtuman järjestäjä. Kilpailualueella ei ole alkoholin 

myyntiä ja tapahtumapaikka on syrjässä taajamasta, ei pitäisi näkyä 

päihtyneitä asiakkaita ja kyse on urheilutapahtumasta, niin kilpailijat tu-

levat kisapaikalle ilman alkoholia. 

 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen 

 

Ennaltaehkäise-

vät järjestelyt 

- suunnitellaan tapahtuma ja tapahtuma-alue huolellisesti 
- varataan riittävä määrä henkilökuntaa  
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella ja puututaan etupainot-

teisesti 
- noudatetaan ja valvotaan alkoholilainsäädännön toteutumista 
-  

Varautuminen - varataan riittävä määrä henkilökuntaa  

-  

Vastuut   

 

 

 

 

 

Ketkä vastaavat, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Mi- 
ten vastuut on jaettu?

Turvallisuusvastaava  Raimo Hernesmaa (meillä  on  kaikille  
toiminnoille  omat  vastaavat mm. lähtöpaikka, maali, paikoitus, kioski 

jne.)
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Ohjeet häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä val-
vottava, että yleisö noudattaa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 
tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon  
Asko Weijo 044-595 4038. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.  
 
1. Tarkkaile yleisön kuntoa ja mahdollisia merkkejä alkavasta häiriökäyttäyty-

misestä. Puutu tilanteeseen etupainotteisesti. 
 
2. Tarkasta sisääntuloväylillä, ettei yleisöllä ole mukanaan kiellettyjä esineitä 

tai aineita. 
 
3. Valvo alkoholilainsäädännön toteutumista saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 

 
 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
 
 

Häiriökäyttäytymistilanteessa

Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman  järjestäjälle  numeroon 
0400-243410. ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin.

2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön.

3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myötäile häntä.

4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun.

5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista.

6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi.

7. Pyri rauhoittamaan tilanne.
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Vaara/riski Tulipalo 

Syyt Viallinen sähkölaite tai -johto, tupakointi, ilkivalta, ukonilma (salama) 
 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen. 
 

Ennaltaehkäise-
vät järjestelyt 

- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja. Sähkölait-
teet suojataan sateelta ja kosteudelta. 

- tupakointi on ehdottomasti kielletty  
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella 
-  

Varautuminen - pidetään pelastustiet esteettöminä 
-  

Vastuut   

 

 

 

 

 

 

Ketkä vastaavat, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten 
vastuut on jaettu?

Turvallisuusvastaava / tiedottaja Raimo Hernesmaa (meillä on kaikille 

toiminnoille omat vastaavat mm. lähtöpaikka, maali, paikoitus, kioski jne.)
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Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä val- 
vottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 
tehtävä  ilmoitus  tapahtuman  turvallisuusvastaavalle  tai järjestäjälle  
numeroon  Raimo Hernesmaa 0400-243410. 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 sähköjohtoja. Sähkö- 
laitteet on suojattu sateelta ja kosteudelta.

3. tupakointi  tapahtuu  vain  merkityillä  tupakointialueilla  ja  käytössä  on  vain 
palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja

4. kynttilät  on  sijoitettu  palamattomalle  alustalle  ja  niiden  käyttöä  valvotaan 
koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.

5. ruoanvalmistuspisteiden  läheisyydessä  ei  ole  palavaa  materiaalia ja  että 
kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät

6. kaikki sisusteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1, DIN4102 B1 tai 
vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida 
varmistua.

7. rakennuksen ja rakenteiden ulkoseinustalla tai katsomoiden alla ei säilytetä 
palavaa materiaalia

8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat 
esteettömät

9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty 
asianmukaisesti

10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
11. pelastustiet ovat esteettömät
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- 

laitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja
13. yleisön  pääsy  nestekaasun  ja  muiden  vaarallisten  kemikaalien  käyttö- ja 

säilytyspaikoille on estetty.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuusvastaavalle tai järjestäjälle 
numeroon  Raimo Hernesmaa 0400-243410 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 palo
  on vielä hallittavissa.

▪ Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo
  pienestä vesimäärästä.

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

▪ Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sul-
  kemalla ovi. Älä vaaranna  itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on
  kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

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

  poistu savuiseen tilaan.
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
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: Äänekoski, 

Tärttämäentie 322
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.
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Vaara/riski Sääolosuhde 

Syyt Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade, 

ukkonen, salamointi 

 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman 

peruminen tai siirtäminen, henkilövahingot 

 

Ennaltaehkäise-

vät järjestelyt 

- säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana 
- tapahtuman peruminen tarvittaessa 

 

 

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 al-

kua ja säännöllisesti tapahtuman aikana 
- kehotetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma 

on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan riittävästi 
vettä 

- ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa 
-  

Vastuut   

 

 

 

 

 

Ketkä vastaavat, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten 
vastuut on jaettu?

