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1.   JOHDANTO

Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteet toimintaorganisaation omatoimiseen 
varautumiseen, ennalta ehkäistä syntyviä onnettomuus- ja vaaratilanteita sekä antaa ohjeita oikeasta 
toiminnasta vaara- ja onnettomuustilanteissa.
Suunnitelmassa mainitut turvallisuusjärjestelyt edellyttävät hyvin toimiakseen suunnitelman 
perehdyttämisen toimintaorganisaatiossa toimiville henkilöille.
Pelastussuunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (379/2011)
ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011).

Pelastuslain otteet:
16 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma
Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen 
syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava 
pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden 
perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle 
henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja 
onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden 
alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen voi erityisestä syystä 
hyväksyä, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma toimitetaan sille tiedoksi edellä mainitun määräajan
jälkeen. Jos 2 momentissa tarkoitettu selvitys ja arvio tilaisuuden vaaroista ja riskeistä tai niiden 
perusteella määritellyt turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat alueen pelastusviranomaisen arvion mukaan 
puutteelliset, alueen pelastusviranomainen voi palauttaa suunnitelman täydennettäväksi. Alueen 
pelastusviranomaisen tulee myös tarvittaessa suorittaa kohteessa 80 §:n mukainen palotarkastus ja 
ryhtyä 81 ja 82 §:n mukaisiin toimenpiteisiin. Alueen pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa ilmoittaa 
sille toimitetusta suunnitelmasta poliisille ja ensihoidosta vastaavalle terveysviranomaiselle. Räjähteiden 
tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena tulee ilmoittaa etukäteen alueen 
pelastusviranomaiselle siten kuin asiasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 81 §:ssä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä yleisötilaisuuksista ja tapahtumista, joihin 
on laadittava yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman sisällöstä 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

3 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai
tapahtumaan, jossa: 1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;

2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka 
erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen 
viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 
erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa
säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä 
on mainittava suunnitelmassa. Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden 
pelastussuunnitelman laadinnasta.
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2. TAPAHTUMAN TIEDOT JA TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ

Tapahtuman tiedot, ajankohta, sijainti

Kansainvälinen yleisurheilukilpailu Kuortane Games, 18.6.2022 klo 15:30-20:00 (valmiusaika klo 12:00-20:30)

Kuortaneen Keskusurheilukenttä, Keskustie 84, 63100 Kuortane

Järjestäjän vastuuhenkilö

Kuortaneen Eliittikisat ry

Tuomas Mikkola
Kuortaneen Eliittikisojen 
pääsihteeri, kilpailuvastaava

Osoite

Keskustie 52

Puhelin

040-631 7442

Päivystys puh.
     

Email

tuomas.mikkola@kuortane.fi

Matkapuhelin

040-631 7442
(050-411 5121 koti)

Faksi
     

Turvallisuuspäällikkö, turvallisuusvastaavat
Ylintä päätäntävaltaa kisojen järjestelyissä käyttää järjestelytoimikunta. 
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Rauno Laitila 040-540 2346
Kilpailujohtaja

Raimo Kallioniemi

Osoite
Elsilänkuja 3, 63100 Kuortane

Puhelin
040-0565026

Email
raimo.kallioniemi@gmail.com

Järjestyksenvalvojien 
johtaja

Hannu Sippola

Osoite
Niemiskyläntie 307, 63100 Ruona

Puhelin
040 557 3524

Email
hannu.ensio.sippola@gmail.com

Puhelin

Eliittikisojen pääsihteeri

Tuomas Mikkola

Osoite
Keskustie 52, 63100 Kuortane

Puhelin
040-631 7442

Email
tuomas.mikkola@kuortane.fi      

Kunnan kiinteistöpäällikkö

Arto Ojala

Osoite
Keskustie 52, 63100 Kuortane    

Puhelin
044-550 2545  

Email
arto.ojala@kuortane.fi

Päivystävä laitosmies

Liikenteenohjauksen 
johtaja
Juhani Ylitalo

Osoite
 Keskustie 84, 63100 Kuortane  

Puhelin
0400-716 873

Email
     

Email
juhani.ylitalo@hotmail.com 040-0954650

KUULUTTAMO
Puhelin

HÄTÄNUMERO Pohjanmaan Hätäkeskus, Vaasa
Yleinen 
hätänumero
112
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3. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

