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1. TAPAHTUMA 
 
TAPAHTUMAN NIMI:  SAKUgames 
 
TAPAHTUMAAIKA: 15.5.2019 08:00-17:00  
 
KOHDERYHMÄ: 15-18 vuotiaat nuoret ja heidän vanhemmat/opettajat ja ohjaajat. 
 
TOIMINNAN KUVAUS: Urheilutapahtuma.  
 
ARVIO YLEISÖMÄÄRÄSTÄ: Tapahtumapäivänä 500-600 osallistujaa. Vuonna 2018 tapahtumassa oli 
yhteensä 500 osallistujaa. Osallistujat jakaantuvat eri kisapaikoille, joten missään lajissa ei tule yhtä 
aikaa olemaan yli 200 ihmistä. Suurimmat osallistujamäärät ovat kaukalopalloturnauksessa (noin 150 
osallistujaa) ja SAKU-sählyssä ja erityisopiskelijoiden salibandyssä (noin 160 osallistujaa). Muiden la-
jien osallistujat ovat reilusti alle 100:n osallistujan. Tapahtumatorilla jokainen tulee jossain vaiheessa 
päivää käymään, mutta arviolta tapahtumatorilla yhtä aikaa on maksimissaan noin 100 osallistujaa. 
Tapahtumassa ovat mukana ilmoittautuneet kilpailijat, oppilaitoksen vastuuhenkilö/-henkilöt, 
bussinkuljettajat ja toimitsijat. Tapahtumassa ei pääsääntöisesti ole yleisöä. Jos yleisöä on, niin se 
koostuu satunnaisista ohikulkijoista tai osallistujien tutuista (puhutaan alle 20 henkilöstä). 
 
TAPAHTUMAN ERITYISPIIRTEET: Urheilutapahtuma, järjestetään monessa paikassa yhtä aikaa. En-
siapu hoidetaan yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa ja he tulevat 
paikalle lähihoitajaopiskelijoiden ja heidän vastuuhenkilöiden kanssa. Teemme yhteistyötä TAKK:n 
kanssa ja heiltä on tulossa alan opiskelijoita hoitamaan tehtävää tarvittavan määrän mukaisesti. Opis-
kelijoita hyödynnetään, jotta he saavat tästä kokemusta opintoihinsa. 
 
2. TAPAHTUMAPAIKKA JA VALVOTTAVAT ALUEET (+ kartta) 

Spiral-halli (Juvankatu 16) + piha-alue 
Sentteri Tampere (Santaharjuntie 40) + piha-alue 

Kaukajärven vapaa-aikakeskus (Käätykatu 8) + piha-alue 
 

 
 
 
3. TAPAHTUMAN AIKATAULU  

 

• Frisbeegolf: Epilän frisbeepuisto klo 12-17  
• Minigolf: Koulukadun minigolf klo 9-12  
• Keilaus: Kaupin keilahalli 10-13  
• Toistovoimapunnerrus: Spiral-halli 11-15  
• Kaukalopallo: Sentteri Tampere klo 9-16  
• Beach volley: Kaukajärven vapaa-aikakeskus klo 9-16  
• Salibandy erkat: Spiral-halli klo 9-16  
• SAKU-sählyn lopputurnaukset: Spiral-halli klo 9-16  
• Tapahtumatori: Spiral-hallin piha 9-16  
• Tapahtumakanslia: Spiral-hallin piha 8-16 
 
 
4. TURVALLISUUSORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 

Tapahtumapäällikkö: Miia Uskalinmäki p. 020 755 1012 
Ensiapu: Merja Hakkarainen p. 040 8062943 ja Outi Niemimaa p. 0400 305334 
Turvallisuus: Jari Laine p. 044 7906 301 
Spiral-halli: Tero Kaski p. 03 3561 733 



 

Tapahtumakanslia: Tiina Hasari p. 020 755 1018 
Kahvila Yläpesä (ruokailut): Sari Virta p. 040 8408 291 
Kuljetuspalvelu: Perttu Pitkänen p. 040 526 4659 
 
Tapahtuman järjestäjä vastaa tilaisuudesta ja TAKK vastaa tilaisuuden turvallisuusasioista ja järjestyk-
senvalvonnasta. 