Tiedottaja / Turvallisuusvasta Raimo Hernesmaa (meillä on kaikille 

toiminnoille omat vas taavat mm. lähtöpaikka, maali, paikoitus, kioski 

jne.)
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4. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ul-

kotiloihin. Odota sään tasaantumista. 
 
5. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 

 
Toimintaohjeita sääilmiöiltä suojautumiseen löytyy myös Ilmatieteenlaitoksen 
verkkosivuilta osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset. 

 
 

Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä val- 
vottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on 
tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuusvastaavalle/järjestäjälle numeroon 
Raimo Hernesmaa 0400-243410. 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 tuu- 
len ylittäessä kyseiset rajat

4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita  vaikeasta  sääolosuhteesta  tapahtuman  turvallisuuspäällikölle/järjestä- 
jälle numeroon Raimo Hernesmaa 0400-243410 ja toimi seuraavien ohjeiden 
mukaisesti.

1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.

2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö  pois  tilapäisten rakentei- 
den, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siir- 
tymään sisätiloihin (ei telttoihin!).

3. Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehos- 
tetaan tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen lä- 
heisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista.

http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset


13 
3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

 
Alkusammutuskalusto 
 

Laatu Määrä (kpl) 

Jauhesammutin (6 kg) 1 (kahvioteltta) 

  

  

  

  

Sammutuspeite 1 

Muu, mikä?        
 
 
 
Ensiapu 
 
Alle 2000 henkilön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava taulukko. Ensiapuhenkilöstön 
määrä suhteutetaan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Tarkemmat ensiapuvalmiu-
den minimivaatimukset löytyvät pelastussuunnitelman laadintaoppaan Ensiapu-kohdasta. 

 

Ensiavun vastuuhen-
kilö 

 
  

 
Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 

Johto 1 EVY tapahtuman aika 
Päivystäjät - - - 

 

Ensiapumateriaali Kuvataan, millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu. 
Sidetarpeita, kylmäpusseja, kyypakkaus ym. ensiapulaukkujen sisältöä. 
 
 

 
 
Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti. 
 
Henkilömäärä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä   
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä   
 

 
   

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

)

450 henkilöä

20 henkilöä

Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä 470 henkilöä

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie  on  hälytysajoneuvoille  tarkoitettu ajotie.  Pelastusteiden  ja  muiden  ajoreittien  esteettö- 
myys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii Raimo Hernesmaa 0400-243410.

Nimi  Timo Minkkinen
Puhelin:0400-755626
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Poistumisjärjestelyt 
 
Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + henkilökunta) 
vaatima poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on 6 m  
 
Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestelyt 
 
Tapahtuman poikkeustilanteet, kuten tulipalo, sään aiheuttamat tilanteet, tilapäisten rakenteiden sor-
tuminen sekä häiriökäyttäytymistilanteet voivat aiheuttaa tapahtuman keskeyttämistarpeen. Tapah-
tuma tai osa siitä voidaan joutua keskeyttämään kokonaan tai hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilan-
teissa tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoimaan. 
 

Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman järjestäjä, turvallisuudesta 
vastaava henkilö tai viranomainen. 
 
Evakuointitilanteessa tapahtuman turvallisuusvastaava ja muu henkilöstö opastavat yleisöä 
poistumaan poispäin vaarasta käyttäen lähimpiä poistumisreittejä. Yleisön opastamisessa hyö-
dynnetään tapahtuman äänentoistolaitteistoa. 
 
Tilapäiset rakenteet 
 

Tilapäinen rakenne Määrä 
(kpl) 

Koko  

Lava 0  
 

Katsomo 0 (koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen määrä) 
 

Teltta 2 3 x 3m, 4 x 6m 
 

Muu, mikä?   
 

 
 
 
Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa: 
- teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. kohta henki-

lömäärä) 
- telttakangas on vaikeasti syttyvää materiaalia (SL1, DIN4102 B1 tai vastaava) 
- teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontu-

mistilassa (ks. kohta poistumisjärjestelyt) 
- teltan uloskäytävät on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla pois-

tumisreittien merkeillä. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan akkuvarmennetuilla poistumisreittien mer-
keillä ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai 
avonaiseksi rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus katsotaan tapauskohtaisesti.) 

- teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta. (Ohje: Yksittäiset alle 20 m2 teltat sijoitetaan pää-

sääntöisesti vähintään 4 metrin päähän rakennuksista. Isompien telttojen sekä telttaryhmien etäisyys 
rakennuksesta on pääsääntöisesti vähintään 8 metriä.)  

- teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumisreitit. 
Teltta-alueelle varataan pelastustiet, joiden leveys on vähintään 3,5 metriä. 

- teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan 
- teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan tai pätevän suunnittelijan ohjeen mukaisesti 

esimerkiksi betoni- tai vesipainoin. (Ohje: Mikäli käytössä ei ole valmistajan tai suunnittelijan laatimia 
ohjeita, enintään 300 m2 telttojen pystyttämiseen suositellaan seuraavaa: 

o rungon osat kytketään toisiinsa lukittavilla liittimillä 
o teltan vakauttamiseen vaikuttaa muun muassa teltan rakenne, korkeus ja muoto. Irtopainoja 

käytettäessä pienten telttojen jokaisessa kulmassa on vähintään seuraavat painot: 2 x 2 teltta 
15 kg/tolppa; 4 x 4 teltta 62 kg/tolppa; 5 x 5 teltta 96 kg/tolppa; ja 6 x 6 teltta 139 kg/tolppa. 

Suunnistajan kauppa tulee pakettiautolla + teltalla
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Minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 
15 m/s. Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja. 

o teltat kiinnitetään maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden murtolujuus on vä-
hintään 250 kg. Narut tai vastaavat eivät ole luotettavia kiinnityksiä.  

o Tämän ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman sattu-
essa. Tämän vuoksi rajuilman sattuessa noudatetaan pelastussuunnitelmaan kirjattuja toimin-
taohjeita sekä sääolojen seuraamista.) 

- Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen 
käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on 
mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita, noudatetaan niitä.  

 
 
Katsomoiden osalta noudatetaan seuraavaa: 
 
Tapahtumassa ei ole katsomoita 
 
 
 
 

  
 

 
  
   

 
  
  

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Tilapäiset sähköasennukset ja energianjakelun katkokset

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:
- sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset
- kulkureiteillä ja poistumisreiteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumima-

  toilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös
- ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja
- ulkona käytettävät sähkölaitteet ovat suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä toi-

  mivia. Kuivissa  ulko-olosuhteissa  voidaan  tilapäisesti  käyttää  myös  sisäkäyttöön  tarkoitettuja
  suojamaadoitettuja  tai  suojaeristettyjä laitteita. Näissä  tilanteissa  laitteet  on  eristetty  maasta
  sekä suojattu sateelta ja kosteudelta.

Henkilökunnan ja yleisön perehdytys ja ohjeistus

Kuvaa tässä, miten tapahtuman henkilökunnan perehdytys ja ohjeistus toteutetaan. Kohdassa ku- 
vataan myös yleisölle annettavat ohjeet.

Tapahtuman talkooväki on järjestänyt jo vuosia vastaavanlaisia kilpailuja eri vuodenaikoina. Talkoo- 
väki on tarkoitus opastaa tehtäviinsä ennen tapahtuman alkua. Jokaiselle toimipisteelle esim. lähtö 
on määrätty vastuuhenkilö, joka on varannut itselleen tarvittavan määrän talkoolaisia ja opastaa hei- 
dät tehtävään/kertaa tehtävät ennen kilpailun alkua.
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TARKISTUSLISTA 

 

 
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta 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 alueen pelastus-
viranomaiselle. 

 OK Ei käy-
tössä 

Korjattava / kor-
jauksen vastuu-

henkilö 
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitok-
selle viimeistään14 vrk ennen tapahtumaa. 

ok   

Tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille (mm. poliisi, Tu-
kes, ympäristönsuojeluviranomaiset, aluehallintovirasto) on 
tehty ja viranomaisluvat on hankittu. 

ok   

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vii-
meistään 14 vuorokautta ennen esitystä. 

 ok  

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastus-
viranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen aiottua käyt-
töä. 

 ok  

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan 
poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjes-
tämistä. 

 ok  

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu viimeistään 14 vuorokautta 
ennen majoituksen alkua pelastuslaitokselle ja paikallisia oh-
jeistuksia noudatetaan. 

 ok  

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

ok   

Automaattiselle paloilmoittimelle on tehty tarvittavat irtikytken-
nät ja korvaava palovartiointi on järjestetty. 

 ok  

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty en-
siapuvalmius. 

ok   

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tie-
dossa ja sitä valvotaan. 

ok   

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kii-
lata auki. 

 ok  

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään es-
teettöminä. 

ok   

Poistumisreitit ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.  ok  

Sisusteet ovat vaikeasti syttyviä (SL1, DIN 4102 B1 tai vas-
taava). 

 ok  

Tapahtuman keskeyttämisen ja evakuoinnin järjestelyt on 
suunniteltu ja ohjeistettu etukäteen. 

ok   

Tilapäisten rakenteiden osalta noudatetaan valmistajan anta-
mia ohjeita sekä muita määräyksiä ja ohjeita. 

ok   

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä 
ja ohjeita. 

ok   

Energiajakelun katkoksiin on varauduttu. ok   

Vaarallisten kemikaalien käytön sekä säilytyksen osalta nou-
datetaan määräyksiä ja ohjeita. 

ok   

Tapahtuman henkilöstö ja yleisö on perehdytetty ja ohjeis-
tettu. 

ok   


