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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:  
 

Leppävaaran Pyrintö ry,  
miesten 1B-divisioonan kotiottelut 

Tapahtuman ajankohta:  Sunnuntaisin klo 17 (muutamia poikkeuksia) 

Tapahtumapaikka:  Leppävaaran Liikuntahalli 
Veräjäpellonkatu 6, 02650 Espoo 
 
Aukioloajat: 
ma-pe 16- 22 , la-su 8-21 
- Leppävaaran urheiluhallissa pelataan koripalloa.  
- Urheiluhallin kokonaispinta-ala on 893 m². Halli voi-
daan jakaa kolmeen yhtä suureen osaan katosta 
laskeutuvilla väliseinillä. 
- Pukuhuoneita hallissa on kuusi. Väestönsuojassa 
toimii kuntosali. 
- Yleisölle on 484 istumapaikkaa, joista osa on siirret-
tävässä alakatsomossa. Katsomon yläpuolella on 
radio- ja tv-selostamo. Hallin sisääntulotasossa on 
kahviokioski. 

Tapahtuman järjestäjä: Leppävaaran Pyrintö ry, Leipurinkuja 1 02650 Espoo, 
Y-tunnus 1029408-1 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Seuran toiminnanjohtaja Marika Vilanen, marika.vila-
nen@lepy.fi, p. 044 567 0777 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Leppävaaran liikuntahalli hallivalvoja. Hallin puhelin-
numero: 09 8165 7568 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: 1-2 järjestyksenvalvojaa (ovella, katsomossa, kenttä-
tasolla) 

Kohderyhmä:  Yleisö katsomossa, arvio 100-200 hlö/ottelu 

Tapahtuman kuvaus:  Tapahtuman kesto klo 16-19.  
klo 16 ovet aukeavat yleisölle 
klo 17 ottelu alkaa 
klo 19 tilaisuus päättyy 

Arvio henkilömäärästä:  Joukkueet: 30 hlö (pelaajat, valmentajat ja huolto) 
Katsojat: 100-200 hlö 
Henkilökunta ja vapaaehtoiset: 20 hlö 



2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN 
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan 
henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja 
mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaeh-
käisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä ohjeet toimintaan riskin toteutuessa. Jokaisen tapah-
tuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava nämä asiat. Tapahtuman henkilökunta 
on myös koulutettu ennaltaehkäiseviin järjestelyihin, varautumisjärjestelyihin ja toimintaohjeisiin vaa-
ran tai riskin toteutuessa. Vastuut on jaettu selkeästi kunkin riskin osalta. Vaaran tai riskin toteutu-
essa seurauksia voivat olla esimerkiksi tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, 
henkilövahingot tai irtaimistovahingot. 
 
Vaara/riski Tapaturmat ja sairaskohtaukset 
Syyt - häiriökäyttäytyminen, väentungos 
Ennaltaeh-
käisevät järjes-
telyt ja varau-
tuminen 

- Tarkkaillaan yleisön käyttäytymistä ja puututaan ennaltaehkäisevästi. 
- Paikalla ensiapuvastaava. 

Vastuut Ottelutapahtumatiimi vastaa järjestelyistä yhdessä hallivalvojan kanssa. 
 
Vaara/riski Tulipalo 
Syyt - viallinen sähkölaite tai -johto 

- tupakointi 
- ilkivalta 

Ennaltaeh-
käisevät järjes-
telyt ja varau-
tuminen 

- Vialliset sähkölaitteet tai –johdot poistetaan käytöstä. 
- Tupakointi on ehdottomasti kielletty.  
- Katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia. 
- Pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavina. 
- Pidetään pelastustiet esteettöminä. 
- Tutustutaan hallin turvallisuusohjeeseen. 

Vastuut Ottelutapahtumatiimi vastaa järjestelyistä yhdessä hallivalvojan kanssa. 
 

Vaara/riski Väentungos 
Syyt - tapahtumaan kohdistuva suuri kiinnostus 

- yhtäaikaisesti saapuva tai poistuva suuri ihmismäärä 
- tapahtuma-alueelle otetaan liikaa ihmisiä 
- poistumisreittien puutteellisuus 
- aggressiivinen henkilö, uhkaus 
- yleisön ohjeistuksen ja opastuksen puute 

Ennaltaeh-
käisevät järjes-
telyt ja varau-
tuminen 

- Määritellään tapahtuman maksimihenkilömäärä etukäteen (484 hlö) ja alueen/tilan 
maksimihenkilökapasiteettia noudatetaan. Tarvittaessa alueelle pääsyä rajoitetaan. 