 
 
Turvallisuusorganisaatioon nimetyt henkilöt: 
 

Tilaisuuden järjestäjä SAKU ry - Miia Uskalinmäki p. 020 755 1012  
    

    
 
 TURVALLISSUUSORGANISAATION TEHTÄVÄT: 
 
 Järjestyksenvalvojat ja infohenkilöt: 
 

- Vastaa turvallisuuden suunnittelusta ja organisaation toiminnasta alueella sekä pitää yhtey-
det turvallisuusviranomaisiin. 

- Vastaa siitä, että alue ja rakennukset ovat määräysten ja turvallisuusohjeiden mukaisessa 
kunnossa. 

- Huolehtii, että palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavat epäkohdat korjataan ja poistetaan. 
- Huolehtii turvallisuus- ja pelastussuunnitelman päivittämisestä  
- Huolehtii, että suunnitelmiin liittyvät merkittävät muutokset ilmoitetaan turvallisuusviranomai-

sille. 
- Huolehtii turvallisuusorganisaation koulutuksesta. 
- Johtaa pelastustoimia ennen turvallisuusviranomaisten saapumista sekä alueen oman hen-

kilöstön toimintaa tilanteen aikana.  
- Antaa määräyksen toiminnan keskeytyksestä ja evakuoinnista. 
- Toimii onnettomuustilanteessa tiedottajana yhdessä viranomaisen kanssa. 
- Vastaa turvallisuusjärjestelmien perehdyttämisestä 
- Vastaa alkusammutuskaluston riittävyydestä ja ensihoidon saatavuudesta  

 

- Huolehtii sammutus- ja pelastuskaluston asianmukaisesta kunnosta, käyttövalmiudesta ja 
määräaikaistarkastuksista. 

 
  
 
 Järjestyksenvalvojat 

 
 Tapahtumassa on minimissään 2 kortillista järjestyksenvalvojaa.  
 Tapahtuman järjestäjä vastaa toiminnan koordinoinnista ja on tarvittaessa yhteydessä turvalli-

suusviranomaisiin. Järjestyksenvalvojat ovat pukeutuneet lain määräämällä tavalla ja heidän tu-
lee esittää JV kortti ( tai tilapäistodistus) pyydettäessä järjestyksenvalvojan toimenpiteen koh-
teelle. 

 
- Vastaavat, että yleisötilaisuudessa noudatetaan lakia ja muita voimassa olevia määräyksiä 
- Suorittavat omalla vastuualueellaan turvallisuustarkkailua ja huolehtivat, että turvallisuutta 

vaarantavat epäkohdat korjataan ja poistetaan 
- Vastaavat yleisen järjestyksen ylläpidosta. 
- Huolehtivat, että kaikki alkusammuttimet ovat paikoillaan ja tarvittaessa helposti käytettä-

vissä. 
- Huolehtivat, että kaikki poistumistiet ovat tarvittaessa vapaasti kuljettavissa. 



 
- Tekevät hätäilmoituksen, suorittavat alkusammutusta ja antavat ensiapua kykyjensä mu-

kaan. 
- Opastavat tarvittaessa yleisön ulos lähintä turvallista poistumistietä käyttäen ja tarkistavat 

alueensa kaikki tilat. 

- Valvovat tupakointimääräysten noudattamisesta 
 

 
 

5. MUU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 
Tilaisuudessa oli ennakko lipunmyynti ja tapahtuman kuulutuspalvelut, joihin on henkilöt pereh-
dytetty. 
 

6. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
 

Poikkeavista tapahtumista tai uhkatilanteista neuvotellaan aina Pirkanmaan pelastuslaitoksen, 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja muun viranomaistahon kanssa, jota poikkeava tapahtuma tai 
uhka koskee. 
 

7. TAPAHTUMAN KESKEYTTÄMINEN ja JATKAMINEN 
 

Jos yleisötapahtuma on tarve keskeyttää yleisöön kohdistuvan uhan takia, tekee siitä päätöksen 

tapahtuman järjestäjä ja järjestyksenvalvojat. Paloviranomainen tai poliisiviranomainen voi myös 

päättää omatoimisesti keskeyttämisestä. 

