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KYLÄTAPAHTUMIEN
PELASTUSSUUNNITELMA
Tätä pelastussuunnitelmaa voi kylä käyttää soveltuvin osin tilaisuutensa
tarpeeseen.

1. TAPAHTUMAN TIEDOT
Tapahtuman nimi

________________________________________

Tapahtuman järjestäjä

________________________________________

Tapahtumapaikka

________________________________________

Tapahtuman osoite

________________________________________

Tapahtuman aika / pvm, kello

________________________________________

Arvioitu osallistujien määrä
 yhteensä
 klo 7.oo – 16.oo
 klo 16.oo – 22.oo
 22.oo – 7.oo

5—50

Vastuuhenkilö

________________________________________

Vastuuhenkilön yhteystiedot

________________________________________

51-100

101-200

200 -

________________________________________
________________________________________

Pelastuslaki 8§
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja MUU YHTEISÖ
(mm. kyläyhdistys) on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassa velvollinen ehkäisemään
vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen
vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
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Tapahtuman kuvaus
Millainen tapahtuma-alue on? Onko se laaja, ja mihin se etupäässä painottuu? Millainen on tapahtumaan osallistujien
profiili?

Vapaa-ajan tapahtuma

Lasten tapahtuma

Kilpailutapahtuma

Iltamatyyppinen

Tanssit

Messut, toritapahtuma

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Käytettävät kiinteistöt
Kiinteistön nimi

_____________________________________

Pelastussuunnitelma

on
ei

--Kiinteistön nimi

_____________________________________

Pelastussuunnitelma

on
ei

--Tapahtuman lähiympäristö
Onko asutusta, teollisuutta tms.? Millaista asutusta? Millaista teollisuutta? Vesistöt?

Teollisuusrakennuksia
Vapaa-ajan asutusta
Vakituista asutusta
Vesistöjä
järvet
joet
lammet
Muuta, mitä?

Nimi ______________________________________
Nimi ______________________________________
Nimi ______________________________________

________________________________________
________________________________________
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Tapahtuman vakuutukset
Vakuutusselosteen tulee olla näkösällä tapahtumapaikalla. Siitä tulee näkyä mitä vahinkoja vakuutus korvaa ja kenelle

Vakuutusyhtiö

______________________________________

Vakuutusnumero

______________________________________

Korvaaminen
Yksityistapaturmavakuutus
Ryhmätapaturmavakuutus

Tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus
Palovakuutus

.

2. PELASTUSSUUNNITELMA
Pelastuslaki 9 §
Valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävään rakennukseen tai muuhun kohteeseen, jossa henkilö- ja
paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan
arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä.

Tarvittavat viranomaisluvat ja ilmoitukset
Alkoholijuomien anniskelulupa (1

Terveystarkastaja (9

Meluilmoitus (2 2)

Teosto/Gramex

Maa- ja/tai vesialueen omistajan lupa(3

Rakennuksen omistajan lupa (4

Poliisi (5

Pelastustoimi / pelastussuunnitelma(6

(10

Ilotulituslupa (7
Majoitus- /leirintäalue lupa (8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.

Alkoholien anniskelulupa haetaan Aluehallintovirastolta. Anniskelulupa voi olla jatkuva tai tilapäinen.
meluilmoitus tehdään tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta tapahtumasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa.
Maa- ja vesialueen omistajalta on AINA oltava vähintään suullinen lupa. Huom! koskee myös pilkkikilpailuja
Rakennuksen omistajalta lupa. Jos on kyse yleisestä rakennuksesta, omistajalla on usein valmis pelastussuunnitelma, jota
kannattaa hyödyntää.
Poliisiviranomaiselle on tehtävä ilmoitus 5 vrk ennen tapahtuman järjestämistä. Ilmoituksessa tulee nimetä tilaisuuden
järjestyksenvalvojat. Tilaisuuden koosta riippuu kuinka monta järjestyksenvalvojista tulee omata ns. järjestysmiespassi.
Isommasta tilaisuudesta esitetään pelastussuunnitelma pelastusviranomaisille. Suunnitelman laatija vastaa tietojen
oikeellisuudesta ja paikkansa pitävyydestä.
Ilotulitusluvan myöntää pelastusviranomainen. Luvan voi saada yli 18 vuotias ajalle1.1. – 31.12. Päätös annetaan
kirjallisena ja siinä on määritelty minkälaisia ilotulitusvälineitä ilmoittaja on oikeutettu käyttämään. Ilman kirjallista
ilotulituslupaa ilotulitusta ei saa suorittaa! Huom! Ilotulitusnäytöksiin luvan antaa poliisiviranomainen.
Tilapäisestä leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille enintään 14
vrk:tta, ja yli 100 henkilöä koskettavaan leiriytymiseen
Mikäli tilaisuudessa tarjoillaan elintarvikkeita tulee tehdä ilmoitus kunnan / kaupungin terveystarkastajalle. Muistakaa
hygieniapassit
Esitettävän musiikin tekijänoikeudet ovat Teostolla ja Gramexilla. Elävän musiikin esittämiseen tulee olla lupa Teostolta ja
levymusiikkiin lisäksi myös Gramexilta. Molemmille listataan esitetty musiikki jonka mukaan maksu laskutetaan.

