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1 ALKUSANAT 

 

Suomessa järjestetään kesäisin pitkälti toista sataa musiikkifestivaalia tai muuta suurta 

musiikkipainotteista yleisötapahtumaa. Niiden lisäksi on vuoden mittaan eri puolilla 

maata lukuisia suureksi yleisötapahtumaksi luonnehdittavia tilaisuuksia kuten markki-

noita, massiivisia urheilutapahtumia tai aatteellisten yhdistysten joukkokokoontumisia. 

Yhteistä tapahtumille on, että ne järjestetään hyvin usein ympäristössä, jota ei ole 

suunniteltu suurille yleisömäärille. Lisäksi tilaisuuden järjestäjänä on monesti jokin 

järjestö, kyläyhdistys tai muu taho, jolla ei läheskään aina ole kokemusta 

turvallisuusjärjestelyistä eikä käytettävänään turvallisuusalan ammattilaisia.  

 

Yleisötilaisuuksien järjestämistä valvovat monet eri viranomaiset, ja tapahtumia koske-

vat säädökset ja ohjeet ovat hajallaan eri laeissa, asetuksissa ja määräyksissä. Niihin so-

vellettava lainsäädäntö on joiltain osiltaan hyvinkin tulkinnanvaraista jättäen siten pal-

jon harkintavaltaa eri osa-alueiden viranomaisille. Määräysten tulkinnat voivatkin vaih-

della suuresti eri kihlakuntien, kuntien ja aluepelastuslaitosten välillä.  Useilla paikka-

kunnilla toimivien tapahtumajärjestäjien on ollut vaikea ymmärtää, miksi jollain paik-

kakunnalla tilaisuus voidaan viranomaisten mielestä viedä läpi puolta pienemmällä en-

siapuhenkilöstöllä kuin jollain toisella, tai miksi jollain paikkakunnalla vaaditaan juhla-

alueelle valmiuteen pelastusyksikkö kun toisaalla riittää pelkkä tehostettu alkusammu-

tusvalmius. Tapahtumajärjestäjille tilanne on hankala, kun tietoa turvallisuusasioista 

joutuu etsimään monesta eri paikasta ja kun välttämättä ei ole edes tietoa, mistä etsinnän 

aloittaisi. Myös pelastusviranomaisille työkenttä on sekava ja työläs, kun asiakkaita jou-

tuu neuvomaan ja toimintaa valvomaan ilman selkeitä, yksistä kansista löytyviä ohjeita.  

 

Tarve ohjeistukseen ja käytäntöjen yhtenäistämiseen on siis ilmeinen. Sitä ovat toivo-

neet varsinkin suurten tapahtumien järjestäjät. Myös aluepelastuslaitoksilla on kaivattu 

yhteisiä pelisääntöjä ja linjauksia säädösten tulkintaan sekä kanavaa niiden saattamisek-

si tilaisuuksien järjestäjien tietoon.  
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Hyvällä etukäteissuunnittelulla turvallista viihtymistä  

 

Yleisötilaisuuden kokonaisturvallisuus on monen osatekijän summa. Ydinasia on, että 

järjestäjän on huolehdittava, että tilaisuudesta on mahdollisimman vähän haittaa yleisel-

le järjestykselle ja turvallisuudelle. Lupamenettelyyn liittyvien määräysten ja ohjeiden 

noudattamisella, hyvällä suunnittelulla sekä yhteistyöllä eri viranomaisten kanssa pääs-

tään tavoitteeseen eli luodaan turvallinen yleisötilaisuus..  