 

Pelastusviranomainen päättää, milloin toiminta voi onnettomuuden jälkeen jatkua. Suuremmissa 

onnettomuuksissa onnettomuustilan palauttamisen omistajalle myöntää pelastusviranomainen tai 

poliisi, kun kiinteistö tai muu paloalue on turvallinen tai kun tarvittava onnettomuus-/palonsyyntut-

kinta on tehty. Jälkivahingontorjunnasta päättävät vahingoittuneen kiinteistön omistaja ja vakuu-

tusyhtiö.  

 
Kokoontumisalue Parkkipaikka-alueet (Sentteri Tampere (Santaharjuntie 40), Spiral-halli (Juvan-
katu 16) ) 

 
 

8. TIEDOTTAMINEN 
 

Yleisötapahtumassa tapahtuvista onnettomuuksista ja vakavista uhkatilanteista tiedotetaan 

ensisijaisesti paikalla oleville henkilöille ja tiedotusvälineiden edustajille. Kriisitiedottaminen tapahtuu 

kuuluttamosta ja siihen käytetään kuuluttajaa. Tapahtumissa tiedottaa järjestäjä. 
 
9. RISKIENARVIOINTI 
 

Tapahtuman riskit jakautuvat kahteen osa-alueeseen, ottelussa tapahtuviin ja yleisölle tapahtu-
viin riskeihin. Tapahtuman riskit ovat kuitenkin pääsääntöisesti henkilöturvallisuuteen liittyviä, 
kuten pieniä tapaturmia, kaatumisia, tai sairaskohtaus.  
 
Lisäksi mahdollisia ongelmatilanteita voi syntyä ilkivallan tai näpistelyn takia. Edellä mainitut 
turvallisuusriskit ovat epätodennäköisiä, eivätkä aiheuta vakavaa vaaraa.  
 
Vakavampia henkilöriskejä voi syntyä esimerkiksi tulipalon, sairaskohtauksen, väkivallan tai 
päihteiden väärinkäytön johdosta ulkopuolisista tekijöistä.  



 
 
Turvallisuusriskejä pyritään ennaltaehkäisemään ja minimoimaan riittävällä järjestyksenvalvo-
jien määrällä ja näkyvyydellä, ammattitaitoisella esimiestyöllä yhteistyössä viranomaisten 
kanssa sekä tehokkaalla viestinnällä niin turvallisuushenkilöstön kesken kuin yleisönkin suun-
taan. Myös huolellisuus tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa (esim. tilapäiset rakenteet 
ja tekniikka) parantavat tapahtuman turvallisuutta.



 
1. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN 

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET 

 
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 toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman to-
teuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. 

 

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennal-
taehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatet-
tava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö 
noudattaa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä 
tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtu-

man järjestäjälle numeroon 020 755 1012. Toimi 

saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia 
asioita: 
 
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, 

liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulku-
reiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maas-
ton/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta 
jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja 
korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 

 
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja pu-

toamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja 
puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liik-
kuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute 
mahdollisuuksien mukaan. 

 
3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheut-

tavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja 
muiden kuumien esineiden, nestekaasun 
kanssa. 

 
4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainottei-

sesti. 
 

Vaara/riski Tapaturma/sairaskohtaus 

Syyt Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen, putoaminen, teltan kaatu-

minen, viallinen sähkölaite, liikenne, häiriökäyttäytyminen, lämmin ilma, 

ukkonen, ruokamyrkytys, henkilökohtaiset syyt (henkilön oma sairaus). 

Seuraukset Henkilövahingot. Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttä-

minen.  

Ennaltaehkäisevät 

järjestelyt 

- henkilökunta koulutetaan tarkkailemaan sekä ilmoittamaan tapaturmaris-
keistä ja häiriökäyttäytymisen merkeistä sekä puuttumaan niihin etupainot-
teisesti. Kaikille toimitetaan etukäteen pelastussuunnitelma tutustumista 
varten ja lisäksi aamulla pidetään infotilaisuus.  

- tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan etupainotteisesti.  
 

Varautuminen - Paikalla ensiapupartio 
- Ensiapuvälineistöä sekä toimistossa että ea-vastaavalla 
- Merkitään ensiapupisteet näkyvästi 
- Ensisijaisesti paikalle kutsutaan ea-vastaava, sitten ilmoitetaan turvalli-

suusvastaavalle.  

