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Pelastussuunnitelma 

AM Keskimatka ja 
Hämeen Oravapolku-

kilpailu (HOK) 
 
 
Tapahtuman yleistiedot: 

 

Tapahtuman nimi: tapahtuman koko ni-

mi/nimet 
AM Keskimatka + HOK, suunnistuskilpailu. 

Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja 

kellonajat 
su 6.9.2020 klo 11.00 -15.00. 

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta Tervasuon koulu, Tervasuonkatu 5, 37120 No-
kia. 

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjes-

täjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot 
Rasti-Nokia ry. suunnistuksen erikoisseura. 
y-tunnus 11096239 
Pasi Isokallio, puh. 040 510 6047 
rastinokia@rastinokia.fi 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenki-
lö: nimi ja yhteystiedot 

Pasi Isokallio, puh. 040-510 6047 
pasi.isokallio@gmail.com 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaa-
va: nimi ja yhteystiedot 

Timo Mustikkamaa, puh. 040-127 2733 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: 
järjestyksenvalvojien ja muun turvallisuushenki-
löstön määrä, sijoittelu ja tehtävät 

Ensiapu: 
Nokimed Oy. Tero Autio, puh. 040-594 5838, 
kilpailukeskus. 
Kadunylityspaikat: Valvojia 2 henkilö. 
Rata-, ja maastovalvojat: 2-4 henkilöä.  
Pysäköinnin ohjaajat: 4 henkilöä, osoitetut py-
säköintipaikat. 
Sähköturvallisuus: 1 henkilö, kilpailukeskus. 

Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, 

lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne. 
Lapsia n. 150 ja aikuisia n.300. 

mailto:rastinokia@rastinokia.fi
mailto:pasi.isokallio@gmail.com
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Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapah-

tumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne. 
Urheilukilpailu AM-keskimatka ja Hämeen Ora-
vapolkukilpailu (HOK) on aikuisille, lapsille ja 
nuorille tarkoitettu suunnistuskilpailu, tavan-
omaisin järjestelyin. Kaikilla halukkailla on mah-
dollisuus suunnistaa kuntoradalla tapahtuman 
aikana. 
 
Kisakeskuksen pystytys alkaa aamulla klo 8.00. 
Ensimmäiset kilpailijat saapuvat kisapaikalle n. 
klo 09.30. 
Ensimmäinen kilpasarjan lähtö on klo 11.00. 
Kilpailijoita lähetetään radalle 1-2 min välein 
enimmillään 6 suunnistajaa kerralla. Viimeiset 
lähtevät radalle ilmoittautuneiden määrästä riip-
puen klo 12.30 – 13.00 välillä.  
 
Palkintojenjako alkaa heti sarjojen valmistuttua. 
 
Paikalla on kenttäkahvio josta voi ostaa purta-
vaa kuten makkaraa, sämpylöitä, kahvia ja vir-
vokkeita. 
Kilpailu on ohi noin klo 14.00 ja kisakeskus pu-
rettu klo 15.00 mennessä. 

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikai-

sesti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiak-
kaat + henkilökunta) 

n. 450 yhteensä. 
 
 

Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman 

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

AM-keskimatka on perinteinen pikamatkatyyp-
pinen metsässä suunnistettava suunnistuskilpai-
lu. 
 
Turvallisen tapahtuman varmistamiseksi kilpai-
lualueen tienylityspaikoilla on valvojia, joilla on 
keltainen huomioliivi. 
 
Kilpailumaastoksi lasten ja nuorten Oravapolku-
kilpailussa on valittu turvallinen maaston alue 
josta kilpaa suunnistavat lapset nuoret selviävät, 
eikä täydellistä eksymiseksymismahdollisuutta 
ole. Radalla valvomattomia katvealueita ei ole. 
 
Kilpailukartassa on kielletyt alueet merkitty pu-
naisella viitoituksella tai rasterilla, kiellettyjä alu-
eita valvotaan. 
 
Kisakeskuksen kahviossa on nestekaasugrilli 
jolla paistetaan makkaraa ja muurinpohjalettuja 
sekä sähkökäyttöinen kahvinkeitin. 
Sähkönsyöttö Tervasuon koulun tai päiväkodin 
tiloista jotkoroikalla. 
 
Myös tulospalvelun tietokoneiden sähkönsyöttö 
saadaan Tervasuon koulun tai päiväkodin tilois-
ta jatkoroikalla. 
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Kisakeskuksessa on 3 koottavaa avotelttaa jois-
sa toimivat kahvio ja kilpailutoimisto. 
 
Tulospalvelu- ja kuulutuskeskuksena toimii ke-
vyt jakeluauto. 

Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapah-

tumapaikan erityispiirteet kuten kallio, kii-
peämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, 
syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, 
huonot tieyhteydet, saari jne. 

Kilpailukeskus alue Tervasuon koulun tai päivä-
kodin pihamaalla on väljä ja soveltuu hyvin 
suunnistuskisojen kilpailukeskukseksi. 
 
Hyvät liikenneyhteydet tapahtuman pysäköintiin 
jossa neljä pysäköinnin ohjaajaa opastamassa 
pysäköintiin. 
 
Pysäköinti Tervasuon koululla ja kadunvarsi-
pysäköintinä, josta matkaa kisakeskukseen 100 
-1000m. 
 
Lähimmät asutukset Äyräpäänkadulla ja Hiito-
lankadulla Tervasuonkoulun läheisyydessä. 
 
Henkilökunta on perehdytetty pelastussuunni-
telmaan 17.8.2020. 
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Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa 
 
 
 

1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 040-594 5838. 

Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava 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. Hä-
täkeskuksen 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 hengitys normaalia, epänormaalia tai se puut-
tuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia. 

 
 Hengitys on normaalia. 
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaa-
listi. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon 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 käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa si-
ten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräi-
nen painelutiheys 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 sormillasi hänen sie-
raimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että au-
tettavan 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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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 turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040-
127 2733. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 

 
Tarkasta, että  
 

1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkö-
laitteita ja -johtoja ei saa käyttää. 

2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja         -johtoja 
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamat-

tomasta 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 ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaa-

va). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua. 
7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä 

palavaa materiaalia 
8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteet-

tömät 
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- ja kulu-

tuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja. 
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Tulipalotilanteessa 
 

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040-127 2733 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 sinulla on alkusammutusvälineet 

käyttövalmiina. 
 Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna it-

seäsi. 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: Tervasuontie 5,  Nokia 

 
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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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 040-127 2733. 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 
 
4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla. 
 

 
 
 
Vaikeassa sääolosuhteessa 
 

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040-127 
2733 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

 
1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä. 
 
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston lä-

heisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin, (ei telttoihin). 
 
3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaan-

tumista. 
 
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
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Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt 

 
Alkusammutuskalusto 
 

Laatu Määrä (kpl) 

Jauhesammutin (6 kg) 1 

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. 

 
Ensiapu 
 
 

Ensiavun vastuuhenkilö Nokimed Oy. Tero Autio, puh. 040-594 5838 
Sähköposti:       

Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 

Johto 2  Ensihoitoyksikkö 
paikalla kisakes-
kuksessa. 

Päivystäjät Tero Autio EA x 

 

Ensiapumateriaali Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu. 
Ensihoitoon, perusensiapuun tarvittavat välineet. 

 
Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti. 
 
Henkilömäärä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä 450 henkilöä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 50 henkilöä 
 
Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä:  Tilan nimi:       

      henkilöä 
 

Tilan nimi:       
      henkilöä 

 
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä 450 henkilöä 
 
Ohje: Maksimihenkilömäärää laskettaessa huomioidaan koko tapahtuman henkilömäärä (yleisö, henkilökun-
ta, esiintyjät jne.). Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä 
kohden varataan 1 m

2
 vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei lasketa esiintymislava tms. tilaa eikä 
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vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä oleva uloskäytävien leveys voi rajoittaa maksimihenkilö-
määrää (kts. pelastussuunnitelman laadintaoppaan kohta poistumisjärjestelyt). 

 
Tapahtumatilan rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää ei ylitetä / ulkotapahtuman las-
kennallista maksimihenkilömäärää ei ylitetä. Henkilömäärää valvotaan koko tapahtuman ajan las-
kemalla sisään ja ulos menijöiden määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa 
liikehdintää. Mikäli tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärä on täynnä, alueelle pääsy estetään. 
 
Nestekaasu 
 
Nestekaasun käyttötarkoitus 

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

 
Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä  14 kg 
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä 14 kg 
 
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. 
- nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen 

teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C kä-
sisammutin sekä sammutuspeite. 

- ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty. 
 
Pohjakarttaan on merkitty nestekaasun 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 Timo Mustikkamaa. 
 
Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit. 
 
Poistumisjärjestelyt 
 
Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + henkilökunta) 
vaatima poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on 6000 mm.  
 
Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt. 
 



10 
Tilapäiset rakennelmat 
 

Tilapäinen rakennelma Määrä 
(kpl) 

Koko  

Lava 0  
 

Katsomo 0 (koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen määrä) 
 

Teltta 3 2 kpl 4x4 m, 1 kpl 2x2 m.  
 

Muu, mikä?  Auto   2-3 1 jakeluauto tulospalvelukeskuksena, 1-2 tarvike-
kaupan myyntiautoa. 

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

lömäärä) 
- telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 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 jälkiheijasta-

villa poistumistiemerkeillä. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan akkuvarmennetuilla poistumis-
reittien merkeillä ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan 
luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus harkitaan tapaus-
kohtaisesti.) 

- teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai 
vesipainoin 

- teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta (suositus 8 m) 
- teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumistiet 
- teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan. 
 
Pohjakarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit. 
 
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 
- tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikal-

la. 
 
Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, liikenneväylistä ja ylei-

söalueesta 
- aggregaattien käytössä noudatetaan Palavat nesteet -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjeste-

lyitä. 
 
Pohjakarttaan on merkitty aggregaattien sijainnit. -Ei käytössä agregaatteja. 
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Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus 

 

Kuvaa tässä miten tapahtuman henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan. 

 

17.8.2020. Pidetään kilpailun vastuuhenkilö kokous jossa käydään lävitse kisajärjestelyt ja vastuu-

henkilöiden toiminta-alueet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET 

 
 

 
x  Pohjakartta 
x  Tarkistuslista 
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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 käytös-
sä 

Korjattava / korjauk-
sen vastuuhenkilö 

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään 
14 vrk ennen tapahtumaa. 

   

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovi-
rasto) on hankittu. 

   

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 
vuorokautta ennen esitystä. 

   

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaisel-
le vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä. 

   

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille 
vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. 

   

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja 
paikallisia ohjeistuksia noudatetaan. 

   

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitel-
maan. 

  17.8.2020 koulutus 

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saata-
villa ja sen sijainti on opastettu. 

   

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius. 
   

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä val-
votaan. 

   

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä. 
   

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta nouda-
tetaan määräyksiä ja ohjeita. 

   

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita. 
  HUOM. Sähkönsyöttö 

vikavirtasuojan kautta 

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

   

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä. 
   

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

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

   


