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YLEISÖTILAISUUDEN
TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
Tilaisuuden/tapahtuman nimi:

Tapahtumapaikan osoite:

Tapahtuman ajankohta:

HÄTÄNUMERO 112
POLIISI
PELASTUSTOIMI
ENSIHOITO
SOSIAALITOIMI
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YLEISTÄ

1) kokouksen järjestäjä;

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmassa esitetään tapahtuman perustiedot, tapahtumaan sisältyvät ja siitä aiheutuvat riskit sekä niiden hallitsemiseksi käytettävät keinot.
Mikäli tilaa tai aluetta varten on olemassa pelastussuunnitelma, mutta siinä ei ole huomioitu järjestettäväksi aiotun
kaltaista tapahtumaa, tulee olemassa olevaan suunnitelmaan tehdä lisäykset sitä varten. Yleisötapahtuman järjestäjältä edellytetään turvallisuusasioiden suunnitelmallista huomioon ottamista.

2) kokouksen tarkoitus;

Tämä suunnitelma toimitetaan poliisi-, pelastus- ja ympäristöviranomaiselle. Suunnitelma käsittää sekä poliisi- ja
pelastusviranomaisen sekä ympäristötoimen yleisötapahtumalle asettamat vaatimukset.

3) kokouspaikka tai kulkueen reitti;
4) kokouksen alkamisaika ja arvioitu päättymisaika;
5) järjestäjän asettamat järjestyksenvalvojat; sekä
6) kokouksessa käytettävät rakennelmat ja muut erityisvälineet.
Kokouksen järjestäjän on lisäksi nimettävä ilmoituksessa
yhteydenpitoa varten henkilö, jonka on oltava poliisin
tavoitettavissa kokouksen järjestämistä koskevissa asioissa (yhteyshenkilö).

Säädösperusteet:

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Kokoontumislaki 530/1999

Omatoiminen varautuminen (pelastuslaki 14§)

Pelastuslaki 379/2011

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:
1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön
suojaamiseen vaaratilanteissa;
3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin
sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti
kykenevät;
4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi
tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin
pelastustoiminnan helpottamiseksi.
Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla
kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä
yleisötilaisuuksia.

Pelastusasetus 407/2011
Elintarvikelaki 23/2006
Yleisötilaisuuksista ilmoittaminen
(Kokoontumislaki 14 §)
Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä
kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään
viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi
hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä määräajan laiminlyönti vaikeuta kohtuuttomasti
poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttämistä.
Suuremmista yleisötilaisuuksista ilmoitus tulee jättää
hyvissä ajoin, viimeistään noin kuukausi ennen tapahtumaa. Vaikka laki edellyttää ilmoituksen tekemiselle viiden
vuorokauden määräaikaa, suurempien tilaisuuksien päätösten valmisteleminen edellyttää huomattavasti enemmänaikaa.
Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi taikka erityisiä liikennejärjestelyjä.
Ilmoituksen sisällöstä on voimassa, mitä 8 §:ssä säädetään yleistä kokousta koskevasta ilmoituksesta. Poliisi
ja/tai ympäristöviranomainen voi vaatia tarvittaessa selvityksiä myös muista yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyvistä seikoista.
Ilmoituksen sisältö (Kokoontumislaki 8§)
Yleistä kokousta koskevan ilmoituksen tulee sisältää
seuraavat tiedot:

Velvollisuus laatia yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma (pelastuslaki 16 § ja pelastusasetus 3§)
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.
Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava
yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
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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 mo-

metissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat
voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä
on mainittava suunnitelmassa. Pelastuslaitos antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta.
(pelastusasetus 3§)

Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu yleisötilaisuuden
yhteydessä
Mikäli tilaisuudessa tarjoillaan tai myydään elintarvikkeita,
tulee toimijan olla yhteydessä elintarvikevalvontaan hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
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TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
1. TIEDOT YLEISÖTILAISUUDESTA
Tapahtuman nimi:
tapahtuman koko nimi/nimet

Tapahtuman ajankohta:
päivämäärä ja kellonajat

Tapahtumapaikka:
nimi, osoite ja kunta

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:
nimi ja yhteystiedot

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:
nimi ja yhteystiedot

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjestyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön
määrä, sijoittelu ja tehtävät

Tilapäisrakenteista vastaava henkilö:
nimi ja yhteystiedot

Liikennejärjestelyistä vastaava henkilö:
nimi ja yhteystiedot

Ensiavusta vastaava henkilö:
nimi ja yhteystiedot

Tiedottamisesta vastaava henkilö:
nimi ja yhteystiedot

Tapahtuman kuvaus:
tarkka kuvaus tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne. (Tapahtuman ohjelma liitettävä
mukaan liitteeksi 2)

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaises- Päivä

Yö

ti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat
+ henkilökunta)
Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia,
vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.
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Tapahtuman ja tapahtumapaikan erityispiirteet: Tapahtuman mahdolliset erityispiirteet:
kuten nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai telttailu jne.
Tapahtumapaikan erityispiirteet: kuten kallio,
kiipeämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä,
syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa,
huonot tieyhteydet, saari jne. (liite 3)

Kohteen tai alueen tavanomaisesti poikkeava käyttö, selvitetään myös alueen/rakennuksen käyttö- tai vuokrasopimukset:
Ensiapuvalmius ja -suunnitelma (Tapahtuman ensiapuvalmiudesta tarvittaessa laadittava
suunnitelma Liite 6)