 

Vastuut Toimistosta tarvittaessa yhteys puhelimella tai radiopuhelimella. Parkki-

alueella Järjestyksenvalvojat ilmoittavat tarvittaessa ea-vastaavalle ja 

soittavat/opastavat tarvittaessa pelastushenkilöstön paikalle.  



 
Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa 
 
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapupartio 

soittamalla numeroon p. 040 8062943. 

Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. 
Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi 
paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

 
2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henki-

lön hereille?  
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistele-
malla. Jos henkilö ei herää, 

 
Soita hätänumeroon 112. 
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla ole-
via tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. 
Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudat-
taa. 

 
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hen-

gittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie. 
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nosta-
malla ja toisella kädellä otsasta painamalla. 
Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. 
Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia 
tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengi-
tys ei olisi normaalia. 

 
➔ Hengitys on normaalia. 
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että 
hengitystie on avoin ja henkilö hengittää nor-
maalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammat-
tiavun tuloon asti.  
➔ Hengitys ei ole normaalia tai se puut-

tuu.  
Aloita elvytys 

 
4. Aloita paineluelvytys.  

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan 
rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan 
käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suo-
rin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa 

siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rin-
takehän palautua paineluiden välissä. Keski 
määräinen painelutiheys on 100 kertaa minuu-
tissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske 
painelut ääneen. 

 
5. Puhalla 2 kertaa. 

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autetta-
van suun päälle ja sulje sormillasi hänen sie-
raimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autetta-
van keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että 
autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista 
puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 se-
kuntia.  

 
6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 pai-

nallusta ja 2 puhallusta) 
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä 
ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt anta-
vat luvan lopettaa tai voimasi loppuva  
 
 

 



 
 

 
 
Ohjeet häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatet-
tava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö 
noudattaa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä 
tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapah-

tuman numeroon 0447906301. Toimi saamiesi 
ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Tarkkaile yleisön kuntoa ja mahdollisia merk-

kejä alkavasta häiriökäyttäytymisestä. Puutu ti-
lanteeseen etupainotteisesti. 

 
2. Tarkasta sisääntuloväylillä, ettei yleisöllä ole 

mukanaan kiellettyjä esineitä tai aineita. 
 

 

 
 
Häiriökäyttäytymistilanteessa 
 
Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman nume-

roon 0447906301 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 vas-

tauhkailuun. 
 
5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henki-

lön tuijottamista. 
 
6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi. 
 
7. Pyri rauhoittamaan tilanne. 

 
8. Varo aggressiivista henkilöä.  

Mahdollisen vaaran ja alkavan hyökkäyksen 
merkkejä: 
 
• käsien puristelu nyrkkiin 
• käsien pitäminen taskussa tai selän takana;  
ei ole avoin ja saattaa piilotella jotain 
• hampaiden yhteen pureminen; ”puree kuo-
laimia” 
• hikoilu ja hengityksen kiihtyminen 
• pälyilevä katse; hakee mahdollista pakotietä 
• pyrkii hakeutumaan kosketusetäisyydelle 
• asennon muuttaminen, jännittyminen 
• istuva henkilö siirtää jalat alle 
• puhetyylin muuttuminen aggressiiviseksi 
• voimakkaat mielialan vaihtelut 
• lopettaa puhumisen kokonaan; keskittyy 
hyökkäyksen suunnitteluun. 

 

Vaara/riski Häiriökäyttäytyminen 

Syyt Tyytymättömyys saavutettuun tulokseen.  

 

Seuraukset Aggressiivistä käytöstä, lähinnä odotettavissa sanallisena.  

Ennaltaehkäisevät 

järjestelyt 

- suunnitellaan tapahtuma ja tapahtuma-alue huolellisesti ja huomioidaan 
parkkialueen sujuva täyttäminen 
Normaalissa tapahtumassa ei ole liikenteen aiheuttamia oleellisia turvalli-
suusriskejä. 
 

Varautuminen - Varaudutaan rauhoittamaan tilanne puhumalla. Poliisi soitetaan paikalle 

tarvittaessa. 

Vastuut Järjestyksenvalvojat tarvittaessa puuttuu häiriökäyttäytymiseen.  

