
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET 

 
 

 

 

 

 

Tilaisuuden 

nimi  
YYlleeiissuurrhheeiilluunn  1166--1177  --vvuuoottiiaaiiddeenn  SSMM--kkiillppaaiilluutt  KKaannkkaaaannppääää  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

 

Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja 
muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän (vähintään 200 henkilöä 
on läsnä samanaikaisesti) tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai 
paloturvallisuusriski. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi urheilutapahtumat, konsertit ja 
esitykset sekä erilaiset seikkailutapahtumat. Väkimäärältään pienempäänkin tapahtumaan 
on laadittava pelastussuunnitelma, jos yleisö on tapahtuman aikana jollakin tavalla 
vaarassa. Esimerkiksi, jos tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat 
tavanomaisesta, esityksessä käytetään tehosteina avotulta, ilotulitteita, muita pyroteknisiä 
tuotteita tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.  
 
Lisätietoja  
 
www.satapelastus.fi , paikallinen pelastusviranomaisen yhteystiedot 
 
muut  
 
www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu  
www.poliisi.fi  
 
 
1. YLEISTIEDOT  
1.1 Tilaisuuden nimi  
 

 

Yleisurheilun 16-17 vuotiaiden SM-kilpailut 

1.2 Järjestäjä, yhteystiedot   
Kankaanpään seudun Leisku ry./Kankaanpään Urheilijat 
ry./Noormarkun Nopsa ry./Parkanon Urheilijat ry 
 
Kankaanpään seudun Leisku ry, Torikatu 5 huon. 24, 38700 
Kankaanpää. Puh. 02 578 9225 

1.3 Paikka, nimi, osoite   
Kankaanpään liikuntakeskus, Jämintie 10,  38700 
KANKAANPÄÄ 

1.4 Ajankohta, aukioloajat  

9.8.2019 klo 12.00–22.00, 10.8.2018 klo 9.00–17.00, 11.8.2018 
klo 9.00–17.00 

1.5 Tilaisuuden luonne  Yleisurheilukilpailu 
 
 
 
 

1.6 Arvioitu osallistuja-, 
yleisömäärä, 
liikuntarajoitteiset 

Arvioitu osallistujamäärä; urheilijat, huoltajat, valmentajat, 
toimitsijat ja yleisö, 500–600 henkilöä / päivä. Osallistujissa 
saattaa olla liikuntarajoitteisia. 

 

http://www.satapelastus.fi/
http://www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu
http://www.poliisi.fi/


 
  

 

 

 
 

 
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA  

Riskitekijä  Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet  
2.1 Tulipalo  Alkusammutuskalusto on 

käytössä olevien kiinteiden 
rakennusten yhteydessä.  

Alkusammutus 
alkupelastusvälineillä, soitto 
hätänumeroon 112. 

2.2 Sairauskohtaus  Kilpailukeskuksessa on Terveystalo 
Oy:n asettama lääkintäryhmä.  
Kts.erillinen liite 

Ensiavun hoitaa lääkintäryhmän 
ensiapuryhmä, Tarvittaessa 
soitto hätänumeroon 112. 

2.3 Tapaturma  Kentällä päivystää koko kilpailujen 
ajan lääkäri ja vähintään kaksi 
ensiaputaitoista hoitajaa. 
Paikkakunnalla päivystää kaksi 
sairasautoyksikköä 

Ensiavun hoitaa lääkintäryhmän 
ensiapuryhmä, Tarvittaessa 
soitto hätänumeroon 112. 

2.4 Liikenne  Liikennettä ohjaavat liikenteen 
ohjaajat. Liikenne 
pysäköintipaikoille ohjataan 
opastein. 

Mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa 
tukeudutaan kentän 
lääkintäryhmään, estetään 
lisävahingot ja soitetaan 
hätänumeroon 112. 

2.5 Mahdolliset 
tilapäisrakenteet tai -
majoitukset  

Tilapäiset rakenteet ovat 
tavanomaisia urheilukentän sade- 
ja aurinkosuojia. Kiinteitä 
väliaikais- tai majoitusrakenteita 
ei ole. 

Mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa 
tukeudutaan kentän 
lääkintäryhmään, estetään 
lisävahingot ja soitetaan 
hätänumeroon 112. 