2. TAPAHTUMA-ALUE, TILAPÄISRAKENTEET JA RAKENNUKSET
Tilapäisrakenteet: Esimerkiksi teltat, esiintymislavat yms.

Rakennuksessa olevat hälytysjärjestelmät: palovaroitin/palovaroitinjärjestelmä, automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutusjärjestelmä, hoitajan/vastuuhenkilön yhteystiedot

Toimenpiteet erheellisten paloilmoitusten
estämiseksi
Selvitys poikkeamatilanteiden hallinnasta
(esim. irtikytkeminen)

Alkusammutuskalusto:
määrä, laatu ja sijoitus myös ulkoilmatapahtumassa + sijoitus pohjakarttaan (liite 1)

Ihmisten turvallinen poistuminen vaaraja onnettomuustilanteessa hoidetaan
seuraavasti:
Kokoontumispaikka:
Merkittävä pohjakarttaan (liite 1)

Ensiapupaikka:
Merkittävä pohjakarttaan (liite 1)

6

23.2.2017 ver 2.0

3. HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ JA OHJEET

HÄTÄNUMERO 112
 poliisi
 pelastustoimi
 ensihoito
 sosiaalitoimi
Myrkytystietokeskus: Avoinna 24 h/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)
Toimintaohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteita varten ja niiden sijoituspaikat:

Hätäilmoituksen teko
Toiminta tapaturma tai sairaskohtaustilanteessa
Yleisohje tulipalotilanteessa

Ohjeen sijoituspaikka:

Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen:

Päivystävä sairaala:
Imatra: Honkaharjun sairaala arkisin ma-pe klo:16.00–22.00 ja la-su klo: 08.00–22.00
puh. 020 617 7000, yöpäivystys Etelä-Karjalan keskussairaala puh. (05) 352 5743,
Lappeenranta: Etelä-Karjalan keskussairaala puh. (05) 352 5743,
Parikkala: Parikkalan sairaala (05) 352 1600
Mikkeli: Mikkelin keskussairaala ensineuvo puh. (015) 211 411
Lähin terveyskeskus- tai asema:
Valitse kunta
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4. OMATOIMINEN TURVALLISUUSTARKASTUS
OK

Ei käytös- Korjattava / korsä
jauksen vastuuhenkilö

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle
vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.
Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristötoimi, aluehallintovirasto) on hankittu.
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään
14 vuorokautta ennen esitystä.
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.
Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle
ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi
saatavilla ja sen sijainti on opastettu.
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja
sitä valvotaan.
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.
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 esteettömiä.
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata
auki.
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä
SL1 tai vastaava)
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5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Lisätietoja turvallisuussuunnitelmasta Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta:
Lupapalvelut puh. 0295 414 610, ylikomisario puh. 0295 437 020,
lupa-asiantuntija 0295 437 111

Lisätietoja pelastussuunnitelmasta Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta:
Valitse kunta
Neuvontapuhelin: (05) 616 7020 (virka-aikana)

Lisätietoja tilaisuuden aikana pelastuslaitokselta:
Päivystävä palomestari puh. 05 616 7182

Lisätietoja elintarvikeasioissa tai meluilmoitusasioissa:
Imatran seudun ympäristötoimi (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala)
puh. 020 617 4323 asiakaspalvelu
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale,
Taipalsaari) puh. (05) 616 2220 asiakaspalvelukeskus

Suunnitelman laatija:
Päiväys

Allekirjoitus

Suunnitelma on vastaanotettu/huomautukset
Pelastusviranomainen
Huomautukset:
Päiväys

Allekirjoitus

Ympäristötoimi
Huomautukset:
Päiväys

Allekirjoitus
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SUUNNITELMA ON PALAUTETTAVA VIIMEISTÄÄN 14 PÄIVÄÄ
ENNEN TILAISUUDEN ALKUA:
Etelä-Karjalan pelastuslaitos, sähköposti osoitteeseen
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi
Kaakkois-Suomen poliisi, Lappeenrannan poliisiasema
Raatimiehenkatu 22, 53100 Lappeenranta,
Imatran poliisiasema Tainionkoskentie 70, 55120 Imatra
Ympäristötoimet:
Imatran seudun ympäristötoimi
Virastokatu 2, 55100 Imatra
ymparistotoimi@imatra.fi
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14 (PL 302), 53101 Lappeenranta
ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

Huomiothan myös muiden viranomaisien edellyttämät vaatimukset ja heidän edellyttämät aikamääreet Liite 10
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6. SUUNNITELMAN LIITTEET
Liite 1. Tapahtuma-alueen kartta, johon on merkitty
 pelastustiet
 yleisön poistumistiet
 vaarallisten aineiden käyttöpaikat (nestekaasu, palavat nesteet, pyrotekniikka)
 ensiapupaikka(t)
 alkusammutuskaluston paikat
 reitit (esim. vaellus-, hiihto-, juoksu-, melontatapahtumassa)

Liite 2. Tapahtuman ohjelma
Liite 3. Tapahtuman riskikartoitus
Liite 4. Ilmoitus tilapäismajoituksesta (Tarvittaessa)
Liite 5. Ilmoitus pyroteknisten tuotteiden käytöstä (Tarvittaessa)
Liite 6. Ensiapusuunnitelma
Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle toimitetaan lisäksi seuraava liite:
Liite 7. Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä
Ympäristötoimeen toimitetaan lisäksi seuraavat liitteet:
Liite 8. Tarvittaessa meluilmoitus (ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118§) viimeistään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lomakkeet
Imatran seudun ympäristötoimen lomakkeet
Liite 9. Muiden viranomaisten edellyttämät vaatimukset
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