 

Tällä kirjalla pyritään kokoamaan yksiin kansiin pelastusviranomaisen ja ensihoidon 

vastuuviranomaisen näkökannalta oleellisimmat suuren yleisötilaisuuden turvallisuuteen 

liittyvät asiat. Kirjalla on kaksi kohderyhmää. Sen tarkoitus on kertoa yleisötapahtumien 

järjestäjille, mitä asioita tulee ottaa turvallisuussuunnittelussa huomioon. Viranomaiset 

taas voivat käyttää kirjaa valvonnan apuvälineenä ja eräänlaisena säädösten soveltami-

sen pikaoppaana. Osa kirjan ohjeista ja käytännöistä perustuu suoraan lakiin tai asetuk-

siin ja osa on sovellettu niiden perusteella. Kaikki ohjeet ja käytännöt eivät siis ole eh-

dottomia. Viranomaisilla tuleekin aina olla päällimmäisenä mielessään valvontatoimin-

nan päämäärä, eli yleisön ja muiden tilaisuuksiin osallistujien sekä ympäristön turvalli-

suus. On hyvä muistaa, että kirjan ohjeita ja määräyksiä sovellettaessa on otettava huo-

mioon alueen ja järjestettävän tilaisuuden erityispiirteet ja varmistettava kirjan ohjeiden 

soveltuvuus niihin. Turvallisuusasiat eivät saa kuitenkaan kohtuuttomasti rajoittaa ylei-

sön viihtymistä. Onhan kaikkien etu, että tapahtumat saadaan vietyä läpi siten, että ylei-

sö viihtyy turvallisessa ympäristössä ja järjestäjillä säilyy jatkossakin motivaatio turval-

listen yleisötapahtumien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. 

 

Etukäteisohjeista ja suunnitelmista huolimatta turvallisuuskäytäntöjä joudutaan lähes 

aina sovittamaan paikallisten, joskus nopeastikin muuttuvien olosuhteiden mukaan. Se-

kä järjestäjien että viranomaisten tulee pystyä reagoimaan nopeasti havaitsemiinsa epä-

kohtiin, myös tilaisuuden aikana. Tavoitteena kuitenkin on, että hyvällä etukäteissuun-

nittelulla pystyttäisiin välttämään hankalat, ja usein kalliit, viime hetkessä tehtävät muu-

tokset järjestelyissä. Siten tilaisuus saadaan vietyä sujuvasti läpi järjestäjien voidessa 

keskittää voimavaransa ennakolta suunniteltuihin toimintoihin. 

 



                                         7 
 

 

Kirjan sisältö ja rakenne  

Tässä opaskirjassa on käsitelty suuren yleisötilaisuuden turvallisuuteen liittyviä osa-

alueita kokonaisuuksina.  Pelastusviranomaisen kannalta erityisen tärkeiksi katsottuja 

asioita on käsitelty tarkemmin omina lukuinaan. Esimerkiksi pelastussuunnitelmaa on 

käsitelty ensin lyhyesti luvussa viisi ja sen jälkeen joitain sen osa-alueita tarkemmin 

omissa luvuissaan. Mikäli käsiteltävästä aiheesta löytyy tarkempaa tietoa toisaalta kir-

jasta, on siihen viitattu kyseisen kappaleen lopussa. Kirjan eri osa-alueiden yhteydessä 

sekä kirjan lopussa on listattuna yleisötapahtumien järjestämistä koskevaa säädöspoh-

jaa, joihin kirjan tulkinnat suurelta osin perustuvat. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

julkaisee vuonna 2007 kirjasta myös pääasiassa viranomaisille suunnatun verkkoversi-

on, jossa on käsiteltyjen aiheiden kohdilla linkitykset kyseisiä asioita koskeviin ajan-

tasaisiin säädösteksteihin.    

 

Kirjan päänäkökulmana ovat pelastusviranomaisen sekä ensihoidosta ja ensiavusta vas-

taavien viranomaisten valvontaan kuuluvat turvallisuusasiat.  Tapahtuman kokonaistur-

vallisuuden aikaansaamiseksi järjestäjältä vaaditaan yhteistyötä muidenkin viranomais-

ten kanssa. Lupaviranomaisen eli poliisin kanssa määritellään muun muassa järjestyk-

senpitoon ja liikenteen sujumiseen liittyvät vaatimukset. Lisäksi on huomioitava raken-

tamiseen, elintarviketurvallisuuteen, ympäristönsuojeluun, ja tuoteturvallisuuteen liitty-

vät asiat. Lupamenettelyä ja rakentamista koskevia asioita käsitellään kirjassa omina lu-

kuinaan. Tuoteturvallisuudesta löytyy lisätietoa kuluttajaviraston julkaisuista ja verk-

kosivuilta. Elintarviketurvallisuudesta saa lisätietoja muun muassa kunnan terveysvi-

ranomaisilta ja Tapio Välikylän toimittamasta oppaasta Turvallinen Yleisötilaisuus. 