1. Vaaratilanne

 (riskin todennäköisyys)

Ennaltaehkäisy

Mahdolliset tulipalot
(epätodennäköinen)

-Tilat pidetään palokuormiltaan vähäisinä
-Varsinaista keittiötoimintaa ei suoriteta kentän 
tiloissa. Grillien toimivuus ja turvallisuus 
tarkistetaan ennen kisaa.
- Tupakointi kielletty sisätiloissa

Sähkötapaturma
(epätodennäköinen)

- Kaikkien väliaikaisten sähkölaitteiden 
sähkönsyöttö on varmistettu vikavirtasuojilla

Säätilanteen aiheuttamat uhat
(epätodennäköinen)

- Kovan ukkosmyrskyn ajaksi kisa keskeytetään
ja mahdollinen nosturi ajetaan alas.

Mahdolliset sairauskohtaukset
(epätodennäköinen)

- Mikäli on hellepäivä, muistutetaan ihmisiä 
juomaan.
- Kilpailuissa toimii lääkäri ja ensiapuryhmä

Urheilijoiden loukkaantumiset
(todennäköinen)

- Kilpailijoille on osoitettu alkulämmittelypaikaksi
viereinen metsikkö.
- Vältetään sairaana tai loukkaantuneena 
urheilua.

Loukkaantumiset kenttärakenteista johtuen
(Kaapelit, avonaiset kaapelikaivot, mainosaidat)
(epätodennäköinen)

-Kaapeloinnit ja kaapelikaivot tarkistetaan 
kenttäkatselmuksen yhteydessä kisapäivänä
-Kentälle on kiinteä mainosaita

Heittovälineiden lentäminen/ osuminen 
toimitsijaan, muihin urheilijoihin tai yleisöön.
(epätodennäköinen)

-Yleisöllä tms. ulkopuolisilla ei ole lupaa 
oleskella sisäkentällä.
- Fotoliivillä olevat toimittajat tietävät 
mahdollisen vaaran ja siitä muistutetaan.
- Ns. pitkissä heittolajeissa toimitsijaryhmässä 
on nimetyt sektorivalvojat, jotka varoittavat heti 
vaaran huomattuaan vaarassa olevia.

Koronaviruksen aiheuttama tartuntariski
(todennäköinen)

- Kilpailun järjestämisessä noudatetaan 
voimassa olevia viranomaisten ohjeita ja 
määräyksiä, sekä huomioidaan SUL ja 
kansainvälisen liiton World Athletics ohjeet 
kisan järjestämisessä (liitteenä).
- Tarvittava ennakoiva viestintä katsojille, 
urheilijoille sekä toimitsijoille kotisivulla sekä 
lipunmyynnin yhteydessä ja muistutusviesti 
ennen kisaa.
- Käsihygienia ja muut turvallisuusohjeet 
näkyvillä kisan aikana. Käsien puhtaus portilla, 
vessoissa, myyntipisteissä ja urheilun aikana.
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4. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI

Ensiaputehtävien järjestelyt
Nimi Paikka Puhelin
Hoitopaikka: Ensiapupiste Huoltorakennuksen edusta 050-542 6258 (Esa Kiviranta)

Lääkäri 1: Tapio Koskela
Lääkäri 2: Elli Lassila

Huoltorakennuksen edusta 040-754 5284

Ensiapuryhmä 1 Huoltorakennuksen edusta 050-542 6258 (Esa Kiviranta)

Ensiapuryhmä 2 Kentän takasuora 050-505 5221

Ensiapuryhmä 3 Sisäkenttä 040-763 1277 (Möykkymäki)

Lepotilat Huoltorakennus

Ambulanssi Huoltorakennuksen luona Esimies Marjo Saranpää
044 7393461

Ensiapu tehtävissä toimivat henkilöt
Hoitopaikka / lääkäri / lepotila:

Kisojen lääkärinä on toiminut jo monien vuosien ajan Tapio Koskela. Hän päivystää kisojen 
ajan ensiapupisteellä huoltorakennuksen edustalla yhdessä Elli Lassilan kanssa.