- Suunnitellaan tapahtuman sisäiset kulkureitit ja sijoitetaan tapahtuman tilapäiset 
rakenteet asianmukaisesti. 

- Suunnitellaan poistumisreitit asianmukaisesti ja merkitään ne näkyvästi. Poistumis-
reitit pidetään esteettöminä ja helposti avattavina. 

- Varataan kattava äänentoistojärjestelmä, jolla yleisöä voidaan tarvittaessa opas-
taa. 

Vastuut Ottelutapahtumatiimi vastaa järjestelyistä yhdessä hallivalvojan kanssa. 
 
Vaara/riski Häiriökäyttäytyminen 
Syyt - aggressiivinen tai päihtynyt asiakas 

- tapahtuman huonot järjestelyt (esimerkiksi jonottaminen) 
- tapahtuman tuottama pettymys 
- mielenilmaus 



Vaara/riski Häiriökäyttäytyminen 
Ennaltaeh-
käisevät järjes-
telyt ja varau-
tuminen 

- Suoritetaan tapahtuma-alueella jatkuvaa valvontaa. 
- Varataan riittävästi henkilökuntaa ja järjestyksenvalvojia. 

Vastuut Ottelutapahtumatiimi vastaa järjestelyistä yhdessä hallivalvojan kanssa. 
 



3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 
Alkusammutuskalusto 
 
Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. 
Tarkemmat tiedot löytyvät Leppävaaran liikuntahallin turvallisuusohjeesta. 
 
 
Ensiapujärjestelyt 
 
Ensiaputaitoista henkilöstöä on varattu Suomen Koripalloliiton ohjeiden mukaan niin, että paikalla 
on EA2 kortin omaava henkilö, joka osaa käyttää defibrilaattoria. Osallistuvat joukkueet vastaavat 
itse pienemmistä ottelussa tapahtuvista haavereista.  
 
 
Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle 
 
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettö-
myys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. 
 
Tapahtuman henkilökunta on koulutettu opastamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle onnetto-
muuden sattuessa. 
 
 
Poistumisjärjestelyt 
 
Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet 
ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty valaistuin 
tai jälkivalaisevin poistumisopastein. 
 
 
Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestelyt 
 
Tapahtuman häiriötilanteet, kuten tulipalo, sään aiheuttamat tilanteet, tilapäisten rakenteiden sortu-
minen sekä häiriökäyttäytyminen voivat aiheuttaa tapahtuman keskeyttämistarpeen. Tapahtuma tai 
osa siitä voidaan joutua keskeyttämään kokonaan tai hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilanteissa 
tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoimaan. 
 
Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman järjestäjä, turvallisuudesta vas-
taava henkilö tai viranomainen. 
 
Evakuointitilanteessa tapahtuman järjestyksenvalvojat ja muu henkilöstö opastavat yleisöä poistu-
maan poispäin vaarasta käyttäen lähimpiä poistumisreittejä. Yleisön opastamisessa hyödynnetään 
tapahtuman äänentoistolaitteistoa tai megafoneja. 
 
Hätäkokoontumispaikkana on sisällä liikuntahallin aula/ kahvio ja ulkona parkkipaikka. 
Liikuntahallin henkilökunta ohjaa asiakkaat oikealle hätäkokoontumispaikalle. 
 
Leppävaaran liikuntahallin lähin pelastuslaitos on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Palomiehentie 
1 02750 Espoo, 09 8162 8699.  
 



4. HENKILÖKUNNAN SEKÄ YLEISÖN PEREHDYTYS JA OHJEISTUS 
 
Henkilökunnan perehdytys ja ohjeistus: 
 
Tapahtumatiimi on ohjeistettu etukäteen ennen tilaisuutta. Tapahtumatiimin vastuulla on tapahtuman 
sujuvuus ja turvallisuus. Heitä on ohjeistettu onnettomuuksien ehkäisemisestä sekä onnettumuus- 
ja vaaratilanteiden toiminnoista. Tapahtumatiimi kokoontuu 75 min ennen ottelua kertaamaan tilai-
suuden yksityiskohdat. Samalla käydään läpi mahdolliset poikkeustilanteet. 
 
Yleisön ohjeistus ja opastus: 
 
Yleisö ohjataan katsomoalueelle. Heillä ei ole pääsyä muihin tiloihin. Leppävaaran liikuntahallilla on 
kyltit hätäpoistumisteistä. 
 