Yleisötapahtuman ympäristöasioista saa lisätietoja kunnan ympäristöviranomaisilta ja 

alueellisista ympäristökeskuksista.  

 

Asiantuntijat 

Kirjan luvuista osa perustuu kyseisen osa-alueen asiantuntijoilta kerättyihin tietopaket-

teihin, joiden pohjalta on pyritty luomaan sekä viranomaisia että tilaisuuksien järjestäjiä 

palveleva, helposti ymmärrettävä kokonaisuus. Kirjan käsikirjoitusluonnos on ennen 

muokkaantumistaan lopulliseen muotoonsa kiertänyt lausunnoilla muun muassa maam-

me kaikissa aluepelastuslaitoksissa, Turvatekniikan keskuksessa, Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja Helsingin ensihoidon vastuulääkäreillä. Tavoitteena 
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on, että mahdollisimman laajalla kirjassa esitettyjen käytäntöjen hyväksynnällä saatai-

siin yhdenmukaistettua viranomaisten toimintatapoja ja helpotettua tapahtumajärjestäji-

en työskentelyä turvallisen yleisötilaisuuden aikaansaamiseksi. Kirjan tekemisessä ovat 

avustaneet seuraavat turvallisuuden asiantuntijat: 

 

Riitta Backman. SPR (luvussa 9.2), 

Hannele Juusela. Vantaan kihlakunnan poliisilaitos (luvussa 3), 

Jarno Kivistö. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (luvussa 3), 

Antti Kuparinen.  Varsinais-Suomen pelastuslaitos (luvuissa 5.8, 5.9, 6 ja 11 ), 

Antti Nenonen. TUKES (luvussa 5.7), 

Sami Pelkonen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (luvussa 9.3), 

Esa Pukero. Flame Game Oy (luvuissa 7.2-7.5), 

Hannu Riikonen ja Reijo Sandberg. Vantaan rakennusvalvonta (luvussa 5.6), 

Jussi Rahikainen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (luvuissa 2-11), 

Jukka Rämä. Suomen pelastusalan keskusjärjestö (luvussa 4 ). 

 

Erityiskiitokset ansaitsevat Jussi Rahikainen kirjaprojektin kokonaisjohtamisesta ja Riit-

ta Backman ansiokkaasta ensiaputietopaketista.  
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2 VASTUU TURVALLISUUDESTA  

 

Järjestäjä vastaa yleisön turvallisuudesta 

 

Kokoontumislaissa sanotaan, että yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rau-

hanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oi-

keuksiaan loukkaamatta. Tilaisuutta järjestettäessä on myös huolehdittava siitä, ettei 

kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa yleiselle järjestykselle. Lisäksi laki kulu-

tustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta määrittelee että palveluntarjoajan 

on huolehdittava, että yleisötilaisuudesta eli kuluttajapalveluksesta ei aiheudu haittaa tai 

vaaraa ihmisten omaisuudelle tai terveydelle. Vastuu edellä mainituista asioista lankeaa 

aina tilaisuuden järjestäjälle, jolloin tämä vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilyttä-

misestä, lain noudattamisesta tilaisuudessa sekä kaikista tilaisuuden mahdollisesti aihe-

uttamista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Tilaisuuden järjestäjän kannalta on keskeis-

tä, että vaikka tilaisuuteen ei perittäisi pääsymaksuja, on järjestäjällä silti vastuu 

yleisön turvallisuudesta. 

