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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:  Nuorten Jukola 2016, kansainvälinen nuorten 

viestisuunnistuskilpailu 

Tapahtuman ajankohta: 20.8.2016, kilpailukeskus auki klo 8:00 – 18:00, 
kilpailu alkaa klo 11:30. 

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta Kisakeskus Alhoniitun ulkoilumaja, Alhonniituntie 
8, Nurmijärvi. Kilpailualue Alhonniitun ulkoilualue. 

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestä-
jän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot 

Rajamäen rykmentti ry,  

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: nimi 
ja yhteystiedot 

Kilpailunjohtaja Ari Enroth, puh 040 7009131 

 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: nimi 
ja yhteystiedot 

Turvallisuuspäällikkö Jari Väisänen, puh 040 
8358979 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjes-
tyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön 
määrä, sijoittelu ja tehtävät 

Kilpailukeskuspäällikkö Vesa Tervo, puh 040 
7007114 
Liikenne- ja pysäköintivastaava Timo Valkonen 
040 8655816, Martti Santajoki 050 570 4564 
Ensiapuvastaava Tuija Mörsky 0408270785 Jaa-
na Vartia  0400 890822 
 

Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, 
vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne. 

Suunnistavat alle 18-vuotiaat nuoret, huoltajat ja 
yleisö. 

Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapahtu-

masta ja sen kulusta, ohjelmasta jne. 
http://www.jukola.com/nj2016/kilpailuinfo/kilpailukutsu/ 
 
Viestin yhteislähtö klo 11.30 ja voittajajoukkueen 
arvioitu maaliintulo klo 14:40, jonka jälkeen pal-
kintojenjako juhlalavalla. 

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti 
läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + 
henkilökunta) 

1750 

Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman mah-
dolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat 
nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesi-
tys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai 
telttailu jne. 

Tilapäismajoittuminen 19.-20.8.2016 erillisen ma-
joitussuunnitelman mukaisesti, Maaniitun koulu, 
Heikkiläntie 27, 01900 Nurmijärvi. 

Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapahtuma-
paikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämismah-
dollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijain-
ti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot tieyh-
teydet, saari jne. 

Tapahtumapaikka Alhonniitun ulkoilualue ja sen 
eteläpuolella sijaitseva peltoalue. 

http://www.jukola.com/nj2016/kilpailuinfo/kilpailukutsu/
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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 

Syyt Suunnistajan kaatuminen tai törmääminen maastossa.  

 

Seuraukset Venähdykset, nyrjähdykset, naarmut, haavat.  

 

Ennaltaehkäisevät 

järjestelyt 

- Radat suunnitellaan nuorten suunnistukseen sopiviksi.  
 

Varautuminen - Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

- Maastossa oleva ”rastivalvontaryhmä” hälyyttää apua tarvittaessa maas-

toon 

 

Vastuut Turvallisuuspäällikkö, 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 
8358979. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 

 
Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita: 
 
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaa-

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

 
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, 

jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaa-
rallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 

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

den, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien 
nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa. 

 
4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti. 
 

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

0400 890822. 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 keuh-
koihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liik-
kuu). 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 Liikenne- ja pysäköintiruuhka 

Syyt Yhtäaikaisesti saapuva tai poistuva suuri määrä ajoneuvoja ja peltoparkkiliit-

tymät aiheuttavat ruuhkaa ja liikenneonnettomuusriskin Nurmijärvi – Rajamäki 

maantielle nro 1311. 

Peltoparkin vettyminen ja autojen juuttuminen peltoon 

 

Seuraukset Liikenneonnettomuus pysäköintiin tai pysäköinnistä ajavien ja maantietä aja-

vien autojen välillä. 

 

Ennaltaehkäisevät 

järjestelyt 

- Tien 1311 nopeus alennetaan tapahtuma-ajaksi kilpailukeskuksen lähei-
syydessä 60 km/h:iin. 

- Peltoparkkiin ajaville henkilöautoille on opastus ja pysäköinninohjaus. 
- Bussit opastetaan Alhonniituntielle purkamisen  ja lastauksen ajaksi sekä 

tilapäispysäköintiin Alhonniituntien teollisuustonteille ja tien varteen kilpai-
lun ajaksi.  