 



 

 
 

 
Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa 
niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman 

järjestäjälle numeroon 020 755 1012. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkasta, että  
 
1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa 

käyttää. 
2. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista 

valmistettuja tuhkakuppeja 
3. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turva-

etäisyyden täyttyvät. 
4. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia 
5. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät 
6. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti 
7. pelastustiet ovat esteettömät 
 

Vaara/riski Tulipalo 

Syyt Viallinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta, nestekaasu 

Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilöva-
hingot, irtaimistovahingot 
 

Ennaltaehkäisevät 
järjestelyt 

- Tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset 
laitteet poistetaan käytöstä 

- Sallitaan tupakointi vain merkityillä alueilla. Tupakointi on ehdottomasti kiel-
letty nestekaasun sekä palavien nesteiden varastointi- ja käyttöpaikkojen lä-
heisyydessä. 

- Varataan tupakointialueelle palamattomasta materiaalista valmistetut tuhka-
kupit ja niiden tyhjennysastiat 

- Suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella 
- Koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn 

 

 

Varautuminen - Varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään al-
kusammutuskalusto asianmukaisesti 

- Pidetään pelastustiet esteettöminä 
- Koulutetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa 
- Suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-

seen ja paikalle opastamiseen 
-  

Vastuut  Järjestäjä vastaa, että paikalle tuodaan tarvittavat sammuttimet ja henki-
lökunta on informoitu.   



 

Tulipalotilanteessa 
 

Ilmoita tulipalosta tapahtuman numeroon 0447906301 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
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 

käyttövalmiina. 
▪ Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna it-

seäsi. 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! 
 
 
 

HÄTÄNUMERO 112 

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Spiral-halli (Juvankatu 16) tai Sentteri Tampere (Santa-
harjuntie 40) 
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 
 
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu. 



 

 
 

 
Teltat kiinnitetään riittävän painavilla painoilla tai ne kiinnitetään maaperään kiiloilla.  

 
 
 
 
 
 
2. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

 
Henkilömäärä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä 500 henkilöä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 50+ henkilöä 
 

 
 

 

 
Alkusammutuskalusto 
 
 

 

Kiinteistöön sijoitetun alkusammutuskaluston on sammutettavaan materiaaliin soveltuvaa. Sam-

mutusjauhe, vesi ja sammutuspeitto sopivat hyvin kuitumaisten materiaalien, kuten puun ja pa-

perin, sammuttamiseen. Sammutuspeite soveltuu pieniin paloihin ja se on erityisen hyvä pienten 

rasvapalojen tukahduttamiseen (huom. F-luokan sammutin). Sammutusainetta valittaessa voi-

daan huomioida myös itse sammutusaineen mahdollisesti aiheuttamat vahingot.  

 
Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua 
sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. 
 

Vaara/riski Sääolosuhde 

Syyt Poikkeuksellisen kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen 

 

Seuraukset Tapahtuman hetkellinen keskeyttäminen ukkosen ja salamoinnin vuoksi.  

Ennaltaehkäisevät 

järjestelyt 

- Säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtu-
man hetkellinen keskeyttäminen 

- Poistumistiet avoinna 
-  

Varautuminen - Seurataan säätiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupai-
notteisesti 

- Kiinnitetään teltta asianmukaisesti 
- Ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa 
- Henkilökunnalle jaetaan lista eri osa-alueiden vastaavien nimistä puhelin-

numeroista ja jokainen saa pelastussuunnitelman etukäteen tutustumista 
varten 

- Järjestyksenvalvojat varautuvat sähkökatoon taskulampuin. 

 

Vastuut Järjestäjä ennakkoinformoinnista. Järjestyksenvalvojat seuraavat tilan-

netta paikalla. 

 



 

 

NESTEKAASUN TURVALLISUUS 

 

 

Yleisötapahtuman aikana nestekaasupullojen määrää rajoitetaan ruuanvalmistus alueella. Tel-

tassa/grillirakennuksessa säännösten mukainen kaasumäärä on 2 x 11 kg/poltin. Teltassa ei 

saa säilyttää ylimääräisiä varapulloja, vaan varapullojen on sijaittava nestekaasuvarastossa.  

 

Nestekaasuvarasto on sijoitettu niin, ettei se sijaitse liikenne-/kulkuväylillä, eikä ne ole 4 metriä 

lähempänä rakennusten seinustoja.  

 
Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle 
 
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettö-
myys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. 
 
Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii järjestyksenvalvojat 
 
Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit. 
 