 

Kaikissa yleisötapahtumissa on oltava nimettynä turvallisuusvastaava. Hänen tärkein 

tehtävänsä on valvoa, että hyvällä ennakkosuunnittelulla ehkäistään mahdollisimman 

paljon onnettomuuksia ja lievennetään niiden seurauksia. Hänen vastuullaan on koko 

tapahtuman turvallisuus ja hänen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä alueen pelastusviran-

omaisen ja poliisin kanssa. 

 

Vakuutusturva kuntoon 

Vastuu tilaisuuteen osallistuvan yleisön turvallisuudesta on siis järjestäjällä riippumatta 

siitä, onko kyseessä maksullinen tai maksuton tapahtuma tai onko järjestäjänä yhdistys, 

yritys, julkisyhteisö tai yksityinen henkilö. Eri viranomaiset valvovat toimintaa, mutta 

valvonta ei poista järjestäjän vastuuta mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Esimer-

kiksi jonkin rakennelman sortumisen johdosta yleisölle aiheutuneiden tapaturmavahin-

kojen korvausvastuu säilyy järjestäjällä, vaikka viranomaiset toimintaa valvovatkin. Ur-

heiluseurojen tai järjestöjen toimiessa tapahtumien järjestäjinä on hyvä muistaa, että yh-

distysten vastuuhenkilöt ovat ne todelliset vastuunkantajat, jotka pahimmissa tapauksis-
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sa voivat joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen vahingoista. Yrityksen tai järjes-

tön yleisvakuutus ei aina pidä sisällään yleisötapahtuman vastuuvakuutusta, joka kor-

vaisi mahdolliset yleisölle sattuneet tapaturmat tai ulkopuolisille aiheutetut omaisuus-

vahingot. Myös poliisiviranomainen voi lupapäätöksensä yhteydessä edellyttää tapah-

tumajärjestäjältä vastuuvakuutusta henkilö- ja omaisuusvahinkojen varalle. Järjestäjän 

kannattaakin jo järjestelyjen alkuvaiheessa neuvotella vakuutusyhtiön kanssa vastuu- ja 

oikeusturvavakuutuksen sisältävästä vakuutuskokonaisuudesta. Silloin tulee ajoissa 

huomioitua myös vakuutusyhtiön edellyttämät turvallisuusvaatimukset.                           
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3 LUPAMENETTELY ja VIRANOMAIS 

YHTEISTYÖ 
 

 
 
 
 

3.1 Käsitteitä 

Yleisötilaisuuden järjestäjä joutuu toimimaan yhteistyössä useiden eri viranomaisten 

kanssa ja kohtaa monia lakiteksteistä poimittuja käsitteitä tai muuten outoja termejä, 

joiden tarkoitus ei avaudu ilman lisäselvitystä. Seuraavassa on koottuna kirjassa esiinty-

viä lupa-asioihin liittyviä käsitteitä lyhyine selityksineen.  

 

Yleinen kokous on mielenosoitus tai muu kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjes-

tetty tilaisuus, johon muutkin kuin nimenomaan kutsutut voivat osallistua tai jota he 

voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka 

on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten. 

 

Yleisötilaisuus on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu niihin rinnas-

tettava tilaisuus, jota ei ole pidettävä yleisenä kokouksena. Jos tilaisuuteen osallistumi-

nen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen kokoontumis-

lain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuu-

den laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. 
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Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä tilaisuudesta kirjallinen ilmoitus järjestämispai-

kan poliisille. Poliisi antaa tilaisuuteen ohjeita tai määräyksiä tai jos niitä ei tarvita voi 

ottaa tiedon vastaan ilmoituksena. Vaikka poliisille riittäisi pelkkä ilmoitus, saattaa pe-

lastusviranomainen kuitenkin edellyttää pelastussuunnitelmaa tai lisäyksiä kohteen ole-

massa olevaan pelastussuunnitelmaan. 