- Kulkuväylät pelastusajoneuvoille kilpailukeskukseen pidetään auki Alhon-
niituntien kautta koko tapahtuman ajan. 

- Yksityistie Mutaanmäentie suljetaan liikenteeltä kilpailun ajaksi kilpailu-
keskuksen kohdalta.  
Varapysäköintialue järjestetty Nurmijärven liikenteen parkkialueelle mikäli 
peltoparkki on liian pehmeä pysäköintiä varten 

Varautuminen - Asetetaan opasteet riittävän kaukaa tapahtumaan saapuville  

- Varoitetaan ohiajavaa liikennettä tapahtumasta 

 

Vastuut Liikenne- ja pysäköintivastaava Timo Valkonen 040 8655816 

Martti Santajoki 050 570 4564 
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Ohjeet liikenneruuhkien  ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä 
valvottava, että yleisö noudattaa niitä. 
 
Kaikista liikenneturvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpi-
teistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle nu-

meroon 040 8358979.. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Liikenne opastetaan pysäköintiin niin, että ruuhkatilanteet vältetään mahdolli-
suuksien mukaan. Pysäköinnistä tulevaa liikennettä opastetaan niin, että ylei-
selle tielle ajaminen onnistuu turvallisesti. 
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Vaara/riski Tulipalo 

Syyt Viallinen tai pölyinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta, nestekaasu, palavat nes-
teet  
 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, 
irtaimistovahingot, maine. 
 

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

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

- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja            
-johtoja 

- tupakointi on kielletty kilpailukeskuksessa ja pysäköntipaikalla. 
- avotulen teko on kielletty kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueella 
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella 
- koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn 
- pysäköintialueella on alkusammutin 
- kilpailukeskuksen huoltorakennuksessa on pikapaloposti, alkusammuttimia 

ja sammutuspeitteitä 
- ravintolassa on alkusammuttimet ja sammutuspeitteitä 
 

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

seen ja paikalle opastamiseen 
 

Vastuut Turvallisuuspäällikkö Jari Väisänen, 040 8358979 
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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 8358979. 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. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että 

kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät 
4. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei 

säilytetä palavaa materiaalia 
5. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat 

esteettömät 
6. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkit-

ty asianmukaisesti 
7. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina 
8. pelastustiet ovat esteettömät 
9. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- 

ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja. 
 

Tulipalotilanteessa 
 
Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 
040 8358979 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. 

 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 
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: Alhonniituntie 8, Nurmijärvi 
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, ukko-

nen, salamointi, muuta? 

 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman pe-

ruminen tai siirtäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine, muuta? 

 

Ennaltaehkäisevät 

järjestelyt 

- säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman 
peruminen 

- muuta? 
 

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 
- vaaditaan kaikista tilapäisistä rakenteista pystytystodistus 
- tunnetaan tilapäisten rakenteiden tuulirajat ja tiedetään, miten toimitaan 

tuulen ylittäessä tietyt rajat 
- suositaan materiaalivalinnoissa tuulta läpäiseviä materiaaleja 
- kehotetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma 

on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan riittävästi 
vettä 

- ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen 
- muuta? 
 

Vastuut Kilpailukeskuspäällikkö Vesa Tervo, kilpailunjohtaja Ari Enroth 
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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 8358979. 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 turvallisuuspäälliköl-
le/järjestäjälle numeroon 040 8358979 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaises-
ti. 
 
1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä. 
 
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten raken-

nelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö 
siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!). 

 
3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä 

ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista. 
 
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
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3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

 
Alkusammutuskalusto 
 

Laatu Määrä (kpl) 

Jauhesammutin (6 kg) On 8 kpl 

Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg)  

Vaahto- tai nestesammutin (5 l)  

Pikapaloposti On 

Sammutuspeite On 4 kpl 

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. 
 