Ensiapupisteet / ryhmät:
Huoltorakennuksen edusta, kentän takasuora/takakatsomo ja sisäkenttä

 

Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely

_______________________________________________________________________________________________
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Pelastustienä käytetään Keskustietä (saapuminen kentälle joko 66-kautta tai Aholankujaa 
pitkin)
- Tämä tie pidetään koko tapahtuman ajan avoinna ja siitä pitää huolen liikenteenohjaajat.
- Autojen parkkipaikat on suunniteltu niin, että ne eivät häiritse mahdollisia pelastustoimia.
- Mikäli joku pysäköisi auton luvattomalle paikalle, voidaan tästä kuuluttaa kenttäalueella.

- Katsojille hätäuloskäynnit ovat Kukun Majan lipunmyyntipisteet (Kuva 1, numerot Exit 1 ja 
Exit 2),pääkatsomo (Exit 6 ja Exit 7), takakatsomo (Exit 3 ja Exit 4) ja urheilijoiden 
saapumisportti (Exit 5).
- Ensiaputeltta on pääkatsomon ja huoltorakennuksen välissä (EA). Huoltorakennuksesta 
löytyy tarvittaessa lepotilat. Ensiapuryhmät ovat ympäri kenttää, jolloin ensiapua tarvitsevia 
voidaan hoitaa paikan päällä. Pääkatsomon takana on tilaa, johon henkilö voidaan siirtää, 
samoin myös takakatsomon takana.
-Mikäli kentälle vaadittaisiin pelastusautoja niin autot pääsevät kentälle huoltorakennuksen 
päästä, josta urheilijat saapuvat kentälle (Exit 5) tai Kukun Majan päädystä (Exit 3). 
Takakatsomon lähelle, katsomon taakse yksityiselle tielle pääsee myös ambulanssilla.



Kuva 1, Kentän sisääntulo- ja poistumisväylät sekä ensiapupisteet
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Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet

-Kisojen aikana pidetään Keskustietä täysin liikenteelle auki. Tämä toimii samalla 
pelastustienä palokunnalle ja ambulanssille.

- Mahdollisen suuremman onnettomuuden sattuessa hälytys yleisölle tehdään 
kenttäkuulutuksen avulla.

- Kentällä on oma radiopuhelinjärjestelmä, jossa mukana on kilpailun johto, lajijohtajat, 
johtavat toimitsijat sekä ensiapuryhmä.

- Tilana kenttä on avoin, että yleistä paniikinomaista tilannetta ei voi syntyä.

Turvallisuushenkilöstön  ja toimintaorganisaation kouluttaminen
Palo- ja pelastussuunnitelma tarkastetaan vuosittain aina viimeisessä järjestelytoimikunnan 
kokouksessa ennen kisoja.

Suunnitelma jaetaan kaikille järjestelytoimikuntaan kuuluville, sillä he vastaavat omista osa-
alueistaan. Järjestyksenvalvojien johtaja käy kisapäivänä vielä järjestyksenvalvojien kanssa 
kaikki asiat lävitse. Lisäksi heille jaetaan opaslappuset, jossa kerrotaan muun muassa 
ensiapupisteet ja muut tärkeät paikat, liikenteenohjauksen vastuuhenkilön puhelinnumero ja 
järjestyksenvalvojien johtajan puhelinnumero.
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5. TURVALLISUUSMATERIAALI

Ensiapumateriaali

Sijoituspaikka

Ensiapumateriaalia löytyy ensiapupisteistä Huoltorakennuksen edusta
Sisäkenttä
Takasuora

Paloturvallisuusmateriaali

Alkusammutuskalusto Määrä Sijoituspaikka
Alkusammuttimia

Sammutuspeite
Jokaisella grillillä on sammutuspeite ja 
sammutin (varmistetaan käyttöosaaminen)

Alkusammutin

5

1
1/grilli

1

Kukun Maja, 
Tulospalvelurakennus
Kukun Maja
Grillit

Huoltorakennus

Palovaroittimet Määrä Sijoituspaikka
Kentän sisätilat 1/

huone/
kerros

Kukun maja, 
tulospalvelurakennus, 
huoltorakennus
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6. SUUNNITELMAN JAKELU, TIEDOTTAMINEN JA HYVÄKSYNTÄ

Suunnitelman jakelu:

Suunnitelma tarkistetaan viimeisessä järjestelytoimikunnan kokouksessa. Lisäksi se jaetaan 
ennen kisaa kaikille eri osa-alueista vastaaville henkilöille.

