Lentopallon C-nuorten alue-SM lopputurnaus Mikkeli

TURVALLISUUS- JA
PELASTUSSUUNNITELMA

Tapahtuma ja tapahtumapaikka:
Lentopallon C-nuorten alue-SM, MIKKELI
Järjestäjä:
Mikkelin Passarit Ry
Ajankohta:
16.-18.9.2022
Suunnitelman laatija:
Markku Pulkkinen
+358 50 355 3554
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TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS
Tämän turvallisuussuunnitelman tarkoitus on taata pelaajien, yleisön ja sivullisten turvallisuus
tapahtuman aikana, sekä ennen tapahtumaa pelaajien ja yleisön kulkiessa alueelle ja poistuessa
alueelta tapahtuman jälkeen. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla
mahdolliset riskitekijät sekä ennaltaehkäisemällä vaaratilanteiden syntyminen ja varautumalla
niiden haittavaikutusten minimointiin.
Turvallisuussuunnitelman on laatinut Markku Pulkkinen yhteistyössä turnausjärjestäjän kanssa.
Kaikkien järjestäjän vastuuhenkilöiden ja tapahtuman turvallisuus- ja ensiapua organisaatiossa
toimivien tulee tutustua tähän suunnitelmaan ennen kilpailun alkua
TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET
Yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta
vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on
huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle.
Ketään ei saa yleisötilaisuutta järjestettäessä asettaa ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kokoontumislaki 1 luku 3 §
Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain
noudattamisesta tilaisuudessa. Kokoontumislaki 4 luku 17 §
TAPAHTUMAN KUVATUS
Lentopalloseura Mikkelin Passarit ry järjestää SM C- aluejoukkueiden lopputurnauksen, jossa pelaa
alueilta muodostettavat tyttö- ja poikajoukkueet. Joukkueita on yhteensä 20 kpl ja joukkueiden
pelaajia, valmentajia sekä toimihenkilöitä on yhteensä noin 300 henkilöä.
Turnaus pelataan Saimaan Stadiumin, Kalevankaan koulun ja Mikkelin Lyseon koulun liikuntasalissa.
Turnauksen majoitus kouluna on Kalevankankaan koulu.
TAPAHTUMAPAIKAT
Saimaan Stadiumi Raviradantie 22 b, 50100 Mikkeli.
Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16, 50100 Mikkeli
Mikkelin Lyseon koulu, Porrassalmenkatu 30, 50100 Mikkeli
Tapahtuma-alueeksi on merkitty rakennus ja sen osat.
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OTTELUOHJELMA JA AIKATAULU
PE 16.9.2022

15.00 Tapahtumapaikat aukeaa
22.30 Tapahtumapaikat kiinni

La 17.9.2022

08.00 Tapahtumapaikat aukeaa
20.00 Tapahtumapaikat kiinni

Su 18.9.2022

08.00 Tapahtumapaikat aukeaa
18.00 Tapahtumapaikat kiinni

TAPAHTUMAN YHTEYSTIEDOT
www.mikkelipassarit.fi
Tapahtuman järjestäjä: Mikkelin Passarit Ry
Kilpailutoimisto: Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16, 50100 Mikkeli
Ruokailu: Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16, 50100 Mikkeli
Kahviot: Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16, 50100 Mikkeli, Mikkelin Lyseon koulu,
Porrassalmenkatu 30, 50100 Mikkeli
Kilpailunjohtaja: Lasse Turunen +358400 357 253
Majoitusvastaava: Petri Sandberg +35850 323 5059
TURVALLISUUSORGANISAATIO
Turvallisuusvastaava ja EA-vastaava
Markku Pulkkinen
+35850 355 3554
markku.pulkkinen@icloud.com
TAPAHTUMAPAIKKOJEN YHTEYSTIEDOT
Saimaa Stadiumin yhteystiedot:
Saimaa Stadiumi OY
Y-tunnus 2671378–9
Raviradantie 22 B
50100 Mikkeli

Kari Huttunen
Kiinteistöpäällikkö
020 7699 092
kari.huttunen@saimaastadiumi.fi

Maria Honkanen
Asiakkuuspäällikkö
020 7699 091
maria.honkanen@saimaastadiumi.fi

Marko Itäkunnas
Kenttämestari
020 7699 093
marko.itakunnas@saimaastadiumi.fi
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Kalevankankaan koulun yhteystiedot:
Kalevankankaan koulu
Raviradantie 16
50100 Mikkeli
Janne Syrjäläinen
Rehtori
050 311 7525
janne.syrjalainen@sivistys.mikkeli.fi
Jorma Jylhäkoski
Talonmies-vahtimestari
040 129 5184
jorma.jylhakoski@mikkeli.fi

Mikkelin Lyseon koulun yhteystiedot:
Mikkelin Lyseon koulu
Porrassalmenkatu 30
50100 Mikkeli
Jari Luukkonen
Rehtori
044 794 2772
jari.luukkonen@sivistys.mikkeli.fi
Jari Sariola
Vahtimestari
044 7942 880
jari.sariola@mikkeli.fi