 

Lupapäätös on poliisin eli yleisötilaisuuksien lupaviranomaisen tekemä päätös, jossa 

tilaisuuden järjestäjän tapahtumailmoitukseen ja siihen liittyviin lisäselvityksiin perus-

tuen annetaan lupa järjestää yleisötilaisuus tietyin ehdoin. Poliisi voi myös päätökses-

sään kieltää tapahtuman järjestämisen. 

 

Vapaasti järjestettävä yleisötilaisuus on tilaisuus, joka on yksityinen taikka muutoin 

vähäisenä pidettävä. Siitä ei tarvitse tehdä poliisille ilmoitusta, mikäli osanottajien pieni 

määrä, tilaisuuden luonne tai järjestämispaikka ei edellytä erityisiä liikennejärjestelyjä 

tai toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi eikä sivullisille ja ympä-

ristölle aiheutuvan haitan estämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi häät, merkkipäivät ja pie-

net kyläjuhlat.  

 

Pelastussuunnitelma on yleisötilaisuuden järjestäjän tekemä ja pelastusviranomaisen 

hyväksymä suunnitelma, jossa selvitetään, miten ehkäistään vaaratilanteiden syntymis-

tä, miten varaudutaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilan-

teessa sekä miten varaudutaan omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin. Se voi olla osana 

laajempaa turvallisuussuunnitelmaa, jonka toteuttaminen on lupapäätöksen ehtona. 

 

Turvallisuussuunnitelma on yleisötilaisuuden järjestäjän tekemä laaja kokonaisuus, 

jossa määritellään kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat, muun muassa rikosten torjunta ja 

järjestyksen valvonta sekä selvitetään muut toiminnan riskitekijät ja niihin varautumi-

nen. Pelastussuunnitelma liitetään yleensä osaksi turvallisuussuunnitelmaa ja kokonai-

suus esitetään lupaviranomaiselle eli kyseisen kihlakunnan poliisille.  
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3.2  Mikä on suuri yleisötilaisuus? 

Tässä kirjassa käsitellään suurten yleisötilaisuuksien turvallisuusjärjestelyjä. Yleisötilai-

suudellahan tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja mui-

ta niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Missään laissa, asetuksissa tai määräyksissä ei ole 

kuitenkaan määriteltynä mikä on suuri yleisötilaisuus, eikä sitä yksiselitteisesti oikein 

voi määritelläkään. Tässä kirjassa käsitellään suurena yleisötilaisuutena sellaista tilai-

suutta, johon järjestäjän velvollisuutena on laatia pelastuslaissa mainittu pelastussuunni-

telma. Pelastussuunnitelma on osa tapahtuman kaikki turvallisuusasiat sisältävää turval-

lisuussuunnitelmaa. Pelastussuunnitelman vaativista tapahtumista ja pelastussuunnitel-

man sisällöstä kerrotaan kappaleessa 5.2.  Kirjaa voi toki käyttää myös soveltuvin osin 

pienten tapahtumien suunnittelun apuvälineenä.. 

 

 

3.3  Lupaviranomainen 

 

Poliisiviranomainen myöntää luvan yleisötilaisuuden järjestämiseen omien kriteeriensä 

ja muiden toimintaa valvovien viranomaisten lausuntojen perusteella. Kihlakuntien me-

nettelytavat yleisötilaisuuksien järjestäjien tapahtumailmoitusten vastaanottamisessa ja 

niihin liittyvässä päätöksenteossa vaihtelevat jonkin verran eri alueilla. Tässä oppaassa 

esitellyt käytännöt ovat suosituksia, joista monet perustuvat Vantaan kihlakunnan alu-

eella sovellettaviin, hyviksi todettuihin toimintatapoihin. 