Suunnitelman tiedottaminen:

 Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos
 Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos (tapahtumailmoituksen yhteydessä)

Suunnitelma on hyväksytty

Suunnitelman yhteenveto on toimitettu pelastusviranomaisille 30.5.2022
Suunnitelman yhteenveto on toimitettu poliisiviranomaisille
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7. OHJEET ONNETTOMUUS, VAARA – JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN

A.  SAIRAUSKOHTAUS

TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA

1. Selvitä mitä on tapahtunut
 Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut?
 Onko silminnäkijöitä?
 Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

1. Tarkista potilaan tila
 Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?
 Jos potilas herää ja vastaa kysymyksiin, selvitä rauhallisesti mikä potilasta vaivaa ja 

ota välittömästi yhteys ensiapuhenkilöstöön!

JOS POTILAS EI HERÄÄ, PYYDÄ HETI APUA ENSIAPURYHMÄLTÄ, 
LÄÄKÄRILTÄ TAI AMBULANSSIHENKILÖSTÖLTÄ! 
JATKA AUTTAMISTA ODOTTAESSASI!

1. Tarkista hengitys
 Jos potilas ei herää, tarkista hengitys:
 AVAA HENGITYSTIET! Käännä potilaan päätä taakse, jotta hengitystiet 
avautuvat.

Aseta kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta tuntuuko ilmavirtausta. Potilaan kasvojen 
ja huulten sinerrys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta.

1. Siirrä oikeaan asentoon
 Käännä tajuton potilas kylkiasentoon.
 Ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee kulkemaan esteettä.

1. Opasta
 Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.

1. Tarkkaile
 Tarkkaile potilaan tilaa ennen ammattiavun saapumista.

1. Kerro
 Kerro auttajille mitä on tapahtunut ja miten potilaan tila on kehittynyt onko potilaalle 

annettu ensiapua.
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B.  TULIPALO

   TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA  

Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat tehtävät auttajia 
ollessa useita

_______________________________________________________________________________________________
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PIENI TULIPALO

 Näet mikä palaa, uskallat aloittaa alkusammutuksen eikä 
siitä aiheudu sinulle tai muille vaaraa

 Varoita muita vaarasta

 SAMMUTA HETI!

 HÄLYTÄ APUA, PELASTUSLAITOS HALUAA VARMISTAA 
TILANTEEN!

SUURI TULIPALO

 Palo on liian suuri, etkä uskalla sammuttaa sitä ja siitä 
aiheutuu vaaraa itsellesi ja muille

 HÄLYTÄ APUA, PELASTA VAARASSA OLIJAT, TYHJENNÄ 
SISÄTILAT IHMISISTÄ! Neuvo ihmisille turvallinen ja 
selkeä kokoontumispaikka.

 RAJOITA PALON LEVIÄMISTÄ, sulje ovet estääksesi 
savun ja palon leviämisen

 MIETI, VOITKO VIELÄ YRITTÄÄ SAMMUTTAMISTA!

 OPASTA PELASTUSLAITOKSEN YKSIKKÖ PAIKALLE

 VARMISTA ETTÄ KAIKKI OVAT POISSA VAARA-
ALUEELTA



OHJEITA TILAPÄISMAJOITUKSEN VALVOJALLE

Jos tulipalo syttyy tilassa, joka toimii tilapäismajoituksessa, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat 
tehtävät auttajia ollessa useita

1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat, tyhjennä sisätilat vieraista

2. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä

3. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon 112

4. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole

5. Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa

6. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen sekä kerro 
välittömästi paloviranomaiselle onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetut toimenpiteet

7. Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle, joka on määritelty jokaiseen 
kohteeseen erikseen ja ilmoitettu majoitushuoneissa olevissa turvallisuusohjeissa.

Valvojan tehtävänä on tulipalotilanteessa sulkea kaikki palohuoneen/ huoneiden ikkunat sekä 
ovet ja huolehtia, että kaikki vieraat poistuvat ennalta määrätylle kokoontumispaikalle.