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Tässä suunnitelmassa käsitellään tapahtuman turvallisuuteen liittyvät asiat. Saimaa Stadiumin
kiinteistöön, Kalevankankaan koululla ja Mikkelin Lyseon koululla on oma erillinen
turvallisuussuunnitelma, jota käytetään tämän suunnitelman tukena. Turvallisuushenkilöstö on
perehtynyt kaikkiin suunnitelmiin, sekä tutustunut Saimaa Stadiumin tiloihin, Kalevankaan kouluun
ja Mikkelin Lyseon kouluun ja tietää kiinteistön pelastusreitit, sammuttimet ja muut turvallisuuteen
liittyvät asiat.
Majoituksen osalta on tehty erillinen majoitusilmoitus pelastuslaitokselle ja sen hyväskyy
pelastuslaitoksen edustaja.
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TURVALLISUUSJOHTAMINEN
Tapahtuman kilpailutoimisto sijaitsee tapahtuma-alueella. Tapahtumassa on turvallisuusvastaava,
joka vastaa turvallisuusorganisaation johtamisesta. Turvallisuusvastaavan alaisuudessa toimii
turnausorganisaation toimihenkilöitä ja ensiapuhenkilöstö.
TAPAHTUMAN TURVALLISUUS
Tapahtuman pitää olla turvallinen mm. pelaajille, valmentajille, yleisölle, toimihenkilöille,
ympäristölle ja irtaimistolle. Turvallisuuden takaamiseksi on otettu huomioon mahdolliset riskit sekä
tehtävät riskien vähentämiseksi ja toimintamallit onnettomuus- ja vahinkotilanteissa.
Tapahtuman järjestäjät ovat tehneet tapahtuman turvallisuuden takaamiseksi tiivistä yhteistyötä
viranomaisten kanssa.
YLEISÖN TURVALLISUUS
Yleisön turvallisuudesta vastaavat tapahtuman aikaan turnausorganisaation henkilöstö ja
turvallisuusvastaava. Turnausorganisaation tehtävänä on turvata yleisön ja kilpailijoiden turvallisuus
tapahtuma-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä.
Yleisön kulkureiteillä ei saa olla mitään johtoja tai tavaroista jne. vapaana, vaan ne ovat
peitettävä/kiinnitettävä mahdollisen tapaturman varalta.
TAPAHTUMA-ALUEET, RAKENNUKSET JA RAKENTEEET
Kaikki tilapäiset rakennelmat kasataan ja kiinnitetään asianmukaisesti ja määräyksien mukaisesti,
siten ettei niistä ole vaaraa yleisölle tai henkilökunnalle.
RUOKA- JA KAHVIOMYYNTI
Turnauspaikoissa on kahviot sekä turnauksessa valmistetaan/tarjoillaan ruokaa. Keittiötilat ovat
hyväksytty elintarvikehuoneistoksi. Turnauksen kaikki ruokailut toteutetaan Kalevankankaan
koululla.
Ruoan valmistamiseen käytettävät laitteet, letkut sekä liitokset tarkistetaan ennen tapahtuman
alkua. Näiden pitää olla kunnossa, jotta niitä voidaan käyttää.
Kalevankankaan koulun keittiössä pitää olla sammutuspeite sekä sammutin.
LIIKENNE
Tapahtuma-alueen ympäristössä toimii liikenne normaalisti
PYSÄKÖINTIALUEET JA LIIKENTEENOHJAUS
Saimaa Stadiumin, Kalevankankaan koulun ja Mikkelin Lyseon koulun läheisyydessä olevat
pysäköintialueet ovat käytössä ja tähän kyseiseen tapahtumaan riittävät, eikä tapahtuma tarvitse
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erillistä liikenteenohjausta. Pelaajien, yleisön ja henkilöstön paikoitusalueina toimivat kiinteistöjen
normaalit pysäköintialueet.
VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa tehdään tarvittaessa tapahtuman turvallisuuden suunnittelussa
yhteistyötä. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman sisällön vaatimuksissa on otettu huomioon
viranomaisten toiveet.
RAJOITUKSET
Tapahtuma-alueelle on ikärajaton. Yleisöllä ei saa olla mukanaan vaarallisia esineitä tai -aineita.
PALOTURVALLISUUS
•
•
•

Saimaan Stadiumi: Alkusammutusvälineiden paikat ovat merkitty kiinteistön
pelastussuunnitelmaan ja kyltein tapahtuma-alueella.
Kalevankankaan koulu: Alkusammutusvälineiden paikat ovat merkitty kiinteistön
pelastussuunnitelmaan ja kyltein tapahtuma-alueella.
Mikkelin Lyseon koulu: Alkusammutusvälineiden paikat ovat merkitty kiinteistön
pelastussuunnitelmaan ja kyltein tapahtuma-alueella.

Tupakointi on kielletty rakennuksen sisätiloissa. Tupakointialue on rakennuksen ulkopuolella.
Avotulen teko tapahtuma-alueella on ehdottomasti kielletty.
PELASTUSTIET JA -REITIT
Tapahtuma-alueilla on pelastustiet, jonka kulkureitti, joka pitää olla vapaana. Pelastustien leveys on
3,5 metriä. Pelastustie on merkitty alueille liikennemerkein. Turnauksen toimihenkilöt ohjaavat
hälytysajoneuvot oikeaan paikkaan. Oikea reitti ilmoitetaan 112 soiton yhteydessä.
POISTUMISTIET
•
•
•

Saimaan Stadiumi: Tapahtuma-alueelta on yhteensä x poistumistietä. Tapahtuma-alueen
sisäänkäyntinäkin käytettävän poistumistien leveys 2 metriä.
Kalevankankaan koulu: Tapahtuma-alueelta on yhteensä x poistumistietä. Tapahtumaalueen sisäänkäyntinäkin käytettävän poistumistien leveys 2 metriä.
Mikkelin Lyseon koulu: Mikkelin Lyseon koulu

