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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 pelastussuun-
nitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta! 
 
Tapahtuman yleistiedot: 
 
Tapahtuman nimi:  Yleisurheilun SM-kilpailut M/N-22-19 vuotta 

Tapahtuman ajankohta:  21-23-08.2020 
21.8 16.00-21.00 
22.8 09.00-20.30 
23.8 09.00-20.00 

Tapahtumapaikka:  Sauvosaaren urheilupuisto  
Urheilukatu 9 94100 Kemi 

Tapahtuman järjestäjä:  Veitsiluodon kisaveikot RY (Sami Zerni 040-
5413083) 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:  Marja Salmela (044-2022576) 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:  Seppo Kilpiäinen (050-5278390)  

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:  Sami Zerni & Hannu Peurasaari 

Kohderyhmä/asiakaskunta:  Urheilijat, valmentajat, toimitsija sekä yleisö 

Tapahtuman kuvaus:  Yleisurheilukilpailut, joka on ajalla: 21-23.8. 2020 
Tapahtumasta on etukäteen ollut ilmoitus Kilpai-
lukalenterissa noin puoli vuotta ja ohjelma pitää 
sisällään erilaisia yleisurheilun osioita kolmena 
eri päivänä.  
Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy ja Ko-
rona-ohjeet ovat erityisesti esillä koko tapahtu-
man ajan 
 

Arvio henkilömäärästä:  N 300-400 ihmistä /päivä 

Tapahtuman erityispiirteet:  Ei erityistä (yleisurheilukilpailut) 

Tapahtumapaikan erityispiirteet:  Ei erityistä 
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2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN 

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET 
 
 

Vaara/riski Tapaturma/sairaskohtaus 
Syyt Nestekaasu (makkaranpaistaminen ritilällä) 
Seuraukset Palovammoja. Ensihoito kohtauksen sattuessa ja siirto jatkohoitoon. En-

siapu on paikalla tukena tarpeen niin vaatiessa. 
Ennaltaehkäise-
vät järjestelyt 

- Koulutus 17.8.2020 

Varautuminen - varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä 
- hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä 
- merkitään ensiapupiste näkyvästi 
- varataan asiakkaille ja henkilökunnalle riittävästi vettä 
- koulutetaan henkilökunta toimimaan tapaturma- ja sairaskohtaustilan-

teessa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen (turvallisuus- ja terveyden kannalta olennai-
nen informaatio annetaan toimijoille 17.8.2020 klo 17-19.00 Sauvosaaren 
urheilupuistossa 

-  
Vastuut Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten 

vastuut on jaettu? 
 
Yleinen turvallisuusvastuu on kilpailun johtajalla Sami Zernillä ja järjes-
tysmiesten turvallisuusvastuu on Hannu Peurasaarella. Ensiapuun liit-
tyvä vastuu on Seppo Kilpiäisellä ja hänen työryhmällään, joka pitää si-
sällään lääkärin, kaksi ensihoitajaa sekä yhden sairaanhoitajan. 
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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 turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon Seppo 
Kilpiäinen: 0505278390 Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa 
 
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 

     . Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvas-
taava 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 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. 
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Vaara/riski Väentungos 
Syyt Urheilijoiden, valmentajien sekä yleisön tuleminen toiminta-alueelle on 

valvottua toimintaa ja järjestyshenkilöstö on vastuullinen tässä toimin-
nassa. 