Kerrostalo- ja koulurakennus paloissa savu- ja palokaasut pääsevät usein leviämään 
uloskäytävään avonaisesta ovesta täyttäen sen kokonaan, näkyväisyyden jäädessä vain 
muutamaan kymmeneen senttimetriin.  Sulje palohuoneen ovi sieltä poistuttaessa.
Savu on lisäksi erittäin myrkyllistä, jonka hengittäminen aiheuttaa menehtymisen erittäin 
nopeasti.

TOIMI RAUHALLISESTI JA VARMASTI, ÄLÄ LEIKI SANKARIA, TEHTÄVÄSI ON AUTTAA 
MAJOITTUJAT TURVAAN!

MITÄ PALOMIEHET HALUAVAT TIETÄÄ:
 ONKO KAIKKI MAJOITTUJAT ULKONA JA KOKOONTUMISPAIKALLA?
(läsnäolon kirjaus on tärkeää)

 Missä palokohde sijaitsee?
(muista, että sinulla on käytössäsi pohjapiirros rakennuksesta)

 MIKÄ PALAA?
(millainen alkupalo oli, kun poistuitte rakennuksesta)

AVUN TULO KESTÄÄ 5 – 15 MIN, RIIPPUEN AJOMATKASTA KOHTEESEEN.
OLE VALMIS TOIMIMAAN!
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C.  LIIKENNEONNETTOMUUS

TOIMINTA LIIKENNEONNETTOMUUSTILANTEESSA

1.  ARVIOI TILANTEEN VAKAVUUS
 Yleinen hälytysnumero on 112, jota käytetään heti siinä tapauksessa, jos onnettomuus 

on vakava ja/tai vahingot ovat suuria.
  Hälytä aina apua, kun on kyse henkilövahingoista!

2.  ERISTÄ ALUE, ESTÄ LISÄVAHINGOT
 Jos onnettomuus on suuri, niin pyri estämään lisäonnettomuudet varoittamalla muuta 

liikennettä ja eristämään uteliailta ja riittävän etäältä varsinainen onnettomuuspaikka
 Pyydä paikalle järjestyksen valvojia tai pelastuslaitoksen yksikkö.
 Pelastuslaitoksen yksikköä voidaan pyytää avuksi myös kiireettömiin tehtäviin estämään 

lisävahinkojen syntymistä, ohjaamaan liikennettä ja suojaamaa ympäristöä mahdollisissa
öljy tms. vuototilanteissa.

3.  NEUVO ONNETTOMUUDEN OSAPUOLIA
 Jos onnettomuus on pieni ns. peltikolari eivätkä osalliset pääse syyllisyydestä 

yksimielisyyteen, hälytä paikalle poliisi.
 Jos taas osalliset haluavat sopia, mutta eivät tiedä kuinka toimia, pyydä heitä vaihtamaan

henkilötietonsa ajokorteista, kirjaamaan vastapuolen ajoneuvon tiedot sekä 
vakuutusyhtiö ja kehota heitä tekemään omaan vakuutusyhtiöönsä vahinkoilmoitus, joita 
kaavakkeita on vakuutusyhtiöiden konttoreissa.

 Ota kuitenkin ajoneuvojen rekisteritunnuksen ylös mahdollisia jälkiselvittelyjä varten.
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D.  YLEINEN VAARAMERKKI

TOIMINTA YLEISEN VAARAMERKIN YHTEYDESSÄ

1. Toimi pelastushenkilöstön ohjeiden mukaan.

2. Tehtävänäsi on turvata yleisön turvallisuus, unohtamatta omaa turvallisuutta !

3. Suojaudu sisätiloihin, poikkeusoloissa välittömästi suojatiloihin.

4. Pysäytä ilmastointi.

5. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

6. Kuuntele ja noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

7. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

   d.1   TOIMINTA KAASUVAARATILANTEESSA    

Kaasuvaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä lisäohjeita annetaan radion ja
TV:n välityksellä.

Kaasuvaaratilanteessa toimitaan kuten aina yleisen vaaramerkin jälkeen

1. Suojaudu sisätiloihin talon ylempiin kerroksiin.
 Kellariin ja normaaliolojen käytössä olevaan väestönsuojaan ei pidä mennä, koska

se ei ole tiivis (sulkutilassa).