Poistumisjärjestelyt 
 
 
Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt. 
 
 
 
 
 
 
Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus 

 

Kaikille lähetetään etukäteen pelastussuunnitelma ja aamulla asiat vielä kerrataan yhteisessä pala-

verissä.  

  



 

 

 
 
10. OHJEISTUKSET 

 
10.1. HÄLYTYSOHJEET 
 

HUOM!  
 

1. Jos hätänumero 112 on hetkellisesti ruuhkautunut - älä suljepuhelinta! 

2. Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla.  

3. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina 

soittamisjärjestyksessä.  
4. Et tarvitse koskaan suuntanumeroa.  

 
10.2.  ENSIAPUOHJEET 

 
1. Koeta herättää elottomalta näyttävä 

puhuttelemalla ja ravistelemalla häntä 
2.     Jos potilas ei herää: 

Kutsu apua tai soita hätäilmoitus numeroon 112 
     Noudata puhelimessa saamiasi ohjeita 
3. Tarkista hengittääkö potilas: 

Avaa hengitystiet kohottamalla potilaan leukaa 
ylös ja taivuttamalla päätä taaksepäin. 
Katso, liikkuuko potilaan rintakehä 
Tunnustele ja kuuntele ilman virtausta suusta ja sieraimista 
Jos potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi ja tark-
kaile hengitystä. 

4. Jos potilas ei hengitä: Aloita paineluelvytys 
 
 

10.3. ELVYTYSOHJEET 
 

1. HUOM! Jos kyseessä on lapsi, aloita 5 puhalluksella. 
Aseta toisen kämmenen tyvi rintalastan keskelle ja toinen käsi kädenselän päälle 
Paina 30 kertaa käsivarret suorina noin 100 painelua minuutissa niin, että rintakehä 
painuu 4-5 cm 

2.     Kohota leuka ylös, taivuta pää taakse sekä sulje sieraimet peukalolla ja etusormella 
Paina huulesi potilaan suulle ja puhalla kaksi rauhallista puhallusta keuhkoihin ja seu-
raa samalla rintakehän liikkumista 

3. Kahden onnistuneen puhalluksen jälkeen mikäli henkilö ei herää eikä hengitä nor-
maalisti: Jatka painelu- ja puhalluselvytystä rytmillä 30 painallusta – 2 puhallusta 
Kunnes apua tulee tai et itse enää jaksa 

4. Älä keskeytä elvytystä, ellei potilas osoita virkoamisen merkkejä 
 
 

10.4. OHJEET VAARATILANTEISSA 
 

1.  Tapahtuman poikkeustilanteet, kuten tulipalo, kemiallisten aineiden vuoto, sään ai-     
                heuttamat tilanteet, tilapäisten rakenteiden sortuminen sekä häiriökäyttäytymistilan    
                teet voivat aiheuttaa vakavamman vaaratilanteen ja tapahtuman aiheuttaa keskeyttä-     
                mistarpeen.  
2.  Vakavissa poikkeustilanteissa tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoi   
                maan. 
3.  Evakuointitilanteessa tapahtuman järjestyksenvalvojat ja muu henkilöstö opastavat     
                osallistujia poistumaan poispäin vaarasta käyttäen lähimpiä poistumisreittejä.  
4.  Ensisijaisesti jos tilanne vain sallii, järjestyksenvalvojat ohjaavat osallistujia poistu   
               maan omille autoilleen päin ja poispäin vaarasta. 



 

 

 
10.5. ALKUSAMMUTUSKALUSTON KÄYTTÖ 

 
Sammutus  
 
Nopeasti aloitetulla alkusammutuksella tulipalosta selvitään usein pienin va-
hingoin. Alkusammutukseen sopivat välineet on pidettävä helposti saatavilla. 
Tutustu toimipaikkasi sammutusmahdollisuuksiin, niitä on usein muitakin kuin 
sammuttimet. On hyvä muistaa, että voit joutua selviytymään omin avuin en-
nen kuin palokunta ehtii paikalle. Vesijohtoon tai vesipumppuun liitetty letku, 
mikäli sellainen on saatavilla, on tehokas sammutuskeino. Myös sammutus-
peite, käsisammutin ja ämpäri ovat hyviä sammutusvälineitä.   
 