Henkilökunnalle annettavat ohjeet 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa 
niitä. 
 
 
Yleiset ohjeet vaarojen ja riskien ennaltaehkäisyyn 
 
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella muun muassa kompastumis-, liukastumis-, kaatumis- ja putoamisvaaroja, 

kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian, maaston ja rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta. 
Estä liikkuminen vaaraa aiheuttavalla alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 
 

2. Tarkkaile tapahtuma-alueen poistumisreittien ja pelastusteiden esteettömyyttä. Havaitessasi puutteen, 
korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan. 
 

3. Kiinnitä huomiota tulipalon ennaltaehkäisyyn. Huomioi mahdolliset syttymislähteet sekä kiinnitä huomiota 
tavaroiden säilytykseen. Estä yleisön pääsy kosketuksiin nestekaasun ja muiden vaarallisten kemikaalien 
kanssa. Kartoita lähimmän alkusammutuskaluston sijainti. 

 
4. Varmista, että olet tietoinen vastuualueesi maksimihenkilömäärästä. Tarkkaile alueen henkilömäärää ja 

rajoita tarvittaessa alueelle pääsyä. Mikäli havaitset ruuhkautumista, puutu tilanteeseen ennaltaeh-
käisevästi. Huolehdi myös omalta osaltasi yleisön ohjauksesta ja opastuksesta. 
 

5. Kiinnitä huomiota yleisön kuntoon ja mahdollisiin merkkeihin alkavasta häiriökäyttäytymisestä sekä puutu 
tilanteisiin ennaltaehkäisevästi. 

 
HÄTÄNUMERO 112 
 
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Leppävaaran liikuntahalli, Veräjäpellonkatu 6, Espoo 
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 
7. OPASTA APU PAIKALLE 
 
Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne muuttuu. 
 
  



Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa 
 
Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitysvaikeus) tee välittömästi hä-
täilmoitus suoraan hätänumeroon 112. 
 
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon _______________________. 

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. Hätäkeskuk-
sen 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 puuttuu. Mikäli epäröit, 
toimi kuin hengitys ei olisi normaalia. 

 
è Hengitys on normaalia. 
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa 
ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti. 
è 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 siten, että rintalasta painuu 
5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa mi-
nuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen. 

 
5. Puhalla 2 kertaa. 

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi 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. 
 
  



Tulipalotilanteessa 
 
Ilmoita tulipalosta järjestyksenvalvojalle ja/tai hallivalvojalle 09 8165 7568 ja toimi seuraavien ohjeiden mukai-
sesti. 
 
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!  
 
 
Väentungostilanteessa 
 
Ilmoita väentungoksesta tapahtuman järjestyksenvalvojalle ja/tai hallivalvojalle 09 8165 7568 ja toimi seuraa-
vien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Pyri rauhoittamaan yleisöä. 
 
2. Ohjaa yleisöä poispäin väentungoksesta. 
 
3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakuointiin. 
 
4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. Ohjaa 

yleisöä käyttämään lähintä poistumisreittiä, mikäli se on turvallista. 
 
Häiriökäyttäytymistilanteessa 
 
Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman järjestyksenvalvojalle ja/tai hallivalvojalle 09 8165 7568 ja toimi 
seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin. 
 
2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön. 
 
3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myötäile häntä. 
 
4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun. 
 
5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista. 
 
6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi. 
 
7. Pyri rauhoittamaan tilanne. 

 



5. LIITTEET 
 
Pohjakartta  
Tarkistuslista  

 
 



POHJAKARTTA 
 

 

 



 

 



 
TARKISTUSLISTA 

 
 
 

 OK Ei käy-
tössä 

Korjattava / kor-
jauksen vastuu-

henkilö 
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitok-
selle viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa. 

   

Tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille (mm. poliisi, Tu-
kes, ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset, rakennus-
valvontaviranomaiset, aluehallintovirasto) on tehty ja viran-
omaisluvat on hankittu. 

   

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteet-
tömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu. 

   

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty en-
siapuvalmius. 

   

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

   

Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovia 
ei kiilata auki. 

   

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään es-
teettöminä. 

   

Poistumisreitit ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.    

Tapahtuman keskeyttämisen ja evakuoinnin järjestelyt on 
suunniteltu ja ohjeistettu etukäteen. 

   

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty ennaltaehkäisyn ja 
varautumisen järjestelyihin.  

   

Henkilökunta on perehdytetty toimintaohjeisiin mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa. 

   

Yleisön ohjeistuksesta ja opastamisesta on huolehdittu.    