Tapahtuman piirrustukset
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Tähän pelastussuunnitelmaan on erillisenä liitteenä
Asemapiirrustus
tapahtuman suorituspaikoista
tapahtumaan käytettävien kiinteistöjen /
rakennelmien /parkkipaikkojen sijainti
uloskäytävät ja henkilöiden kokoontumispaikka
pelastustiet ja sammutusvedenottopaikat
tapahtuman ympärillä (palopostit, luonnonvesi)
turvallisuusmateriaalien sijainti (sammuttimet)
erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden sijainti
Kyltit helpottamaan liikenteen ohjausta
Pohjapiirrustukset
tilojen nimet/ käyttö
poistumistiet
alkusammutusvälineet
ensiapuvälineet
sähköpääkeskuksen hätäkatkaisija
ensiapukaappi
mahdollisen paloilmoitinkeskus
spinklerikeskuksen sijainti
väestönsuojan sijainti
muut merkittävät tiedot
Selite _____________________
__________________________
__________________________

3. TAPAHTUMAN JÄRJESTYS
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Järjestyksenvalvoja on Suomen lainsäädännön mukaan henkilö, jonka tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää
rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan. Järjestyksenvalvojan tehtävää voi hoitaa vain tehtävään suostuva ja poliisin
järjestyksenvalvojaksi hyväksymä ja järjestyksenvalvonta-alueelle järjestyksenvalvojaksi laissa säädetyllä tavalla asetettu henkilö.
Järjestyksenvalvojasta tai järjestyksenvalvontatehtävästä saatetaan yleisesti käyttää lyhennettä "JV".

Nimi ja henkilötunnus

Puhelin

Kortillinen/ viim. voimassa olo pvm

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

_________________________

____________________

_____________

Liikenteenohjaus / opastus ja pysäköintijärjestelyt
Paikoituksen ja liikenteen päällikkö
___________________________________________________
___________________________________________________
Liikenteenohjaajat / järjestysmiehet

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Tapahtumaan liittyvät riskitekijät ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
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Hälytysajoneuvot / reitit

_______________________________________
_______________________________________

Huoltokuljetukset

_______________________________________

Ensiavusta alueella vastaa

_______________________________________
_______________________________________

Alkusammutus- ja ensiapuvälineet




Jauhesammuttimia

Ensiapuvälineet

________

___________________________

________

___________________________

________

___________________________

________

___________________________

Sammutus ja pelastustehtävien järjestelyt ja poistumismahdollisuudet
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Kriisiviestintä

______________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Miten kuulutetaan jos halutaan tiedottaa tulipalosta, vaaratilanteesta tai halutaan tehdä tilaa viranomaisille tulla
onnettomuuspaikalle..

TURVALLISUUSORGANISAATIO
Tilaisuuden päävastuullinen

______________________________________

Ensiapu

______________________________________

Liikenteenohjaus

______________________________________

Tiedottaja

______________________________________

Kiinteistöt

______________________________________
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LIITE KYLÄTAPAHTUMIEN PELASTUSSUUNNITELMAAN

Erilaisissa tapahtumissa yleisön turvallisuus ja tapahtuman turvallisuusjärjestelyt korostuvat.
Toiminnanharjoittajan on huomioitava tilaisuuteen liittyvät riskit ja vaaratilanteet sekä varauduttava
niihin ennalta. Edellä oleva kylätapahtumien pelastussuunnitelma on apuväline ko. asioiden hoitamiseen.
Seuraavassa ohjeita, mikäli hyvästä ennakoinnista huolimatta onnettomuus tapahtuu.
Hätänumeroon 112 soitetaan aina ilman suuntanumeroa – myös kännykästä!!!