2.6 Mahdolliset tehosteet Kilpailutilaisuudessa ei käytetä 
pyro- tai muita tehosteita. 

      

2.7 Muuta              

2.8             

 
 
3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA 

Tehtävä  Nimi  Puh.nro  
3.1 Tilaisuuden johtaja  
 

Olli SANTAHUHTA 040-3076423 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 
 

Heikki KULMALA 050-5706545 

3.3 Rakenteista vastaava  
 

Jouni PELTOMAA 040-5120528 

3.4 Järjestyksenvalvojat 
(määrä) sekä vastuuhenkilö  

Olli SANTAHUHTA 
Reino LAHTI 
Pentti YLILAMMI 
KLeena KOOTA 
Kalle KOSKELA 
 
 

040-3076423 



 
  

 

 

 
 

3.5 Tiedotusvastaava  Tiia KRAFT  0405331010 

3.6. EA-henkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö  

Terveystalo Oy.  
Kts. erillinen liite 

      

3.7 Pelastushenkilöstö 
(määrä) sekä vastuuhenkilö  

            

 
 
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

Asia  Järjestely   
4.1 Alkusammutuskalusto 
(määrä, tyyppi sijoitus)  
 

Liikuntakeskuksen rakennuksissa on lain edellyttämä 
alkusammutuskalusto, joka on merkitty säädösten 
edellyttämällä tavalla. 

4.2 EA-välineistö ja -paikka  Terveystalo Oy:n ensiapuhenkilöllä on urheilukentällä 
ensiapupiste ja urheilukeskuksen sosiaalitilassa kiinteä 
ensiapupiste. Kts. erillinen liite. 

4.3 Kokoontumis-, evakuointi-
paikka 

Hätäevakuointi urheilukeskuksessa sijaitsevalle 
pesäpallokentälle. Pesäpallokentällä on tiedottamiseen 
kiinteä kuulutuslaitteisto. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-
alueelta  

Pelastustie Urheilutie, kevyen liikenteen väylä 
urheilukeskus - Kangasmoisionkatu,  kts. karttaliite 

4.5 Sisäinen hälyttäminen  Akuutti hälyttäminen kenttäkuulutuksella, Toimitsijoilla on kisojen 
vastuuhenkilöiden yhteysluettelo. Yhteysluettelo on tarkoitettu 
vain tähän tapahtumaan, sen muu käyttö ei ole sallittu 

4.6 Pelastustiet  Pelastustie Urheilutie, kevyen liikenteen väylä 
urheilukeskus - Kangasmoisionkatu,  kts. karttaliite. 

 
 
5. MUUTA HUOMIOITAVAA  

Asia  Selvitys järjestelyistä  

5.1 Pysäköintijärjestelyt  Pysäköintialueet urheilukeskuksen Jämintien puoleinen 
pysäköintialue, koulukeskuksen pohjoinen pysäköintialue, 
Reiman teollisuusalueen piha-alue. Pysäköintipaikat on merkitty 
kisainfoon ja opastetauluin sisääntuloteille, kts. karttaliite 

5.2 Ensiapukoulutus 
 

Tilaisuuden ensiapu ja lääkintäpalvelut on järjestänyt 
Terveystalo. Henkilökunta on terveydenhuollon koulutettuja 
ammattilaisia, vastuuhenkilönä on lääkäri, kts. erillinen liite. 



 
  

 

 

 
 

5.3 Alkusammutuskoulutus Ensisammutuksesta vastaavat tilaisuuden 
järjestyksenvalvojat. Tiedostustilaisuudessa kisojen 
toimitsijoille on mukana palo- pelastustoiminnan 
asiantuntija. 

5.4 Henkilöstön tiedottaminen 
ja koulutus  

Tilaisuus toimihenkilöille järjestetään 28.7.2019 kello 14:00 
Kankaanpää –salissa tiedotustilaisuus. Toimitsijoille 
jaetaan kisainfo, jossa on eri alueiden vastuuhenkilöiden 
yhteystiedot. 

5.5 Muut 
turvallisuusjärjestelyt  

Pelastusviranomaiselle varataan mahdollisuus tarkastaa 
turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuudesta ilmoitetaan 
säädösten mukaisesti kirjallisella ilmoituksella Lounais-Suomen 
poliisilaitokselle. Pelastussuunnitelma koskee vain varsinaisen 
kisakeskusta. 

 
Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi 14 vuorokautta 
ennen yleisötilaisuutta. 
 
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden 
turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista. 
 
Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
 
 
 
 
 
 
Aika ja paikka 
/  

26.7.2019 Kankaanpää 

 
 
 
 
Heikki Jaakkola  Heikki Kulmala 

Järjestelytoimikunnan sihteeri  Tapahtuman turvallisuudesta vastaava
  
     
 
LIITTEET  
  

1.  Karttaliitteet, joista selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden 
sijoitus paikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, 
lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio. 

         

2.  Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan 
hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä 
ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.  

  