Hätäpoistumisreittinä käytetään rakennuksen poistumismerkkejä ja -opasteita, jotka löytyvät
rakennuksen pohjapiirroksessa.
ENSIAPU
Turnauksen pelipaikolla on yksi ensiapupiste, joka sijaitsee liikuntasalissa. Ensiapuvastaavat
päivystää ensiapupisteellä. Kilpailuorganisaatiossa on EA-koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka
toimivat EA-vastaavan alaisuudessa. Nämä henkilöitä on tapahtuma-alueella ja tarvittaessa hoitavat
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ensiapua vaativat tehtävät, tai kutsuvat ensiapuvastaavan paikalle. Organisaation viestintä toimii
GSM- puhelimilla. Yhteys viranomaisiin toimii puhelimella hätäkeskuksen (HÄKE:n 112) kautta.
Onnettomuus- ja vahinkotilanteissa otetaan yhteys lähimpään turnausorganisaation henkilöön, joka
hälyttää EA-henkilöstöä paikalle. Sairaskohtaukset ja tapaturmat hoitaa EA-henkilöstö.
Tapaturmasta ilmoitetaan kännykällä tai potilas viedään suoraan EA-pisteeseen.
Ambulanssit noutavat ensihoitoa tarvitsevat henkilöt ensiapupisteeltä tai organisaation
opastamasta paikasta.
TERVEYSTURVALLISUUS
Turnaukseen ei saa osallistua sairaana. Noudatamme turnauksessa viranomaisohjeita ja
lentopalloliiton suosituksia liittyen covid 19 tilanteeseen.
Alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset sekä viranomaisohjeet löydät Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelut Essoten verkkosivustolta: https://www.essote.fi/korona/
EVAKUOINTISUUNNITELMA
Mahdollisen pommiuhkatilanteen tai jonkin muun vastaavan uhkatilanteen sattuessa, joka vaatii
alueen tyhjentämisen, alue tyhjennetään. Alueen evakuointikäskyn antaa ainoastaan
turvallisuusvastaava tai pelastusviranomainen/poliisi. Turvallisuusvastaava ohjeistaa kuuluttajaa
kuuluttamaan yleisölle mahdollisesta vaarasta ja pyytämään ihmisiä poistumaan rauhallisesti
alueelta.
Toiminta uhkaustilanteessa: yhteys turvallisuusvastaavaan, joka ottaa yhteyttä poliisiin.
Poistumistienä käytetään alueen kaikkia uloskäyntejä. Kilpailun organisaation henkilöt ohjaavat
ihmiset rakennuksesta ulos. Turvallisuusvastaava antaa lisää ohjeita tällaisen tilanteen sattuessa.
Kokoontumispaikkana toimivat kiinteistöjen kokoontumispaikat.
TILAISUUDEN KESKEYTTÄMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN
Tapahtuman järjestäjän on peruutettava tai keskeytettävä tilaisuus taikka määrättävä se
päättymään, mikäli syntyy sellainen vaara- tai onnettomuustilanne, että tapahtumasta syntyy
kohtuutonta haittaa tai vaaraa tapahtumaan osallistuville ihmisille, ulkopuolisille taikka
ympäristölle. Samoilla perusteilla poliisilla, pelastusviranomaisella ja turvallisuusvastaavalla on
oikeus estää tai keskeyttää tilaisuus tai määrätä se päättymään, jos muut toimenpiteet eivät ole
osoittautuneet riittäviksi.
HENKILÖSTÖN PERHDYTTÄMINEN
Turnausorganisaatiolle käydään turnauksen pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat läpi. Tapahtuman
turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sekä kiinteistöjen pelastussuunnitelmat on luettavissa
tapahtuma paikoilla (Saimaa Stadiumi, Kalevankankaan koulu ja Lyseon koulu). Majoitussuunnitelma
on saatavilla Kalevankankaan koululla.
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VAKUUTUSTURVA
Tapahtumanjärjestäjällä on toiminnan vastuuvakuutus.
VIESTINTÄSUUNNITELMA
Yhteyden pidossa käytetään GSM puhelimia. Henkilökunnalle jaetaan organisaation
puhelinnumerot. Tapahtuman äänentoistoa voidaan tarvittaessa käyttää nopeasti yleisön ja alueella
olevien tiedottamiseen. Äänentoisto järjestelmällä ohjataan vaaratilanteissa yleisön sekä
henkilökunnan toimintaa ja liikkumista.
MARHDOLLISET LUVAT JA ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE
Järjestettävästä tapahtumasta on tehty ilmoitukset yleisötapahtuman järjestämisestä Etelä-Savon
poliisilaitokselle ja muille viranomaisille.
TIEDOTTAMINEN
Tapahtuman tiedottamisesta vastaa: Lasse Turunen +358400 357 253
TAPAHTUMAN JÄRJESTYKSENVALVONTA
Tapahtuman järjestyksenvalvonta on suunniteltu aluesuunnitelman, riskikartoituksen ja riittävän
järjestyksenvalvonnan aikaansaamiseksi.
Tapahtuma-info sekä turvallisuus ja pelastussuunnitelma esitellään kaikille toimihenkilöille ja on
saatavilla kisatoimistossa ja tapahtumapaikolla.
TAPAHTUMAAN LIITTYVÄT RISKIT JA UHAN HALLINTA, TARVITTAVAT TOIMENPITEET
Väkivallan tai jokin muu uhka kilpailijaa tai yleisöä kohtaan