 

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuudenjärjestämisestä kirjallinen il-

moitus järjestämispaikan poliisille. Poliisi antaa tilaisuuteen ohjeita tai määräyksiä tai 

jos niitä ei tarvita voi ottaa tiedon vastaan ilmoituksena. Sen jälkeen poliisi pyytää tar-

peen mukaan lausuntoja muilta kyseisen tyyppistä tapahtumaa valvovilta viranomaisilta, 

esimerkiksi pelastuslaitokselta, ympäristö- ja terveysviranomaisilta ja rakennusvalvon-

nalta. Kun poliisi on saanut muilta viranomaisilta hyväksynnät eri osa-alueiden suunni-

telmille, ja kun sen omat vaatimukset täyttyvät, antaa se kirjallisen päätöksen (luvan), 

johon on kirjattuna tapahtumaa koskevat ohjeet ja määräykset eli lupaehdot.  

 



                                         14 
 

 

Poliisiviranomainen siis antaa päätöksessään luvan tapahtuman järjestämiseen tietyillä 

ehdoilla. Jotta varsinainen lupamenettely sujuisi joutuisasti ja ilman viime hetken han-

kalia lisäselvitysvaatimuksia, kannattaa tilaisuuden järjestäjän aloittaa kanssakäynti 

muidenkin valvontaviranomaisten kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kun 

kaikki tapahtuman vaatimat selvitykset ja luvat on ajoissa tehtynä ja hankittuna, varsi-

nainen lupamenettely hoituu poliisin kanssa ilman viivytyksiä. Tarkemmin viranomai-

syhteistyöstä ja aikataulusta kerrotaan jäljempänä luvuissa 3.6 ja 3.7. 

 

Seuraavassa on lueteltuna esimerkkejä tapahtumista, joihin vaaditaan poliisiviranomai-

sen lupamenettely lisäselvityksineen. Yhtenä vaadittavista lisäselvityksistä on lähes aina 

pelastussuunnitelma. Käytännössä pelastussuunnitelman vaatimiin tilaisuuksin tarvitaan 

aina myös viranomaisen lupamenettelyä, joten perusteet poliisin lupamenettelyn ja pe-

lastussuunnitelman tarpeelle ovat pitkälti samankaltaisia.  Kaikissa esimerkkeinä maini-

tuissa tapahtumissa ei välttämättä ole suurta määrää yleisöä, mutta muut riskitekijät 

edellyttävät suunnitelmia onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi. 

Joissain tapauksissa voi rakennuksessa tai alueella olla jo tehtynä pelastussuunnitelma, 

mutta jos siinä ei ole huomioituna järjestettävän tapahtuman kaltaista suurta yleisötilai-

suutta, tulee sitä varten tehdä suunnitelmaan erillinen liite.   

 

3.4  Poliisin lupamenettelyn vaativia tapahtumia 

 

Seuraavassa luetellaan tapahtumia, joihin vaaditaan poliisin lupamenettely lisäselvityk-

sineen.   

 

• Tapahtuma pienellä alueella, johon odotetaan yleisöä yli 500 henkeä, esimerkik-

si markkinat tai muu tapahtuma piha-alueella. 

• Pienempi, kuin 500 hengen tapahtuma, joka järjestetään erityisissä olosuhteissa, 

erikoisessa tilassa tai vaativissa luonnonolosuhteissa. 

• Yleisötilaisuus, jossa on alkoholin anniskelualue. 

• Kun järjestetään rockfestivaali tai nuorisotapahtuma. Myös ilmaistilaisuus, jonka 

yleisömäärää on vaikea ennakoida.  
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• Kansainvälinen kilpailu, esimerkiksi jalkapallo-ottelu. Ei kuitenkaan sarjapeli 

vaan kansainvälinen tai muuten erityinen ottelu, lajiliiton riskiarvio huomioiden.  

• suljettu tilaisuus, mikäli sitä ei voida tulkita vähäiseksi tai yksityiseksi. 

• Tapahtuma, johon liittyy suurienergisen vammautumisen riski, kuten autokilpai-

lu, venekilpailu tai ilmailunäytös. Ilmailunäytökselle vaaditaan lisäksi ilmailuvi-

ranomaisen hyväksymä suunnitelma. 