  
 Käsisammuttimen käyttö  
 
 •  pidä kahvojen alapuolelta kiinni  
 
 •  vedä sokka irti  
 
 •  lähesty palavaa kohdetta  
 
 •  ota letkun päästä kiinni  
 
•  aloita sammuttaminen 3-5 metrin päästä tuulen  

yläpuolelta. Aloita edestä, jatka taakse.  
 

•  levitä aine edestakaisella lakaisevalla liikkeellä liekkien  
juureen.   

 
 •  sammuta lyhyin suihkauksin  
 
•  jatka sammuttamista, kunnes palava kohde on täysin  

sammutteen peitossa ja tuli tukahdutettu. 
 
 

 
  
 

 Näin käytät sammutuspeitettä 
 
 • vedä sammutuspeite nauhoista ulos pakkauksesta.  
 
 • ota kiinni peitteen nauhoista tai nurkista.  
 
 • suojaa kätesi peitteen alle.  
 
 • voit suojata itseäsi myös astumalla jalalla peitteen  

alareunan päälle niin, etteivät liekit pääse peitteen alta kasvoille.  
 
 • ojenna kädet suoraan eteenpäin.  
 
 • lähesty paloa peitteen takana suojassa (ulkona tuulen suunnasta).  



 

 
 • levitä peite rauhallisesti ja tiiviisti palon päälle tai  

ympärille.  
 

 • pidä peitettä tiiviisti paikoillaan, kunnes olet varma, että  
tuli on tukahtunut. 

 
 
 
 
 
 

10.6. TULIPALON HENKILÖVAHINGOT 

 
 

Kun tuli on tarttunut vaatteisiin, on toimittava nopeasti.  
 
 
  
  
 
 Jos omat vaatteesi palavat,  
 
 • heittäydy maahan  
 
 • kierittele maassa, jotta tuli tukahtuisi.  
 
 Jos jonkun toisen vaatteet palavat,  
 
 • kaada tämä nopeasti maahan  
 
 • tukahduta tuli kierittelemällä tai peitteen tai veden avulla.  

Peitettä käyttäessäsi muista, että on aloitettava pääpuolesta; siten 
saadaan suojatuksi kasvot liekeiltä. Jäähdytä kytevät vaatteet vedellä.  

 
 
 Häkämyrkytys  
 

Vaarallisinta palossa ei ole kuumuus vaan hengitykseen joutuvat palokaa-
sut, ennen kaikkea häkä. Häkää ei huomaa, koska sen on hajuton, mauton 
ja väritön kaasu. 
 
Nukkuva menehtyy siihen nopeasti. Savussa on yleensä aina häkää. Häkä-
myrkytyksen saanut viedään nopeasti ulos raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa 
annetaan tekohengitystä. Potilasta kannattaa varmuuden vuoksi käyttää sai-
raalassa.   

 
 

Palovammat   
 
Jos palovamma on vahingoittuneen kämmentä suurempi, on potilas aina 
vietävä lääkäriin.  
 
 
 



 

 
Älä ryhdy itse irrottamaan ihoon palanutta vaatekappaletta. Kiedo vahingoit-
tuneen kohdan ympäri mahdollisimman puhdas, kuiva kangas.  
 
 
Lievän palovamman ensiapu on helppo: viilennä palanutta kohtaa kylmällä 
vedellä. Älä käytä voiteita tai rasvoja.  
Sähköiskun saanut on heti vietävä sairaalaan. Jos hengitys tai sydän on py-
sähtynyt, aloita heti elvytys 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. TARKASTUSLISTA 

 

 OK Ei  
käytössä 

Korjattava / kor-
jauksen vastuu-

henkilö 

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

     X 
  

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, 
aluehallintovirasto) on hankittu. 

   X 
  

 
   

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastus-
viranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden 
käyttöä. 

    X  

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan 
poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestä-
mistä. 

    X  

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslai-
tokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan. 

    X  

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman  

pelastussuunnitelmaan. 

   

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

   

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty en-
siapuvalmius. 

    X  

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

    X  

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään es-
teettöminä. 

   

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen 
osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita. 

   

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä 
ja ohjeita. 

   

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja 
ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita. 

   

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettö-
miä. 

   

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kii-
lata auki. 

   

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syt-
tyvä SL1 tai vastaava) 

   



 

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpa-
nosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.  