1. Pysäytä ilmastointi.

2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

3. Kuuntele ja noudata radiosta viran- omaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

4. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

5. Pysy sisällä.

Ulkona kuullessasi yleisen vaaramerkin

1.  Pyri sisätiloihin.  Huolehdi yleisön suojautumisesta

1. Jos et pääse sisälle
 kulje sivutuuleen poispäin arvioidusta onnettomuuspaikasta ja pyri korkeampaan

maastokohtaan
 hengitä monikerroksisen kostutetun kankaan, hatun tai sammaleen läpi.
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d.2  TOIMINTA SÄTEILYVAARATILANTEESSA

Säteilyvaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä lisäohjeita annetaan radion ja
TV:n välityksellä.

Säteilyvaaratilanteessa

1. Suojaudu sisätiloihin.

2. Pysäytä ilmastointi.

3. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

 Rakennuksesta on pyrittävä tekemään mahdollisimman tiivis, ettei radioaktiivisia 
hiukkasia tai kaasuja tunkeutuisi sisälle. Tiivistämisessä tulee huomioida myös 
postiluukun, ilmastointi- ja savuhormien sekä kaikkien muiden rakojen ja aukkojen 
tukkiminen. Tiivistämiseen voi käyttää muovipusseja tai –kalvoa, teippiä ja 
tiivistemassoja.

1. Kuuntele ja noudata radiosta viran-omaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

2. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

3.  Nauti joditabletit ainoastaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

4. Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivistä pukua.

TIIVIS TALO SUOJAA MYRKYILTÄ !

Kuva: SPEK
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16



E.  HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN

TOIMINTA HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMIS TILANTEESSA

1.  MAHDOLLISEN HÄIRIKÖIVÄN HENKILÖN VARALLE
 Pyydä järjestyksenvalvojat paikalle
 Pyydä henkilöä/ henkilöitä rauhallisesti poistumaan
 Vältä käskemistä, toimi sovittelevasti
 ÄLÄ VAARANNA ITSEÄSI JA MUITA
 Jos muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuu vahinkoa, tee hälytys numeroon 112 ja 

kuuntele hätäkeskuksen ohjeita

2.  MAHDOLLISEN RYÖSTÖN VARALLE
 Tee välittömästi hälytys numeroon 112 ja kuuntele hätäkeskuksen antamia ohjeita
 Pidä linja auki ja tarkkaile ympäristöä
 ÄLÄ LEIKI SANKARIA
 Paina mieleen tekijän/tekijöiden tuntomerkkejä:

- Onko tekijöitä useampia
- Millä he liikkuvat
- Millainen vaatetus heillä on
- Muita erityistuntomerkkejä
- Mihin suuntaan he lähtivät
- Estä mahdollisten lisävahinkojen syntyminen ja ulkopuolisille aiheutuvan vaaran 

minimointi

3.   MAHDOLLISEN POMMIUHKAN VARALLE

 Tee välittömästi hälytys numeroon 112 ja kuuntele hätäkeskuksen antamia ohjeita
 Kehota alueella olevia henkilöitä siirtymään välittömästi pois vaara-alueelta
 Eristä alue riittävän kaukaa
 Älä päästä sinne enää uteliaita eikä ulkopuolisia
 Mikäli uhkaan liittyy joku kiinteistö, sulje ovet
 Odota viranomaisten saapumista
 Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada 

mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteista, itse pommista, sen 
sijainnista ym.

 Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset 
asiat.

 Älä sulje puhelinta.
 Ilmoita pommiuhkauksesta heti muille toimihenkilölle.   ilmoittakaa pommiuhasta 

välittömästi poliisille.
 Toiminta on keskeytettävä välittömästi. Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään 

riittävän laajalta alueelta, myös ylä- ja alapuoliset tilat.
 Toimihenkilöiden avulla järjestetään tilapäinen vartiointi alueen ulkopuolelle. Samalla 

tarkkaillaan, onko havaittavissa epäilyttäviä esineitä.
 Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa 

koskea.
 Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin ohjeiden mukaan.  
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F.  OHJE TILAPÄISMAJOITUKSESTA

TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSOHJE

Määritelmä: Tilapäismajoitukseksi katsotaan majoittuminen tilassa/ rakennuksessa, jota ei ole 
rakennusluvassa määritelty majoitustilaksi.

