
ÖYLEISÖTILAISUUDEN 
TURVALLISUUSTURVALLISUUS



PELASTUSSUUNNITELMA

Pelastuslaki 379/2011 16§ määrittelee milloin §
pelastussuunnitelma on laadittava.

* Yleisömäärä 200.  
* Käytetään avotulta tai tehosteita* Käytetään avotulta tai tehosteita.
* Poistumisjärjestelyt poikkeavat normaaleista. 
* Tapahtuman luonne aiheuttaa vaaraa ihmisille.
* On toimitettava alueen pelastuslaitokselle 14 vrk ennen. On toimitettava alueen pelastuslaitokselle 14 vrk ennen.
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PELASTUSLAITOKSEN 
LISÄYKSETLISÄYKSET

* Kohdeyleisönä on jokin erityisryhmä

* Tapahtuma sisätiloissa jota ei ole luokiteltu 
kokoontumistilaksi

* Tilapäis- / koulumajoitusp j

* Pelastusviranomaisen määräys Pelastusviranomaisen määräys
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Pelastussuunnitelman sisältö

* Tapahtuman kuvaus

* Tapahtuman turvallisuusorganisaatio
* Riskikartoitus riskien poistaminen Riskikartoitus, riskien poistaminen.
* Riskitilanteisiin varautuminen
* Onnettomuustilanteiden toimintaohjeet
* Liikennesuunnitelmat, viestintä, kuulutus
* Kartta alueesta
• Poliisille ja ambulanssille määritettävä hakupaikat• Poliisille ja ambulanssille määritettävä hakupaikat
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Ri kik t itRiskikartoitus

• Suunnittelu alkaa riskien tunnistamisella ja niiden todennäköisyyden ja 
seurausten arvioinnilla.

• Päätetään toimenpiteet joilla riski poistetaan tai ainakin sen toteutumisen 
seurausta pienennetään.
Riskikartoit ksessa h omioidaan mm se raa ia asioita• Riskikartoituksessa huomioidaan mm. seuraavia asioita:

• • yleisön ikäjakauma, erikoisryhmät, seisova vai istuva yleisö
• • ohjelma, esiintyjät, fanikulttuuri, tilaisuuden ohjelma, esiintyjät, fanikulttuuri, tilaisuuden
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Riskit (tapahtuneet onnettomuudet)

• Ihmisten pakkautuminen
- Onko mahdollista?
- Syyt pakkautumiseen? > riskit poistetaan

Miten riskit minimoidaan?- Miten riskit minimoidaan?

• Rakennelmien sortuminen
Onko mahdollista?- Onko mahdollista?

- Rakennuslupa / pystytystodistus
- Miten riskit minimoidaan ?Miten riskit minimoidaan ?
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Riskit (tapahtuneet onnettomuudet)

• Rajuilmat
- Onko mahdollista? (sääseuranta)
- Syöksyvirtaukset , rankka sade, ukkonen

Miten riskit minimoidaan?- Miten riskit minimoidaan?

• Pyrotekniikka / Ilotulitenäytökset
Turvaetäisyydet- Turvaetäisyydet

- Lupamenettely
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Järjestäjän vastuut

* Järjestäjä vastaa ettei tilaisuudesta aiheudu 
haittaa/vahinkoa henkilöille/ympäristölle

* Vakuutus ja henkilökunnan perehdytys Vakuutus ja henkilökunnan perehdytys

* Aik t l t älä jätä itää ii ti* Aikataulutus, älä jätä mitään viime tippaan

* Asennoidu oikein turvallisuuteen
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Pyrotekniikka ja ilotulitusPyrotekniikka ja ilotulitus

* Pyrotekniikan käytöstä ilmoitus pelastuslaitokselley y p

* Ilotulitusnäytöksien luvat poliisilta Ilotulitusnäytöksien luvat poliisilta

* Ilotulitusnäytöksiä saa järjestää vain Tukes:n  
hyväksymä tapahtuman järjestäjäy y p j j j

* Pyrotekniikan käytössä pitää olla panostajan E* Pyrotekniikan käytössä pitää olla panostajan E-
pätevyys, ammattilainen 
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Tuliesitykset ja tulen käyttöTuliesitykset ja tulen käyttö

* Tulen käytöstä pitää tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle

* E ii t jillä itää ll t lit ök tti t i it k ik* Esiintyjillä pitää olla tulityökortti tai esityksen aikana on 
tulivartio, jossa on tulityökortillinen tai    
alkusammutuspätevyyden omaava henkilö

* Esiintyjille on varattava riittävä esiintymistila* Esiintyjille on varattava riittävä esiintymistila