Automaattinen paloilmoitin 
 
Tapahtumatilassa on automaattinen paloilmoitin (huoltorakennus, Alhonniitun ulkoilumaja) 

 Kyllä  Ei 
Paloilmoittimen keskuskojeen sijainti 
 Nurmijärven kunnan keskusvalvomo 
Paloilmoittimen hoitajan/huoltoyhtiön yhteystiedot 
 Nurmijärven kunta  
Paloilmoittimelle tehdään irtikytkentöjä tapahtuman ajaksi  

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

      

Miten palovartiointi irtikytkennän ajaksi on järjestetty 
      

 
Ensiapu 
 
Tapahtumaan on laadittu ensiapusuunnitelma, joka on tämän suunnitteleman liitteenä.  
Ohje: Pääsääntöisesti erillinen ensiapusuunnitelma laaditaan vain tapahtumiin, joissa on samanaikaisesti 
läsnä yli 2000 henkilöä tai tapahtuman erityispiirteet vaativat erityisiä ensiapujärjestelyitä. Alle 2000 henkilön 
tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava taulukko. Ensiapuhenkilöstön määrä suhteute-
taan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Tarkemmat ensiapuvalmiuden minimivaati-
mukset löytyvät pelastussuunnitelman laadintaoppaan Ensiapu-kohdasta. 

 

Ensiavun vastuuhen-
kilö 

Nimi: Tuija Mörsky SPR Hyvinkää 0408270785, Jaana Vartia 
Puhelin: 0400 890822 
Sähköposti:       

Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 

Johto 1 Lääkäri 20.8.2016 
Päivystäjät 6 Sairaanhoita-

ja/lähihoitaja, EA1 
20.8.2016 

 
Ensiapumateriaali Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu. 

SPR:n Hyvinkään osaston vastaavissa tilaisuuksissa käyttämä tarpeisto. Sijainti on 
ulkoilumajan tiloihin sijoitettu ea-huone. 
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Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti. 
 
Henkilömäärä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä 1600 henkilöä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 150 henkilöä 
 
Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä:  Tilan nimi:       

      henkilöä 
 

Tilan nimi:       
      henkilöä 

 
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä 1750 henkilöä 
 
Ohje: Maksimihenkilömäärää laskettaessa huomioidaan koko tapahtuman henkilömäärä (yleisö, henkilökun-
ta, esiintyjät jne.). Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä 
kohden varataan 1 m2 vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei lasketa esiintymislava tms. tilaa eikä 
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 

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

 
Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä  6 kg 
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä       kg 
 
Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta 
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja 
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin 
- 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) 
 
Pohjakarttaan on merkitty nestekaasun käyttöpaikkojen sijainnit. 
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Palavat nesteet – ei käytössä 
 
 
Palo-osastointi - ulkotapahtuma 
 
 
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 Turvallisuuspäällikkö 
 
Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit. 
 
Poistumisjärjestelyt - ulkotapahtuma 
 
Sisusteet/somisteet – ei käytössä 
 
Tilapäiset rakennelmat 
 

Tilapäinen rakennelma Määrä 
(kpl) 

Koko  

Lava 1 Rekan perävaunu 
 

Ravintolakatos 1  
 

Muu, mikä?       1 Kilpailuareenan aitarakenteet, sekä kilpailutoimintoihin 
liittyvät tuuli- ja sadesuojat 
 

 
Pohjakarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit. 
 
 
Tilapäiset sähköasennukset 
 
Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- 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 
 
 
Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus 

 

Turvallisuuspäällikkö jakaa pelastussuunnitelman jaetaan kaikile vastuuhenkilöille ja käy läpi kes-

keiset kohdat. 

Pelastussuunnitelma on julkinen dokumentti ja kopioita on saatavilla kilpailukeskuksessa infossa ja 

ea-pisteessä. 
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4. LIITTEET 
 
 

 
 Pohjakartta 
 Tarkistuslista 

 
Tarvittaessa: 

 Ensiapusuunnitelma 
 Ilmoitus tuliesityksestä 
 Ilmoitus tehosteiden käytöstä  
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5. POHJAKARTTA 

 

Liitä tähän tapahtuma-alueen pohjakartta. Pohjakartasta tulee käydä ilmi alkusammutuskaluston, 

ensiapupisteen, nestekaasun sekä palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikkojen, pelastustei-

den ja muiden ajoreittien, poistumisreittien, aggregaattien ja tilapäisten rakennelmien sijainnit. 
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6. 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 osoitteeseen paivystavapalotarkastaja@ku-pelastus.fi.  
 

 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   

mailto:paivystavapalotarkastaja@ku-pelastus.fi
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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   