Seuraukset Toiminta pysyy tasapainoisena ja rauhallisena 
Ennaltaehkäise-
vät järjestelyt 

- 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 sekä ammattitaitoiset järjestyksen-

valvojat 
- Henkilökuntaa ohjeistetaan päästämään sisälle porrastetusti yleisö. 
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa ja yleisön liikkumisen tarkkailua tapahtuma-

alueella, ongelmiin puututaan etupainotteisesti 
- varataan kattava äänentoistojärjestelmä tai megafonit, joilla yleisöä voi-

daan opastaa 
- ohjeistetaan ja opastetaan yleisöä merkinnöin sekä kuulutuksin 

 
Varautuminen - varataan riittävä määrä henkilökuntaa  

- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavina 
- merkitään poistumisreitit asianmukaisesti 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen (17.08.2020) 
 

Vastuut Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten 
vastuut on jaettu? 
Sami Zerni & Hannu Peurasaari ja Seppo Kilpiäinen 
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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 turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 
(0505278390). 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 turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle nume-
roon (Seppo Kilpiäinen 0505278390) ja toimi seuraavien ohjeiden mukai-
sesti. 
 
1. Pyri rauhoittamaan yleisöä. 
 
2. Ohjaa yleisöä poispäin väentungoksesta. 
 
3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakuointiin. 
 
4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, ohjaa yleisöä 

käyttämään lähintä poistumisreittiä, mikäli se on turvallista. 
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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 turvalli-
suuspäällikölle/järjestäjälle numeroon Seppo Kilpiäinen 0505278390. 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. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmis-

tettuja tuhkakuppeja 
4. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyy-

den täyttyvät 
5. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käytöstä sisusteet, 

joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua. 
6. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia 
7. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät 
8. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti 
9. pelastustiet ovat esteettömät 
10. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-

alueella säilytetä irtopulloja. 
 

Vaara/riski Tulipalo 
Syyt Kaasupullo  
Seuraukset Tuli voi levitä 
Ennaltaehkäise-
vät järjestelyt 

- varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa ma-
teriaalia, varmistutaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyy-
destä 

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

Varautuminen - varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään alku-
sammutuskalusto asianmukaisesti 

- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa 
- pidetään pelastustiet esteettöminä 
- Korostetaan kaasulla toimivien makkaranpaistopisteiden toimijoiden ennakointia tä-

män alueen ongelmissa 
Vastuut Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten vas-

tuut on jaettu? 
 
Sami Zerni & Hannu Peurasaari 
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Tulipalotilanteessa 
 
Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon (0505278390) ja toimi seuraavien ohjei-
den 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 sinulla on alkusammutusvälineet käyttö-

valmiina. 
 Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla 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: SAUVOSAAREN URHEILUPUISTO, KEMI 
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 Muu, mikä? 
Syyt Korona-epidemiaan liittyvät riskit 

 
Seuraukset  

Tartunnat ja altistumiset 
Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

Riittävä etukäteisinformaatio ko. alueesta ja valmistautuminen sekä var-
mistaminen. Maskien hankkiminen ja maskisuosituksesta kuuluttami-
nen. 
 

Varautuminen Ohjeistus turvaväleistä ja desinfiointiasioista. säännöllisin väliajoin kuu-
lutetaan yleisölle ja urheilijoille näistä asioista.  

Vastuut Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten 
vastuut on jaettu? 
 
Sami Zerni & Seppo Kilpiäinen sekä ensihoitoryhmä jäsenineen 
 



10 
 

 
3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 
Alkusammutuskalusto 
 
Laatu Määrä (kpl) 
Jauhesammutin (6 kg) 10 
Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg) - 
Vaahto- tai nestesammutin (5 l) 5 
Pikapaloposti 2 
Sammutuspeite 4 
Muu, mikä?       - 
 
Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. 
Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä 
säännöllisesti tapahtuman aikana. Kentällä on myös selkeät ohjeet näistä asioista  
 
Pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit. Sijainti on Sauvosaaren keskusrakennuk-
sessa.  
 