* Luvat hakee esiintyjät sekä toimittavat  yj
pelastussuunnitelman ellei sitä ole sisälletetty 
tapahtuman suunnitelmaantapahtuman suunnitelmaan
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Rakennelmat ja sähkötj

* Rakennusluvat suuriin tilapäisiin katsomoihin Rakennusluvat suuriin tilapäisiin katsomoihin
* Esiintymislavoista pitää olla pystytystodistukset
* Ulk til i i lk kä ttöö lt i* Ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia 
sähköjohtoja, valkoiset jatkojohdot eivät sovellu   
ulkokäyttöön

* Seuratkaa sähköasennusten kuntoa Seuratkaa sähköasennusten kuntoa
* Vialliset sähkölaitteet on välittömästi vaihdettava
* Sähkö t t di t k t* Sähköasennusten todistukset 
* Riittävät painot lavoissa ja teltoissa

11 16.5.2012



Kokoontumistilojen paloturvallisuusj p

* Kangasmateriaalien on oltava palosuojattujag p j j
* Penkit pitää kiinnittää toisiinsa
* Riittävästi poistumisteitä selvitä ajoissa mikä on Riittävästi poistumisteitä, selvitä ajoissa mikä on  
maksimi yleisömäärä mitä tilaan saa ottaa, joko tilan 
omistajalta tai rakennusvalvonnastaomistajalta tai rakennusvalvonnasta 

* Alkusammutuskalustoa on riittävästi
* Paloilmoitin, millaiset ilmaisimet, tarvitaanko irti 
kytkentää ja kuka sen tekee

* Roskisten sijoittaminen
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Nestekaasu

* Nestekaasua saa olla myyntipisteessä enintään 25 kg Nestekaasua saa olla myyntipisteessä enintään 25 kg
* Vaihtopullot on säilytettävä järjestäjän osoittamassa 

t k ivarastokaapissa
* Yli 200 kg säilytettävää nestekaasua, ilmoitus tehtävä 
pelastuslaitokselle

* Autoissa saa säilyttää 25 kg nestekaasua Autoissa saa säilyttää 25 kg nestekaasua
* Sisätilassa joka on luokiteltu kokoontumistilaksi, saa  

ll i tää 25 k t kolla enintään 25 kg nestekaasua
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Haarakappaleessa omat sulut

Letkujen yhteenlaskettu pituus 
saa olla enintään 1 2 m eli tssaa olla enintään 1.2 m eli ts. 
letkun enimmäispituus saa olla 
enintään 1.2m

Käyttölaitteet ja letkut on oltava 
vuototestattuja, esim. 
saippualiuoksella

Kaasulaitteet on oltava CE-
hyväksyttyjä.
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OnnettomuuksiaOnnettomuuksia

* Tilapäinen yleisö katsomo romahti Globen Ruotsi 2012 liitokset* Tilapäinen yleisö katsomo romahti, Globen, Ruotsi, 2012, liitokset

* Esiintymislava romahti - neljä kuoli, Indiannapolis, USA, 2011, tuuli

* Esiintymislava romahti- 5 kuoli, Pukkelpop, Belgia, 2011, myrsky

* Loveparade, 21 kuoli, 511 loukkaantui, Duisburg, 2011, ahtautuminen 

* Myrsky iski Poriin, Soniphere, 1 kuoli, 40 loukkaantunutta, 2010, myrsky Myrsky iski Poriin, Soniphere, 1 kuoli, 40 loukkaantunutta, 2010, myrsky

* Old Cock -ravintola palo syttyi roskakorista, Lappeenranta, 2010, tupakka

* Hromaja Lošad yökerho palo, 155 kuollutta, Perm, Venäjä, 2009, pyro
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VAROTTAVA AHTAUTUMISTAVAROTTAVA AHTAUTUMISTA

Barrikadit oikeaan paikkaan

Barrikaadeissa oikea muoto

Järjestysmiehet oikeaan j y
paikkaan

Oikea määrä ihmisiä oikeaan 
ikkpaikkaan

Yleisöalueen mitoitus:
1- 2 m2 alue per henkilö
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Pelastuslaitokselle

* Kaikki ilmoitukset voi lähettää sähköpostitse Kaikki ilmoitukset voi lähettää sähköpostitse 
pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi

* Tai toimittaa postitse
V- S Pelastuslaitos, riskienhallinta
Eerikinkatu 35Eerikinkatu 35
20100 Turku

* Li äti t l t fi lii i fi* Lisätietoa: www.vspelastus.fi, www.poliisi.fi
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Kiitos!Kiitos!
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