Väkivaltaa pelaajia ja yleisöä kohtaan pidetään harvinaisena. Riski on harvinainen ja tasoltaan
merkittävä. Kilpailijoihin kohdistuvaa uhkaa yleisön toimesta pidetään epätodennäköisenä ja
tasoltaan pienenä.
Kilpailijoiden loukkaantuminen esiintymispaikalla
pelaajia loukkaantumista esiintymislavalla pidetään mahdollisena ja tasoltaan merkittävänä.
Kilpailualue tarkastetaan ennen esiintymistä. Reitit, kaiteet, merkkaukset sekä somisteet.
Kilpailualue ja sen ympäristö pidetään kuivana.
Tulipalo kilpailualueella
Tulipalon syttymistä pidetään erittäin harvinaisena ja tasoltaan vakavana. Tulipalon syttyminen on
mahdollista huolimattomuudesta tai sähkölaitteista. Rakennuksessa on alkusammutusvälineet.
Poistumisreitit pidetään vapaana.
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Yleisöön liittyvä riski katsomossa
Katsomossa voi sattua yleisölle kaatuminen tai sairaskohtaus. Riski on mahdollinen ja tasoltaan
vähäinen.
TAPAHTUMAAN LIITTYVÄT RISKIT
Päihtynyt henkilö
Alueelle saattaa tulla / pyrkiä voimakkaasti humaltuneita ja häiriköiviä asiakkaita. Riski on
pieni ja tasoltaan vähäinen.
Sairauskohtaus
Sairaskohtauksien riski ei poikkea tavanomaisesta. Riski on mahdollinen ja tasoltaan vähäinen.
Pahoinpitely / Väkivaltatilanne
Väkivaltatilanteita voidaan pitää epätodennäköisenä ja riski on pieni.
Kaatuminen, tai putoaminen
Katsomosta putoaminen tai kaatuminen jossa riski on mahdollinen ja tasoltaan vähäinen.
Tulipalo
Tulipalon riskejä voi aiheuttaa, ruoan valmistuksessa käytettävä sähkölaitteet tai muut
sähkölaitteet.
Riski on mahdollinen ja tasoltaan pieni. Sähkölaitteen aiheuttama tulipalo on mahdollinen, mutta
tasoltaan vähäinen. Lisäksi on otettava huomioon tahallisen tuhopolton mahdollisuus. Tahallinen
palon sytyttäminen on kuitenkin riskinä epätodennäköinen ja siten kokonaisuutena vähäinen.
Vaarallinen aine tai esine
Yleisöllä voi olla mukanaan vaarallisia esineitä tai aineita. Kalevankankaan koululla uima-allas, jossa
klooria mutta riski on mahdollinen ja tasoltaan vähäinen.
Ryöstö / varkaus / näpistys
Alueella käsitellään tapahtuman aikana käteistä rahaa. Ryöstö on mahdollinen ja tasoltaan
vähäinen. Näpistys, joka kohdistuu alueella oleviin yleisöön, kilpailijoihin on mahdollinen ja
tasoltaan vähäinen.
Liikenneonnettomuus piha-alueella
Liikenneonnettomuuden riski on mahdollinen, yleisön poistuessa tapahtumapaikalta. Riski on
mahdollinen ja tasoltaan vähäinen.
Pommiuhkaus
Pommiuhkaus voi aiheuttaa tapahtuman keskeytymisen. Riski on epätodennäköinen ja tasoltaan
vähäinen.
Vesivahinko
Tapahtuma-alueella on vesijohtoja sekä uima-allas Kalevankankaan koulu, jonka rikkoutuminen voisi
aiheuttaa riskiä. Riski on mahdollinen ja tasoltaan vähäinen.
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Ilkivalta
Tapahtuma-alueella ja sen läheisyydessä on mahdollista, että joku aiheuttaa ilkivallalla vahinkoa
alueen tai yleisön omaisuudelle. Riski on mahdollinen ja tasoltaan vähäinen.
Myrsky
Myrsky tai jokin muu vastaava luonnonilmiö on mahdollinen. Myrsky voi aiheuttaa sähkökatkon joka
mahdollinen. Riski on mahdollinen ja tasoltaan vähäinen.
Oikeudeton liikkuminen
Tapahtuma-alueella on rajattu yleisön pääsyä muualle kuin yleisöalueelle. Tämä aiheuttaa riskin
Siitä, että henkilöt liikkuvat oikeudettomasti tietyllä alueella. Tällaisia alueita ovat esim,
kilpailu- ja pukuhuonealueet. Riski on mahdollinen ja tasoltaan vähäinen.
TOIMENPITEET RISKIEN EHKÄISEMISEKSI
Voimakkaasti päihtynyt henkilö
Selvästi päihtyneiden pääsy tapahtuma-alueelle estetään. Tapahtuma-alueella tehdään valvontaa.
Kilpailualueelle ei saa päästää päihtyneitä ja selvästi päihtynyt henkilö on poistettava välittömästi.
Sairauskohtaus
Yleisön tilaa pyritään aktiivisesti seuraamaan ja havaitsemaan sairaskohtaukset heti niiden alettua.
Myös WC-tiloissa suoritetaan valvontaa.
Pahoinpitely / Väkivaltatilanne
Kilpailuorganisaation henkilöstön tulee ennaltaehkäistä mahdolliset väkivaltatilanteet varhaisella
puuttumisella ja nopealla toiminnalla tilanteen alkaessa. Kilpailuorganisaation henkilöstöä on
kilpailualueella riittävästi, jotta valvonta on riittävää ja ennaltaehkäisevää.
Poistettujen ja häiriökäyttäytyjien osalta on turvauduttava kiinniottoon, mikäli muut toimenpiteet
eivät riitä pahoinpitelytilainteiden ehkäisemiseksi. Lisäksi epäilyttävät ja häiritsevästi tapahtumaalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevat henkilöt poistetaan paikalta. Erityistä huomiota
