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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson Rastipäivät 

 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-
teystietoineen, myös sähköpos-
tiosoite) 

Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto 
Veijo Ekonoja, veijo.ekonoja@pp.inet.fi 
 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 
nimi ja osoite) 

Pellon kirkonkylän eteläpää, Keräsenkangas, Kynäsvaara, Palo-
vaara ja Valkeakoskenvaara 
 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 10.6.2017 12.00 – 16.00 
11.6.2017 10.00 – 16.00 
 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Ly-
hyt selvitys tilaisuuden luontees-
ta: alkoholitarjoilu, pyrotekniikka, 
savut, pimennyksien käyttö, 
vaaralliset esittelytuotteet) 

Suunnistuskilpailu. Ulkoilmatilaisuus, ei alkoholitarjontaa. 
 
 
 
 
 
 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Ylei-
sön laatu. liikuntarajoitteisuus 
tms.) 

Kilpailijoita n. 150, yleisöä n. 20 ja toimitsijoita n. 30. Yleisön ja 
kilpailijoiden ikä vauvasta vaariin. 
 
 

 
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! räjähteet yms.) 
 
RISKITEKIJÄ 1 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 

Tapaturma 

Riskitekijä on huomioitu ratasuunnittelussa. 

Kilpailukeskuksessa ensiaputaitoinen henkilö. Tarvittaessa soitto 
112. 

 
RISKITEKIJÄ 2 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 

Liikenneonnettomuus 
 

Liikenteenohjaus / paikoitus kilpailualueella. Liikenteenohjaus ja 
suunnistajien varoittaminen tien ja rautatien ylityspaikalla. 
 

Tarvittaessa soitto 112. 
 

 
RISKITEKIJÄ 3 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 
 

Eksyminen 
 

Ratasuunnittelu 

Kilpailun johtajan johdolla kerätään etsintäryhmä, joka lähetetään 
oletetulle eksymisalueelle. 
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RISKITEKIJÄ 4 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 

Sairauskohtaus 

      

Soitto 112 

 
RISKITEKIJÄ 5 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 

      
 

      
 

      
 

 
RISKITEKIJÄ 6 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 
 

      
 

      

      
 

 
RISKITEKIJÄ 7 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 

      

      

      

 
RISKITEKIJÄ 8 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 

      
 

      
 

      
 

 
RISKITEKIJÄ 9 
 
ENNALTAEHKÄISY 
 
PELASTAMISTOIMENPITEET 
(erillinen toimintaohje) 
 

      
 

      

      
 

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/


 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma                                     

…Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… 
www.lapinpelastuslaitos.fi 

MHy/ 9.2.2012 

4 

3. JÄRJESTÄVÄ HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA 
Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 
joka vastaa koko tapahtumasta) 
 

Veijo Ekonoja 0405088491 

3.2 Turvallisuudesta ja onnet-
tomuustiedottamisesta vastaa-
va 
 

Veijo Ekonoja 0405088491 

3.3 Rakenteista vastaava 
 

            

3.4 Järjestyksen vastuuhenkilö 
sekä valvojat (määrä ja koulutus)  

Veijo Ekonoja 0405088491 

3.5 Ensiavun vastuuhenkilö 
sekä henkilöstö (määrä ja koulu-
tus)  

Päivi Joona 0400915255 

3.6 Pelastustoiminnan ja al-
kusammutuksen vastuuhenkilö 
sekä henkilöstö (määrä ja koulu-
tus)  

Veijo Ekonoja 0405088491 

 
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 

4.1 Alkusammutuskalusto/ 
mahdollinen pelastus- ja raiva-
uskalusto (määrä, laatu ja sijoi-
tus) 

Alkusammutusvälineet infossa. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja en-
siapupaikka 

Ensiapupaikka kilpailukeskuksessa. 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka 

Paikoitusalueet 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-
alueelta (reitit joita pitkin yleisö 
poistuu onnettomuustilanteessa) 
Erillinen kartta tai pohjakuva 

Kilpailukeskukseen johtavat tiet. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-
sön varoittaminen ja henkilökun-
nan hälyttäminen) 

Kilpailualueella kuulutus tilanteen mukaan. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 
pelastusajoneuvot pääsevät koh-
teeseen, pelastushenkilöstön 
opastuspaikka) 
Erillinen kartta tai pohjakuva 
 

Kilpailukeskukseen johtavat tiet. 