Soita hätäpuhelu itse, jos voit



Kerro, mitä on tapahtunut.



Kerro tarkka osoite ja kunta. Myös koordinaattipiste jos tiedät sen



Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
YLEINEN HÄTÄNUMERO



Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti



Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan



Opasta auttajat paikalle



Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu

112
YLEINEN HÄTÄNUMERO

ONNETTOMUUSTILANTEESSA TOIMI SEURAAVASTI:

1. Arvio tilanne
- Kokenein johtaa pelastamista (kirjataan pelastussuunnitelmaan), kunnes viranomainen ehtii
paikalle.
- Huomio! Ensiapupäivystyksen mukana olo tapahtumissa.
- Toimintaa johtava henkilö arvioi loukkaantuneiden avun tarpeen.
- Kaikki ensiaputaitoiset ovat velvollisia auttamaan
2. Pelasta ensin hengenvaarassa olevat ihmiset
- Jos kyse on liikenneonnettomuudesta, loukkaantuneet siirretään ajoradalta lähimpään
turvalliseen paikkaan
- Samoin toimitaan tulipalo-onnettomuudessa
3. Estä lisäonnettomuudet
- Auton virta katkaistaan, liikennettä varoitetaan hätävilkuilla ja varoituskolmioilla
- Tulipalossa syttyvä materiaali (mm. autot) siirretään riittävän kauas tulipalosta, ihmiset
evakuoidaan turvalliseen paikkaan
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4. Anna hätäensiapua
- Henkeä pelastava ensiapu aloittaan mahdollisimman pian: turvataan loukkaantuneen
hengitys ja verenkierto sekä tyrehdytetään suuret verenvuodot
- Avun antamisen laiminlyöminen on rangaistava teko rikoslain 21 luku 15 §
o

”Joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on tälle
antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutena ja tilanteen luonne
huomioon ottaen kohtuudella voidaan häneltä edellyttää, on tuomittava pelastustoimen
laiminlyönnistä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi”

5. Tee hätäilmoitus hätänumeroon 112
- Kun tiedät, mitä apua tarvitaan ja loukkaantuneiden määrän, soita hätänumeroon ilman
suuntanumeroa. Ohjeet hätäpuhelun soittamiseen on yläpuolella.
6. Hätäensiavun jälkeen
- Hätäensiavun jälkeen tutkitaan, mitä muita vammoja potilailla on. Annetaan muuta
ensiapua ja tarkkaillaan loukkaantuneita
HUOM! Onnettomuuden johtovastuu on SPR:n ensiapuryhmällä, mikäli se on paikalla!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muuta asiaan liittyvää:
Jokaisen toimintavelvollisuus
Pelastuslaki 28 §


jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun
onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti ammuttaa
paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä
vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä
mukaan pelastustoimintaan

Huolellisuusvaatimus
Pelastuslaki 23 §



Tulta ja syttyvää tai räjähtävää taikka muuta vaarallista
ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta
noudattaen.



Ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- tai muuhun työhön, jonka
johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti
lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.
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Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen
valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan
tulipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja
henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja
määräyksiä.

Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan
Pelastuslaki 46 §


Jos ihmisen pelastamiseksi tai onnettomuuden torjumiseksi on
välttämätöntä, on pelastustoiminnan johtajalla oikeus määrätä
palo- ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva
työkykyinen henkilö, jolla ei ole pätevää syytä esteenä,
avustamaan pelastustoiminnassa. Pelastusviranomaisella on
vastaavassa tilanteessa oikeus, jos tilanteen hallitseminen ei
muuten ole mahdollista, määrätä onnettomuuskunnassa
oleskelevia työkykyisiä henkilöitä viipymättä saapumaan palotai onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelastustoiminnassa.
Tehtävästä on oikeus kieltäytyä vain pätevästä syystä.



Onnettomuus- ja vaaratilanteissa ovat muutkin kuin edellä 5
§:ssä tarkoitetut palokunnat pelastustoiminnan johtajan yleisen
määräysvallan alaisia, teollisuus- tai muun laitoksen palokunta
kuitenkin vain, mikäli laitoksen turvallisuus ei siitä vaarannu.



Pelastustoimintaan määrätty ei saa lähteä palo- tai
onnettomuuspaikalta, ennen kuin pelastustoiminnan johtaja on
antanut siihen luvan.
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