pyritään kiinnittämään kilpailualueen välittömän läheisyyden turvaamiseen.
Kaatuminen tai putoaminen
Minkäänlaista kiipeämistä tai tuoleille ja pöydille nousemista ei tapahtuma-alueella hyväksytä.
Johdot sekä muut rakenteet pyritään asettelemaan siten, että ehkäistään kompastumiset ja
liukastumiset.
Tulipalo
Tulipalo on mahdollinen, joka syttyy huolimattomuudesta, sähkölaitteista tai tahallisesti sytyttynä.
Rakennukseen on sijoitettu alkusammutusvälineet.
Sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia.
Pitää olla paloturvallisia. Tupakointi on sallittu vain siihen sallituilla alueilla ulkona. Poistumistiet on
pidettävä avoimina ja esteettöminä mahdollisen tulipalon varalta.
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Alueella käytetään ainoastaan ehjiä sähkölaitteita. Laitteet testataan ennen tapahtuman alkua ja
turvallisuusvastaava tarkastaa, että kaikki on kunnossa.
Alueen siisteydestä huolehditaan henkilökunnan toimesta, eikä palavaa materiaalia säilytetä
rakennuksien lähettyvillä.
Vaarallinen aine tai esine
Vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen alueelle on kielletty. Yleisöä pyritään tarkkailemaan
mahdollisten vaarallisten esineiden ja aineiden varalta.
Sisäänkäynneillä ja pelialueella olevat Turnausorganisaation henkilöstö tarkkailevat myös alueen
lähiympäristöä mahdollisten riskien kartoittamiseksi. Tarkastuksilla pyritään ennaltaehkäisevään
vaikutukseen, jotta alueelle ei edes yritettäisi tuoda vaarallisia esineitä tai aineita.
Jos on aihetta vahvasti epäillä, että alueelle pyrkivällä tai siellä jo olevalla on hallussaan terä- tai
ampuma-ase, kutsutaan paikalle poliisi. Tarkastus toteutetaan siten, että siitä aiheutuu
mahdollisimman vähän vaaraa kilpailijoille ja yleisölle. Tarvittaessa paikalle pyydetään
poliisipartioita avuksi. Turvallisuusvastaava tekee päätöksen poliisien pyytämisestä paikalle kyseessä
olevan riskin mukaan. Epäilyihin pyritään puuttumaan välittömästi ja niistä tiedotetaan aina
turvallisuusvastaavaa ja muita kilpailuorganisaation henkilöstöä, jotta tilanteisiin saadaan riittävästi
miehitystä.
Ryöstö / varkaus / näpistys
Alueella on turnausorganisaation henkilöt, jotka puuttuvat mahdollisiin ryöstö / varkaus /
näpistysepäilyihin. Mahdollisia näpistelijöitä tarkkaillaan toimihenkilöiden toimesta ja mahdollisiin
epäilyihin puututaan.
Liikenneonnettomuus
Asiakkaiden liikkumista alueen ulkopuolella tarkkaillaan ja mahdollisiin liikennevaaroihin
puututaan turvallisuusvastaavan ohjeiden mukaan. Yleisöä ohjataan poistumaan alueelta
jalankulkuun tarkoitettuja reittejä pitkin.
Pommiuhkaus
Pommiuhkaus on otettava aina vakavasti. Jos ilmoitus tapahtuu puhelimitse, on puhelun
vastaanottajan selvitettävä uhkaajan henkilöllisyys ja motivaatio mahdollisimman tarkasti.
Uhkauksesta on ilmoitettava välittömästi turvallisuusvastaavalle, joka tiedottaa uhkauksesta
viranomaisia ja muuta toimihenkilöitä.
Mahdollisen uhkauksen alkuperä ja todenperäisyys selvitetään poliisin toimesta.
Poliisiviranomainen tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä. Ennalta tiedossa olevaan pommiuhkaan
tehdään poliisin kanssa toimintasuunnitelma. Poliisiviranomainen vastaa tällöin kaikista
uhkatilanteeseen vaikuttavista asioista kuten alueen evakuoinnista.
Vesivahinko
Kaatosateen tai jonkin muun luonnon aiheuttamaan vesivahinkoon pyritään puuttumaan myös
mahdollisimman nopeasti. Vesivahingon tapahduttua on asiasta ilmoitettava välittömästi
turvallisuusvastaavalle ja tapahtuman johdolle.
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Ilkivalta
Ilkivallan tekoa estetään toimihenkilöiden riittävällä valvonnalla alueella, Mahdollisiin ilkivallan
epäilyihin kiinnitetään huomiota ja siitä ilmoitetaan turvallisuusvastaavalle.
Myrsky
Mahdollisen myrskyn vuoksi säätiedotuksia seurataan koko tapahtumaviikon ajan sekä
tapahtuman aikana.
Oikeudeton liikkuminen
Kulkuoikeuden valvomiseksi toimihenkilöitä asetetaan sellaisiin paikkoihin, joissa kulkua rajoitetaan
mm. pukukoppikäytävä ja kilpailualue.
OHJEET ONNETTOMUUS- JA VAARATIALNTEITA VARTEN
Päihtynyt henkilö
Selvästi päihtyneet tai häiriöksi olevat asiakkaat poistetaan tapahtuma-alueelta välittömästi. Jos
henkilö ei kykene huolehtimaan itsestään, on kyseinen henkilö toimitettava poliisille tai
