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Yleisötapahtumaturvallisuustiimi: Mitä/Kuka

• Tiimi hoitaa kaikki yleisötilaisuuksiin liittyvät toiminnot Varsinais-Suomen 
alueella. Poliisin lupahallinto myös Satakunnan alueella.

• Tiimiin kuuluu kolme palotarkastajaa V-S pelastuslaitokselta Hannu 
Rantanen, Toni Laaksonen ja Timo Reiman

• Poliisin edustajana lupapalveluiden komisario Harri Aaltonen Lounais-
Suomen poliisista

• Ensihoidon edustaja Petri Salminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä
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Tapahtuman järjestäjän toimet ennen 
tapahtumaa

• Suunnitelma tapahtumasta: Mitä/Missä/Milloin/Kuka.

• Tapahtuman viranomaisluvat/suunnitelmat.

• Tapahtuman henkilökunnan organisointi.

• Tarvittava Infra, tilat, sähkö, vesi ja kalusteet ym.

• Uutta 2022 valtakunnallinen pelastussuunnitelmapohja käytössä.
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Pelastussuunnitelma: Miksi/Millainen

• Pelastuslaki 16§ ja 18§ velvoittaa tekemään kaikista tapahtumista joihin sisältyy 
merkittävä henkilö-tai paloturvallisuusriski lisäksi kaikista tapahtumista joissa käytetään 
tehosteita tai ilotulitteita.

• Tilaisuuden järjestäjä laatii, ei kiinteistön haltija/omistaja

• Laaditaan tapahtumaa varten, ei viranomaisia varten. On tapahtuman työkalu 
onnettomuuden sattuessa ja niihin varautuessa.

• Valmis lomakepohja ja ohjeet täyttämiseen löytyvät V-S pelastuksen sivuilta 
www.vspelastus.fi . Tai vaihtoehtoisesti pelastuslaitosten kumppanuusverkoston sivuilta 
www.pelastuslaitokset.fi .

• Pelastussuunnitelma VS pelastus, pelastussuunnitelma Kumppanuusverkosto.
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Pelastussuunnitelma yleisötilaisuuteen: 
Mistä/Miten

• Lomakepohja löytyy www.vspelastus.fi sivuilta tai www.pelastuslaitokset.fi sivuilta

• Mielellään sähköisenä ja mahdollisimman hyvin täytettynä, kysyä saa aina jos jokin 
askarruttaa.

• Lähetetään osoitteeseen pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi

• Lähetettävä viimeistään 14 vrk ENNEN tapahtumaa, isot mielellään paljon ennen 
tapahtumaa.

• Isot tapahtumat yleensä, pidetään valmistavia palavereja. Palavereissa sovitaan 
keskeisistä asioista yhdessä, jolloin kaikilla on käsitys tapahtumasta ja tapahtuman kulusta 
sekä luonteesta. Myös jälkipuinnit isoissa tapahtumissa tapahtuman jälkeen, jossa 
käydään läpi tapahtuman kulku ja missä voidaan vielä parantaa. 
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Covid 19 varautuminen tapahtumissa

• Infektiontorjunnan tarkistuslista tapahtumajärjestäjille 16.6.2020

• Koronaviruspandemian aikana yleisötilaisuuksissa pitää noudattaa tavanomaista tiukempia hygieniavarotoimia. Tässä tarkistuslistassa huomioitavia asioita on 
tärkeää kuvata ja toteuttaa yleisötapahtuman turvallisuussuunnitelmassa ja tapahtuman aikana valvoa niiden toteutumista. Yleiset hygieniakäytännöt on hyvä 
vaatia myös koronapandemian jälkeen pysyvästi.

• Ennakkoinformaatio osallistujille ja asiakkaille

• Tapahtumaan ei saa osallistua, jos vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita 

• Erityisjärjestelyistä muistutusjulkaisut tapahtuman somesivuilla. Siellä myös osallistujamäärän seuranta ja ilmoittaminen jos sallittu määrä ylittyy.

• Ohje riskiryhmiin kuuluvista: yli 70-vuotiaat sekä henkilöt, jotka omaavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai vastustuskykyä omaavan perussairauden, ovat muita 
alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion.

• Käsihygienia tapahtuman aikana (THL:n ohje, Viite).

• Yskimishygienia (THL:n ohje, Viite): Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.  Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan 
yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

• Turvavälit tapahtumassa. Sisäänkäynnin ja ulosmenon ruuhkien estäminen.

• Osallistujien lukumäärän rajoittaminen (lippujen määrä, rannekkeet yms.) voimassa olevien säädösten mukaisesti. Jos maksuton tapahtuma, sisääntulijoiden 
laskenta ja sisääntulon keskeyttäminen, kun maksimimäärä ylittyy.

• Voiko tapahtumaan olla etäosallistumisen mahdollisuus?
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Covid 19 varautuminen tapahtumissa

• Ohjeet tapahtuman henkilökunnalle

• Henkilökunta ei saa tulla työhön, jos vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

• Tapahtumahenkilökunta on perehdytetty THL:n hygieniaohjeisiin (Viitteet). Henkilökunta noudattaa annettuja hygienia- ja turvallisuusrajoitteita. 

• Sisään tullessa vältetään ruuhkautumista: useampia tuloväyliä. Sisääntulossa turvavälit merkitään lattiateipein/tarroin tai tauluin

• Sisään tullessa kaikki käyttävät käsidesiä ja käsihygieniasta ilmoitetaan tauluilla ja kuulutuksin

• Lipunmyyjä on suositeltava suojata pleksillä tai kokokasvovisiirillä. Lipunmyynnissä suositaan korttimaksua.

• Tapahtumapaikalla käsidesipisteitä, joissa kertakäyttöiset paperipyyhkeet tai rullapyyhkeet (ei puhallinkuivainta)

• Tapahtumapaikalla on riittävästi saniteettitiloja, joissa on käsien pesumahdollisuus, nestemäistä käsisaippuaa ja kertakäyttöiset paperipyyhkeet tai rullapyyhkeet (ei 
puhallinkuivainta)

• Turvavälit ilmaistaan lattiateipeillä/tarroilla, tauluilla tai kuulutuksin

• Tuolit hajautetaan vähintään 1m päähän toisistaan tai paikkoja myydään vain joka toiseen tuoliin tai turvaväli on seurueiden väleillä

• Tapahtumapaikan ja saniteettitilojen siivousta tapahtuman aikana tehostetaan ja huolehditaan saniteettitilojen saippuan ja käsipyyhkeiden riittävyydestä
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Covid 19 varautuminen tapahtumissa

• Tapahtuman loputtua

• Poistuttaessa vältetään ruuhkautumista: useampia ulosmenoreittejä, viivästäminen.

• eri katsomolohkoilla omat poistumistiet

• Esa Rintala, ylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri

• Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri

• Jane Marttila, asiantuntijalääkäri, Turun terveyskeskuksen vastaava lääkäri

• VIITTEET:

• OKM ja THL: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yleisotilaisuuksissa-noudatettava-ohjeita-koronavirustartuntojen-ehkaisemisesta

• Aluehallintovirasto: Usein kysytyt kysymykset koronasta: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

• THL: Tarttuminen ja suojautuminen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

• THL: käsihygienia ja yskiminen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-
ja-yskiminen
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KIITOS! Jäikö kysymyksiä?

• Yhteystiedot palotarkastaja Timo Reiman puh:0504319539

• pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi
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