Majoittuminen esimerkiksi luokkatiloihin vaatii hyväksynnän 
rakennusluvan myöntäjältä; kunnan rakennusvalvonnalta.  
Rakennuksen käyttötapa muuttuu ja sen myötä tilaan voidaan vaatia 
lisää palo- ja henkilöturvallisuutta lisääviä laitteita.  
Majoittujien määrä (hlö/ m2) tulee määritellä yhdessä 
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa, ettei rakennuksen 
poistumisteitä ja uloskäyntejä ylikuormiteta.  On myös arvioitava koska 
on syytä asettaa valvoja vastaamaan majoittujien turvallisuudesta.

Palo- ja henkilöturvallisuuden parantamiseksi sekä kohteen suojaustason nostamiseksi 
tilapäismajoittamisessa suositellaan tehtäväksi seuraavia järjestelyjä:

Ennen majoittumista:
 Yhteistyössä rakennusvalvonnan/ kiinteistön omistajan kanssa suunnitellaan 

majoittuminen kyseessä olevaan kohteeseen

 Määritellään tilapäismajoituksen m²/ hlö määrä sekä majoittumiseen soveltuvat tilat

 Tilan jokainen huone, jossa majoittumista tapahtuu, varustetaan huoneistokohtaisilla 
palovaroittimella tai 1kpl / 60 m².  Palovaroittimien kunto testataan ennen majoittumista.  

 Tilaan lisätään tarvittaessa alkusammutuskalustoa.  Lähimpään alkusammuttimeen tulee 
olla matkaa alle 30 metriä.

 Jokaiseen majoitushuoneeseen laaditaan toimintaohje palo- ja onnettomuustilanteita 
varten.  Ohjeessa on ilmaistu hätänumero, paikan osoite, lähimmän alkusammuttimen 
sijainti sekä kokoontumispaikka.

 Jokaiseen majoitushuoneeseen laaditaan opaskartta rakennuksesta. Kartasta selviää 
alkusammuttimien paikat, lukijan sijaintia osoittava merkki, poistumistiet sekä 
hätäilmoituksen tekopaikka. Kartassa on myös merkittynä, kuinka monta henkilöä tilaan 
saa majoittaa

 Kohteen hallitsija (luovuttaja) ja vastaanottaja käyvät läpi kohteen pelastussuunnitelman 
pääkohtia ja suorittavat majoittautumiseen tulevissa tiloissa katselmuksen.  
katselmuksen aikana suositellaan täytettäväksi tilapäismajoituksen 
turvallisuustarkastuslista allekirjoituksineen.

 Ennen majoittautumisen aloittamista turvallisuustarkastuslistan kopio toimitetaan 
pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos voi halutessaan suorittaa kohteessa 
turvallisuustarkastuksen henkilöturvallisuuden osalta.
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Majoittumisen aikana:

 Majoitustiloissa on kaikki keittäminen, ruuanlaitto, tupakointi ja muu tulenteko kielletty.

 Majoitustiloihin määrätään valvoja tai useampia valvojia majoittujien määrän niin 
vaatiessa. Valvoja voi olla joko tilojen luovuttajan edustaja tai vastaanottajan edustaja.

 Majoitustilojen turvallisuudesta vastaa valvoja. Valvoja on paikalla majoittumisen aikana 
ja pitää päiväkirjaa tapahtumista.

 Valvoja on perehdytetty kohteen pelastussuunnitelmaan.  Valvojalla on käytössä kohteen 
pelastussuunnitelma toimintaohjeineen.  Valvojan tehtävänä on tilanteen niin vaatiessa 
aloittaa ensiavun anto, alkusammutus tai majoittujien evakuointi ennalta määrättyyn 
kokoontumispaikkaan.

 Valvojan päivystyspisteestä on mahdollisuus hätäilmoituksen tekoon.

 Valvoja vastaa siitä, ettei ulkopuolisia vieraita päästetä tiloihin.

 Valvoja pitää kirjaa majoittujien määrästä.  Valvojalla on tiedossa joka hetki majoittujien 
määrä sekä heidän nimet ja yhteystiedot.