 
Ensiapu 
 
 

Ensiavun vastuuhen-
kilö 

Nimi: Johanna Kaunisto 
Puhelin: 0503440786 
Sähköposti: johanna.kaunisto°fimnet.fi 

Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 
Johto 1 lääkäri 16-21, 9-21, 9.21 
Päivystäjät 3 Ensihoitajat+sai-

raanhoitaja 
Marko Baas (EH), 
Minna Kauhanen 
(EH) ja Esteri Balk 
(SH) 

16-21, 9-21, 9-
21 
Pe, la, su 

 
Ensiapumateriaali Ensiapumateriaali on hankittu urheilutilaisuuteen sopivaksi (Marko Baas ja Johanna 

Kaunisto) joissa mahdollisia vammoja ovat pintanaarmut, nyrjähdykset ja venähdykset 
sekä mahdollisesti astmaoireet ja mahdolliset seuraukset hengitykselle. Myös itse Sau-
vosaaren urheilupuistossa on ensiavun perustarvikkeet olemassa. 

 
Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti. (kyllä) 
 
Henkilömäärä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä 300-400 henkilöä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 90 henkilöä 
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Nestekaasu 
 
Nestekaasun käyttötarkoitus: Ruoanlaitto/lämmitys 

  
   
 
Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä  44 kg (4 11 kg:n pulloa) 
 
Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta 
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja 
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan 
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin 
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa 
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä 
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset 
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää 
- nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä 

sammutuspeite 
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan 
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan 

nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella) 
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisä-

tiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista. 
 
Pohjakarttaan on merkitty nestekaasun käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit. 
Palavat nesteet 
 
Palavien nesteiden käyttötarkoitus 

  
Muu, mikä? Makkaroiden kuumentaminen 
 
Käytössä olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä       litraa 
Varastossa olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä       litraa 
Käytössä olevat palavat nesteet       
         
 
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 
 

Pohjakarttaan on merkitty palavien nesteiden käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit. 
 
 
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 Seppo Kilpiäinen 
 
Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit. 
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Poistumisjärjestelyt 
 
Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet 
ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty jälkivalai-
sevin tai valaistuin poistumisopastein. 
 
Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + henkilökunta) 
vaatima poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on       mm.  
 
Ohje: Tapahtuma-alueelta on oltava vähintään kaksi erillistä tarkoituksenmukaisesti sijoitettua poistumisreittiä. 
Poistumisreittien on oltava kulkukelpoisia sekä esteettömiä ja niiden on avauduttava hätätilanteessa helposti 
poistumissuuntaan. Poistumisreittien yhteenlaskettu leveys lasketaan pelastussuunnitelman laadintaoppaan 
Poistumisjärjestelyt-kohdassa olevan mallin mukaisesti. 
 
Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt. (kyllä) 
 
 
 
Tilapäiset rakennelmat 
 
Tilapäinen rakennelma Määrä 

(kpl) 
Koko  

Lava   
 

Katsomo 1 Noin 300 kpl istuinpaikkoja 
Teltta 5 Urheiluvälineiden myyntipiste (3x3m), mixed zone 

(4x4m), calling (4x4 m), toimitsijahuolto (4x8 m ja 
5x8m) 
 

Muu, mikä?   Ei muita rakennelmia 
 

 
 
Pohjakarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit. (Kyllä) 
 
 
 
Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus 
 
Kuvaa tässä miten tapahtuman henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan. 
17.8.2020 klo 17—19 henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelman sisältöihin ja perehdytyk-
sen jälkeen annetaan jokaiselle henkilökunnan jäsenelle ohjeet ja vastuualueet kilpailujen turvalli-
suuden ja terveyden näkökulmasta. 
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4. LIITTEET 

 
 

 
x Pohjakartta 
x Tarkistuslista 

 
Tarvittaessa: 

 Ensiapusuunnitelma 
-- Ilmoitus tuliesityksestä 
-- Ilmoitus tehosteiden käytöstä  
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5. POHJAKARTTA 
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TARKASTUSLISTA 
 
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. 
 
 

 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 pelastus-
viranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden 
käyttöä. 

 x  

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan 
poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestä-
mistä. 

 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 en-
siapuvalmius. 

x   

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

x   

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään es-
teettöminä. 

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

x   

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä 
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 kii-
lata auki. 

 x  

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syt-
tyvä SL1 tai vastaava) 

 x 
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