terveydenhuoltoon. Mikäli poistaminen on riittämätön toimenpide häiriön poistamiseksi, voidaan
paikalle kutsua poliisi.
Sairauskohtaus
Sairauskohtauksen sattuessa henkilö evakuoidaan ensiapupisteelle tai EA-henkilöstö pyydetään
potilaan luokse, jossa tehdään tarvittavat ensiaputoimenpiteet sekä tarvittaessa hälytetään apua
hätäkeskuksen kautta. Tapahtuma-alueella on yksi ensiapupiste, jossa on tarvittavat ensiapu- /
ensihoitovälineet. Lisäksi ensiapuhenkilö voidaan kutsua paikalle radiopuhelimella.
Pahoinpitely / Väkivaltatilanne
Pahoinpitelyn / väkivaltatilanteen sattuessa toimihenkilöiden on poistettava osapuolet alueelta
tai rikoksen sattuessa suoritettava kiinniotto ja toimitettava epäillyt poliisille. Vammoja saaneet
henkilöt siirretään ensiapupisteelle tai tarvittaessa soitettaan 112
Kaatuminen tai putoaminen
Kaatumisen tai putoamisen sattuessa pyritään selvittämään mahdollisimman nopeasti vahingon
laatu ja aloittamaan tarvittavat ensiaputoimet. Tarvittaessa siirretään ensiapupisteelle ja
tarvittaessa hälytetään ensiapuhenkilö paikalle.
Tulipalo
Tulipalon sattuessa soitetaan viipymättä hätänumeroon, pelastetaan palon vaikutuspiirissä olevat ja
käytetään tarvittaessa paikalla olevia alkusammuttimia ja sammutuspeitteitä. Yleisö ohjataan
mahdollisimman nopeasti pois palon vaikutuspiiristä. Tarvittaessa alue evakuoidaan poistumisteitä
pitkin.
Vaarallinen aine tai esine
Vaarallisia esineitä tai aineita havaittaessa pyritään poistamaan. Poisotetut vaaralliset esineet ja
aineet toimitetaan kilpailukanslia, josta ne tarvittaessa siirretään eteenpäin. Terä- tai ampumaaseiden hallussapitäjä otetaan kiinni ja toimitetaan poliisille.
Jos alueella jo olevilla epäillään olevan hallussaan vaarallisia esineitä tai aineita, ilmoitetaan asiasta
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turvallisuusvastaavalle. Tarvittaessa paikalle pyydetään poliisipartioita avuksi. Turvallisuusvastaava
tekee päätöksen poliisien pyytämisestä paikalle kyseessä olevan riskin mukaan. Epäilyihin pyritään
puuttumaan välittömästi ja niistä tiedotetaan aina turvallisuusvastaavaa ja muita toimihenkilöitä,
jotta tilanteisiin saadaan riittävästi miehitystä.
Jos alueella käytetään terä- tai ampuma-asetta, ilmoitetaan asiasta heti välittömästi koko
Turnausorganisaatiolle. Toimihenkilöt puuttuvat välittömästi tilanteeseen sen havaittuaan
ja turvaavat, ettei tilanteessa synny vaaraa sivullisille. Uhrille annetaan heti välittömästi
hätäensiapua ja odotetaan, kunnes ensiapuryhmä saapuu paikalle. HÄKE:n kautta kutsutaan apua
paikalle. Jos epäilty karkaa paikalta, pyritään häntä seuraamaan ja ilmoittamaan hänen sijaintinsa tai
kulkusuunta poliisille.
Ryöstö / varkaus / näpistys
Varkauden / näpistyksen tullessa ilmi ilmoitetaan tapahtuneesta turvallisuusvastaavalle. Jos tekijä
on tiedossa, otetaan tuntomerkit ylös ja syyllinen pyritään saamaan kiinniotetuksi.
Turvallisuusvastaava ilmoittaa asiasta poliisille. Ryöstön tapahduttua on erityisen tärkeää ottaa
epäiltyjen tuntomerkit ylös ja tiedottaa tapahtuneesta turvallisuusvastaavaa ja toimihenkilöitä.
Turvallisuusvastaava ja poliisi päättävät jatkotoimenpiteistä.
Liikenneonnettomuus
Liikenneonnettomuuden sattuessa ehkäistään lisävahinkojen syntyminen. Paikalle soitetaan
hätäkeskuksen kautta apua ja loukkaantuneille annetaan tarvittaessa ensiapua. Huomioon tulee
ottaa myös mahdollinen syttyvä tulipalo.
Pommiuhkaus
Pommiuhkaus otetaan vakavasti. Jos ilmoitus tapahtuu puhelimitse, puhelun vastaanottaja pyrkii
selvittämään uhkaajan henkilöllisyyden ja motivaation mahdollisimman tarkasti.
Uhkauksesta ilmoitetaan välittömästi turvallisuusvastaavalle, joka tiedottaa uhkauksesta
viranomaisia ja muuta kilpailuorganisaatiota.
Mahdollisen uhkauksen alkuperä ja todenperäisyys selvitetään poliisin toimesta.
Poliisiviranomainen tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa yleisö evakuoidaan
uhkauksen voimassaoloalueelta.
Vesivahinko
Kaatosateen tai jonkin muun luonnonilmiön aiheuttamasta vesivahingosta ilmoitetaan
Turvallisuusvastaavalle ja kilpailun johdolle. Vesivahingon jatkotoimenpiteistä vastaa tapahtuman
johto sekä tarvittaessa pelastuslaitos.
Ilkivalta
Ilkivallan tultua ilmi ilmoitetaan asiasta välittömästi turvallisuusvastaavalle. Jos ilkivallasta
