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KYMENLAAKSOSSA   X.X.2004 JÄRJESTETTÄVIEN TAPAHTUMI EN 
PELASTUSSUUNNITELMASSA ESITETTÄVÄT ASIAT 
 
 

Pelastuslain 8 §:n, 9 §:n 3 mom. ja pelastusasetuksen 10 §:n mukaisesti 
Toiminnanharjoittaja NN Oy:n on laadittava pelastussuunnitelma. 
 
Pelastussuunnitelmassa on esitettävä lisäksi kokoontumislain perusteella vaadittavat 
tiedot ja toimenpiteet jotka on myös esitetty jäljempänä. 
 
Pelastussuunnitelma on esitettävä pelastusviranomaiselle ja poliisille. 
> 
SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
 
1. Toiminnan kuvaus 
 
2. Kartta tapahtuma-alueesta jossa on esitetty: 

- Pelastustiet ( pelastuslaki 33 §, hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie, 
joka on merkittävä ), joiden leveyden on oltava vähintään 4 metriä ja 
vesiaseman kohdalla lisäksi 4 metrin  levennys. 

- Portit tapahtuma-alueelle. 
- Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteessa. 
- Alkusammutus- ja pelastuskalusto joka käsittää mm. sammuttimet, 

pelastusrenkaat, pelastusveneen. 
- Tapahtuma-alueen turvallisuusorganisaation johtopaikka 
- Ensiapupaikat. 
- Järjestyksenvalvojien mahdollinen sijoitus tapahtuma-alueella 
- Myyntikatosten, kojujen, esiintymislavojen ja muiden rakenteiden 

sijoitus. 
 

 
3. Turvallisuusorganisaatio 

Turvallisuusorganisaatio käsittää johdon, turvallisuudesta kullakin 
hetkellä vastuussa olevat sekä muun henkilöstön ja näiden tehtävään 
saamansa koulutuksen, perehdyttämisen suunnitelmaan sekä 
viestiyhteydet: 
- Tilaisuuden järjestäjän NN:n vastaava henkilö yhteystietoineen 
- Turvallisuudesta vastaava henkilö yhteystietoineen 
- Kullakin hetkellä turvallisuudesta vastaavat henkilöt yhteystietoineen 

( esim työvuorotaulukko ). 
-    Järjestyksen valvontaan osallistuva henkilöstö ja heidän 

                                                 tehtäväänsä saama koulutus ja perehdyttäminen                              
                                                 pelastussuunnitelmaan sekä tapahtuma-alueen tehtäviin. 
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- Pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö ja heidän tehtäväänsä 

saama koulutus perehdyttäminen pelastussuunnitelmaan ja 
tapahtuma-alueen tehtäviin. 

- Turvallisuushenkilöstön ja järjestyksenvalvojien vahvuus eri aikoina. 
- Henkilöstön yhteydenpito ja hälyttäminen eri häiriö- ja 

onnettomuustilanteissa. 
- Kaavio organisaatiosta ja hälytysyhteyksistä 
 

4. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 
Toiminnanharjoittajan on tuotava esiin mahdolliset tilaisuudessa 
esiintyvät vaaratilanteet. 

  
5. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 

Toiminnanharjoittajan on esitettävä mahdolliset toimenpiteet 
vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. 
 

6. Ohjeet erilaisia 4 kohdan ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita 
varten 

Suunnitelmassa on esitettävä ainakin toimenpiteet seuraavien 
tilanteiden varalta: 
- Sairauskohtaukset ja tapaturmat. 
- Tulipalot tapahtuma-alueella. 
- Ammuskelu yleisön joukossa joka voi aiheuttaa mm. yleisön 

ryntäämisen poistumisteille. 
- Mellakka / joukkotappelu tapahtuma-alueella. 
- Pahoinpitely tapahtuma-alueella 
- Häiritsevästi käyttäytyvän henkilön/henkilöiden poistaminen 

tapahtuma-alueelta. 
- Veden varaan joutuneiden pelastaminen, miten toimitaan 

mahdollisten uimareiden kanssa. 
- Toiminta pommiuhkatilanteessa 
- Muut mahdolliset vaaratilanteet,  
- Hälytysajoneuvojen opastus tapahtuma-alueelle 
- Tapahtuma-alueella oleskelevalle yleisölle annettavat 

turvallisuuteen liittyvät tiedotteet: kuulutusjärjestelmä, kovapuhujat 
 

7. Viranomaisten hälyttäminen 
Eri viranomaisten hälyttäminen häiriö- ja onnettomuustilanteissa. 

  
 8.    Kohteissa, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet  
                             toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet 

Miten yllä oleva otetaan huomioon. Pelastussuunnitelmassa on tarpeen 
mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava 
käyttö. 

 
9. Tiedottaminen mahdollisissa vakavissa onnettomuustilanteissa 

Vastuuhenkilö, joka antaa järjestäjän NN:n puolesta tietoja 
onnettomuustilanteessa yhdessä viranomaisten kanssa. 

 
 
 