 

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 

5.1 Pysäköintijärjestelyt Pysäköintialueet kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydes-
sä. 

5.2 Suunnitelman ja turvalli-
suusjärjestelmän saattaminen 
henkilöstön tietoon 

Suunnitelma kilpailujen nettisivuilla. 

5.3 Muut turvallisuusjärjestelyt       

 
6. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN 

6.1.Pelastuslaitos (yhteystiedot) 112 

6.2 Avun saapuminen kestää 
arviolta 

n. 5 min 

6.3 Hätänumerot Pelastuslaitos, ambulanssi, poliisi 112 
Myrkytystietokeskus 09 471977, 09 4711 
      

 
Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi kaksi viikkoa ennen 
yleisötapahtumaa. 
 
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötapahtuman turvallisuusjärjestelyt 
ennen tapahtuman aloittamista. 

 
Allekirjoitukset ja nimen selvennykset: 
 
      
      

      
      

Aika ja paikka   Tapahtuman johtaja 
 

      
      

      
      

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava  Pelastusviranomainen 

 
 
LIITTEET  
  

1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden 
sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pe-
lastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tar-
peellinen informaatio. 

 
2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hä-

lyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravin-
tolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.  

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/
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HÄTÄILMOITUS 

Soittaminen hätänumeroon 112: 
 
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 
Tärkeää olisi, että hätäpuhelun soittaisi hän, jota asia koskee. Hänellä on sellaisia tietoja, 
joita päivystäjä tarvitsee määritellessään mitä apua hän paikalle lähettää. Välikäsien kautta 
tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa. 

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy sinulta tietoja tapahtuneesta.  

3. KERRO TARKKA OSOITE TAI PAIKKA JA KUNTA 
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. 
Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta ja mahdolli-
nen pelastuslaitoksen opastus onnettomuuspaikalle. 

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun 
hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan 
tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta. 
 
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI 
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja 
ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen 
kannalta. 

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi 
luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen 
saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta. 

Opasta auttajat paikalle. 
Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 

Yleisöpuhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa. 
Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. 
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TOIMINTA ONNETTOMUUDESSA: 
 

1. Selvitä mitä on tapahtunut 
- mikäli paikalla on muita henkilöitä, jaa heille seuraavat tehtävät. 

2. Rajoita onnettomuuden leviäminen 

3. Tarkista potilaan tila ja anna ensiapua. 
- Tarkista onko potilas herätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla. 
- Tarkista hengittääkö 
- Mitä vammoja? 
- Tyrehdytä verenvuoto puristamalla vuotokohtaa 
- Huolehdi, että hengitystiet pysyvät auki 
- Huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä 

4. Tee hätäilmoitus 
- Soita hätänumeroon 112, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan tilan. 

5. Estä lisävammojen syntyminen. 
- Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen sairaankuljettajien saapumista, soi-
ta uudelleen numeroon 112. 

6. Huolehdi sairaankuljetuksen opastuksesta. 
- Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse. 

7.  Kerro pelastushenkilöstölle, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty 

 

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/
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TOIMINTA TULIPALOSSA: 

 
PELASTA     KÄSISAMMUTIN: 
ensin loukkaantuneet    1. Poista varmistin eli sokka 
ja vaarassa olevat   2. Irrota letkun pää pidikkeestä ja  
                                                                                  suuntaa suutin liekkien juureen 
ILMOITA     3. Sammuta painamalla liipaisimesta  
sitten palosta  
hätäkeskukseen, 
numeroon 112.  
 
SAMMUTA  
palo tai rajoita  
se sulkemalla 
muihin tiloihin 
johtavat aukot ja ovet.  
 
OPASTA  
pelastusyksiköt  
paikalle 
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