epäillyt ovat tiedossa, pyritään heidät saamaan kiinni poliisin toimesta. Jos ilkivallan teko on
aiheuttanut vaaraa yleisölle, on yleisö turvattava välittömästi ja tehtävä jatkotoimet sen mukaan.
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Myrsky
Jos sääennuste näyttää siltä, että myrsky on tulossa alueelle, tehdään arvio siitä, vaikuttaako se
tapahtuman kulkuun ja vaarantaako se yleisöä. Jos myrskyn arvioidaan vaarantavan yleisöä, on alue
evakuoitava.
Jos myrsky osuu tapahtuma-alueelle, tehdään myrskyn tuhojen mukaiset päätökset
jatkotoimenpiteistä. Pelastusviranomainen ohjeistaa muuta turvallisuusvastaavaa
jatkotoimenpiteistä. Jos myrsky aiheuttaa isoja vahinkoja yleisölle ja irtaimistolle, on tapahtumaalue evakuoitava. Ensiapuhenkilöstö ja toimihenkilöt antavat ensiavun uhreille ja auttaa
viranomaisia pelastustöissä.
Oikeudeton liikkuminen
Mikäli rajoitetun kulkuoikeuden alueilla tavataan oikeudetta liikkuvia henkilöitä, heidät poistetaan
ensisijaisesti neuvoin ja kehotuksin pois pukuhuone- ja kilpailualueelta
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TAPATURMAOHJEET:
Tapaturma, sairaskohtaus?
Selvitä mitä on tapahtunut?
• sairaskohtaus
• tapaturma
Onko potilas hereillä?
Puhuttele, ravista varovasti
Hengittääkö, toimiiko sydän?
• Avaa kiristävät vaatteet
• Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat
• Tunnustele syke kaulavaltimolta
Hälytä apua numerosta 112 tai ensiapuryhmä
• Myrkytykset (09) 471 977 tai (09) 4711
Elvytä
• Jatka kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat
Opasta
ammattiauttajat nopeasti potilaan luo
Kerro
ammattiauttajille, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty
RIKOKSESTA ILMOITTAMINEN:
Tarvittaessa kiinniotto!
• kartoita tilanne, tapahtuma ja asianosaiset
• varmista ihmisten turvallisuus, tarvittaessa pyydä apua
• selvitä asianomaisten kanssa tapahtumien kulku, tee selvityksestä kirjallinen
• muistio yhteystietoineen
Poliisille tärkeitä tietoja rikostapauksissa ovat:
• tarkka tapahtuma-aika ja -paikka
• onko tekijä paikalla vai poistunut
• tekijän nimi, jos se on tiedossa
• tekijän tuntomerkit (ikä, pituus, vartalo, kasvot, silmät, hampaat, puhe, kädet,
• liikkuminen, suunta, johon liikkui sekä liikkumistapa)
• minne päin ja miten tekijä pakeni
• tekijän vaarallisuus (aseistautuminen, mielentila, uhkaukset, alkoholin ja
• huumeiden käyttö jne.)
• ajoneuvon rekisterinumero ja muut tuntomerkit (merkki, malli, väri,
• erityistuntomerkit)
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HÄTÄILMOITUS: PUHELINNUMERO 112 ambulanssi, palokunta, poliisi
Kuka soittaa ja mistä?
Kerro nimesi ja osoite:
• Mitä on tapahtunut?
• Vastaa kysymyksiin
• Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan!
Noudata saamiasi ohjeita!
Ilmoita organisaatiolle, että olet jo kutsunut apua. Toimihenkilöt ohjaavat
hälytysajoneuvoja tapahtumapaikalle.
OHJEET TULIPALON VARALTA:
Tulipalon sattuessa toimihenkilöt evakuoivat ihmiset tulen vaikutuspiiristä ja ryhtyy
viipymättä ensisammutukseen.
Noudattakaa hälytysohjetta ja ohjatkaa kilpailijat ja yleisö ulos tapahtuma-alueelta. Tulipalosta on
ilmoitettava välittömästi tapahtuman organisaatiolle ja soitettava hätäkeskukseen.
Tulipalot alueella pyritään sammuttamaan rakennuksessa olevilla alkusammutusvälineillä.
Sammuttimien paikat on merkitty myös mukana olevaan karttaan.
Ohjatkaa pelastushenkilökuntaa oikeaan suuntaan.
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HÄLYTYSOHJE:
Hälytys annetaan, kun tapahtuma-alue täytyy tyhjentää yleisöstä, tulipalon tai jonkin
muun vastaavan vaaran vuoksi.
Kiinnitä yleisön huomio tulevaan kuulutukseen.
”HUOMIO, HUOMIO! PYYDÄN HILJAISUUTTA!”
”Yleisöä pyydetään poistumaan alueelta välittömästi ja RAUHALLISESTI mutta
nopeasti tapahtuma-alueella havaitun (tulipalon) vuoksi ja kokoontumaan alueen
ulkopuolella”
”Tämä ei ole harjoitus”
Anna myös ohjeet poistumisreittien käytöstä. Kiireellisissä tilanteissa käytetään
kaikkia poistumisteitä, jolloin paikka on tyhjennettävä nopeasti. Kiireettömissä
tilanteissa voidaan käyttää normaaleja kulkureittejä.
Kuulutuksen suorittaa ensisijaisesti evakuointikäskyn antanut henkilö tai henkilö, jota
on pyydetty viesti kuuluttamaan. Henkilökunta poistuu alueelta viimeisenä tarkistaen, että alue on
tyhjä yleisöstä.
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Toimintaohjekortti: Tajuttoman auttaminen