 Pelastustie kohteeseen tulee pitää avoimena.  Valvoja huolehtii siitä, ettei rakennuksien 
pihoja tukita majoittujien ajoneuvoilla.  Valvoja ohjaa majoittujien ajoneuvot riittävän 
kauas rakennuksen seinustoilta (8 m) tai ohjaa ne ennalta määritellylle parkkialueelle.

Tätä ohjetta noudattamalla ja laatimalla tarkastuslista majoitustiloista ennen 
majoittumista parannetaan kohteen palo- ja henkilöturvallisuutta huomattavasti.

Tilojen luovuttaja vastaa siitä, että tilat ovat rakennusluvan mukaisessa kunnossa ja 
henkilö- ja poistumisturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita on noudatettu.

Tilojen vastaanottajan vastuulla on valvoa toimintaa sille luovutetuissa tiloissa niin, 
ettei siitä aiheudu vaaraa kiinteistölle eikä siihen majoittuville henkilöille.

Lisätietoja tilapäismajoituksen turvallisuudesta saa pelastusviranomaisilta tai kunnan
rakennusvalvonnasta.

_______________________________________________________________________________________________
19



TILAPÄISEN MAJOITTUMISEN TURVALLISUUS -TARKASTUSLISTA

Tarkastushetkellä kunnossa: Kyllä Ei

Tilojen luovuttaja eli koulun rehtori tai vahtimestari (yliviivaa tarpeeton)

1. On ilmoittanut majoituksesta kunnantekniselle toimelle   □   □
2. On ilmoittanut majoituksesta paloasemalle   □   □
3. On varmistanut, ettei kiinteistön ulkoseinustoilla tai katoksissa

säilytetä palavaa materiaalia            □            □
4. On varannut majoitustilat, alkaen huoneiston ensimmäisestä

kerroksesta   □   □
5. On kertonut mihin tiloihin saa mennä mihin EI   □   □
6. On asennuttanut huoneistokohtaiset palovaroittimet asuinhuoneistoihin

joissa ei ole automaattista paloilmoitinta (1kpl/ 60 m2)   □   □
7. On näyttänyt, että maksimietäisyys lähimmälle alkusammuttimelle

on alle 30 m   □ □
8. On asentanut huoneiston seinälle ilmoitustaulun, josta selviää:

 yleinen hätänumero 112 □ □
 huoneistokohtaiset ohjeet hätätilanteen varalle □ □
 majoitustilan nimi ja osoite □ □
 lähin hätäpuhelin □ □
 hätäpoistumisreitit ja huoneiston kartta □ □
 kiinteistön kokoontumispaikan sijainti □ □
 alkusammuttimien sijainti □ □

9. On varmistanut hätäpoistumisreittien toimivuuden □ □
10.On selvittänyt, miten vastuuhenkilö saa tarpeen vaatiessa yhteyden 

kiinteistönhoitoon: □ □
Puh.____________________________

11. On yhdessä tilaisuuden järjestäjän kanssa todennut tilojen kunnon 
           □            □

12.On selvittänyt vahingonkorvausmenettelyn            □            □
13.On luovuttanut avaimen            □            □
14.On kertonut tilaisuuden järjestäjälle / majoittujille, mm seuraavat asiat:

 yleiset majoittumis- ja käyttäytymisohjeet
 edellä esitetyt turvallisuusohjeet

järjestäjän oma valvonta, myös yöllä (hätävalaistus = taskulamput )
 ensiapuvalmius
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LIITE 1 KENTTÄKARTTA / KUORTANE GAMES 2022
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LIITE 2 Kyltit opastavat oikeaan käyttäytymiseen (sisääntuloväylät sekä wc:t)

Allekirjoitus: _____ / ______ 20_____

Kuortaneen kunta

___________________________________________
Kiinteistön omistaja tai haltija (nimenselvennys)

Kuortaneen Kunto / Kuortaneen Eliittikisat ry

__________________________________________
Tilaisuuden järjestäjän (nimenselvennys)

Näitä lomakkeita on laadittu kolme kappaletta, yksi molemmille allekirjoittaneelle, yksi pelastuslaitokselle.
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