Lähde: Punainen risti
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Toimintaohjekortti: Elvytys, aikuisen painelu-puhalluselvytys (PPE)
Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää elottomalta, selvitä heti, tarvitaanko painelupuhalluselvytystä. Kts.1 kuva.
•

Tunnista sydänpysähdyksen oireet.
▪ Äkillinen tajunnan menetys
▪ Hengitys on pysähtynyt tai epänormaalia (haukkovaa tai äänekästä).
Tarkista tajunta.
•

Selvitä, onko henkilö herätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla häntä. Kysy esimerkiksi: "Oletko
kunnossa? Mitä on tapahtunut?".

Soita hätänumeroon 112.
•
•
•

Jos henkilö ei herää eikä reagoi, huuda apua ja pyydä joku paikalla olevista tekemään hätäilmoitus
numeroon 112.
Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Aseta puhelin kaiutintoiminnolle.
Noudata hätäkeskuksen ohjeita.

Avaa hengitystiet.
•
•

Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin.
Taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen.

Tarkista hengitys.
•
•

•

Pidä hengitystiet auki ja katso, liikkuuko rintakehä, kuuluuko hengityksessä ääntä tai tuntuuko
poskellasi ilman virtaus.
Onko hengitys normaalia vai onko se vaikeutunutta?
o Onko hengitys äänekästä, vinkuvaa, kuorsaavaa tai katkonaista? Normaali hengitys on
äänetöntä.
o Onko huulissa tai kasvoissa sinerrystä tai onko autettava ”huonon värinen”?
Käytä enintään 10 sekuntia aikaa hengityksen tarkistamiseen.

Jos henkilö hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi.
•
•
•

•

Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka.
Jos hengitys ei ole normaalia, aloita paineluelvytys.
Siirrä henkilö tukevalle alustalle selälleen ja mene polvillesi hänen viereensä. Aseta toisen käden
kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Pidä käsivarret suorina ja hartiat
kohtisuoraan henkilön rintakehän yläpuolella. Sormet voivat olla ojennettuina tai lomittain
koukistettuina, mutta pidä ne irti rintakehästä, jotta voima kohdistuisi vain rintalastaan. Kts. 2 kuva.
Painele rintalastaa 30 kertaa mäntämäisellä liikkeellä painelutaajuudella 100–120 kertaa minuutissa.
Anna rintalastan painua alaspäin 5–6 cm ja sen jälkeen palautua. Älä nojaa rintalastaan. Paineluvaihe
on yhtä pitkä kuin kohoamisvaihe.

Jatka puhalluselvytyksellä.
•

30 painelun jälkeen avaa uudestaan hengitystiet ja puhalla 2 kertaa. Kts.3 kuva.
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•
•
•

Avaa hengitystiet kohottamalla toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuttamalla
toisella kädellä päätä taaksepäin otsasta painaen.
Sulje otsaa painavan käden etusormella ja peukalolla henkilön sieraimet. Paina huulesi tiiviisti hänen
suulleen.
Puhalla ilmaa kaksi kertaa keuhkoihin ja seuraa samalla rintakehän liikkumista. Puhallusten tulee olla
noin 1 sekunnin mittaisia.

Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu
tai et enää jaksa elvyttää.

Kuva 1. Elvytyksen toimintakaavio
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Kuva 2. Käsien asento paineluelvytyksessä

Kuva 3. Painelu- puhalluselvytys
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Toimintaohjekortti: Alkusammutusvälineet
Käsisammutin
1. ota sammutin seinätelineestä/kiinnikkeestä, siirry lähemmäs palopaikkaa
2. laske pullo maahan, vapauta letku pidikkeestään
3. irrota yläkahvan varmistinsokka terävällä nykäisyllä
4. nosta sammutin alakahvasta kantoon ja ota letkun suuttimesta kiinni
5. tähtää palokohteeseen, suuntaa letkun suutin liekkien juureen
6. paina sammuttimen yläkahva kokonaan pohjaan
7. lähesty palavaa kohdetta ja levitä sammutinainetta palokohteeseen tekemällä suuttimella
heiluttavaa, lakaisevaa liikettä
8. kun liekit sammuu, nosta yläkahva, tarkkaile. Jos syttyy uudelleen, sammuta. Jaksottain
sammuttamalla säästät sammutusainetta ja saat sammutettua isojakin tulipaloja.

Sammutuspeiton käyttöohje
•

kiinnitä aina seinälle, mahdollisen palonaiheuttajan lähettyville (pesukoneet, kylmälaitteet,
grilli)

•

vedä kahdesta nauhasta peite ulos ja levitä kunnolla auki

•

pidä nauhoista tai ota nurkista kiinni ja suojaa kätesi peitteen taakse

•

ulkona/tuulessa laita toinen jalka peitteen helman päälle ja lähesty paloa tuulen suunnasta

•

ollessasi lähellä paloa, ojenna kädet suoraan eteenpäin, saat suojakilven tule lta ja savulta

•

mene mahdollisimman lähelle palavaa kohdetta

•

levitä peite palon päälle ja peräänny, jätä peite aina paikalleen

•

soita turvallisesta paikasta lisäapua numerosta 112

•

jatka sammuttamista muilla alkusammuttimilla ja välineillä, jos mahdollista
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Pikapaloposti
Pikapaloposti on rakennusten seinälle, suojakaappiin kiinteästi sijoitettu alkusammutusväline.
Pikapaloposti on kytketty kiinteistön vesijohtoverkkoon. Pikapalopostiin kuuluvat käsin avattava
sulkuventtiili, letku, kela ja suihkuputki. Pikapalopostin etuna on, että sammutusainetta riittää niin
kauan kuin kiinteistön vedenjakelu toimii.
Käyttö-ohje: Avaa suojakaappi, pura ja levitä letku lattialle, avaa sulkuventtiili, siirry lähemmäs
palavaa kohdetta, suuntaa suihkuputki sinne missä palaa (liekkien juureen), avaa suihkuputki ja
sammuta.
Pikapalopostin sammutusvaikutus on jäähdyttävä ja se soveltuu hyvin lähes kaikkiin
palotyyppeihin. Vettä ei saa käyttää suurijännitteisten sähkölaitteiden sammuttamisessa.
Kiinteistön omistajat/haltijat vastaavat ja huolehtivat pikapalopostien kunnossapito-ohjelmasta ja
ylläpitotarkastuksista.
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