 

3.5  Poliisille tehtävän ilmoituksen sisältö 

Poliisille tehtävästä ilmoituksesta tulee olla selvitettynä ainakin seuraavat asiat: 

 

• tilaisuuden järjestäjä sekä yhteyshenkilö, jonka tulee olla poliisin tavoitettavissa 

ennen tilaisuutta ja sen aikana  

• selvitykset tilaisuudesta, ohjelmasta, esiintyjistä ja oletetusta yleisömäärästä ja 

tilaisuuden aikataulu 

• järjestämispaikka ja järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus 

• järjestyksenvalvojat 

• tiedot mahdollisesta alkoholin anniskelusta ja anniskelualueesta  

• rakennelmat ja muut erityisvälineet, joita tilaisuudessa tullaan käyttämään 

• pysäköinnin ja liikenteen järjestäminen 

• selvitys vastuuvakuutuksesta henkilö- sekä omaisuusvahinkojen varalta 

• järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus 

• turvallisuussuunnitelma, joka sisältää tarvittaessa pelastussuunnitelman. 

 

3.6 Muut valvontaviranomaiset 

Yleisötilaisuudet ovat kooltaan ja kävijämäärältään hyvin erilaisia, mutta kaikissa niissä 

on otettava huomioon samat turvallisuuteen liittyvät perusvaatimukset eli osallistujien, 

sivullisten ja ympäristön turvaaminen. Tapahtuman luonne ja sen järjestämispaikka vai-

kuttavat siihen, minkä muiden kuin poliisiviranomaisen alaan kuuluvia selvityksiä jär-

jestäjä joutuu tekemään. Seuraavassa on kuvaukset viranomaisista, joiden hyväksymiä 

selvityksiä voi yleisötilaisuuden järjestäjä joutua liittämään poliisiviranomaiselle toimi-

tettavaan lupailmoitukseen: 
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Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa asemakaavan noudattamista sekä 

huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä. Kunnan 

rakennusvalvontaviranomainen määrittelee väliaikaisten rakennelmien rakennuslupa-

tarpeen ja hyväksyy töistä vastaavat henkilöt. Katso luku 5.6. 

 

Kunnan ympäristöviranomaiselta haetaan lupa normaalin melutason ylitykseen ja 

sieltä saa myös neuvoja esimerkiksi jätehuollon järjestämisestä ja muusta ympäristön 

suojelusta. 

 

Kunnan terveysviranomainen valvoo ja myöntää elintarvikkeiden myyntiluvat. Ter-

veysviranomainen määrittää myös yleisötilaisuuteen vaadittavan ensiapuvalmiuden. 

Katso luku 9.2.  

 

Pelastusviranomainen valvoo yleisötilaisuuteen tehtävän pelastussuunnitelman 

noudattamista ja määrittelee muun muassa paikalle tilaisuuden ajaksi vaadittavan 

pelastusvalmiuden tason. Katso luku 9.4.  

 

Lääninhallitus valvoo alkoholin anniskelua ja myöntää anniskelualuetta koskevat lu-

vat.  

3.7 Toimintajärjestys ja aikataulu  

 
Selvitykset nippuun 

Koska suuria yleisötilaisuuksia valvovat useat eri viranomaistahot, vaatii lupa-asioiden 

sujuminen riittävää ennakointia ja hyvää yhteistyötä järjestäjien ja eri viranomaisten vä-

lillä. Tapahtumasta poliisiviranomaiselle tehtävän ilmoituksen perusteella tämä harkit-

see lupaehdot tai vaatimukset tapahtuman järjestämiseksi, esimerkiksi järjestysmiesten 

ja liikenteenohjaajien määrät sekä alueen mahdollisen aitaamisen. Poliisiviranomaisen 

tulee aina ilmoittaa pelastuslaitokselle kaikista järjestettävistä suurista tapahtumista. 

Niihin on järjestäjän aina tehtävä pelastussuunnitelma. Se ja poliisin vaatimat muut sel-

vitykset voidaan koota yhdeksi turvallisuussuunnitelmaksi.   

 

Käytännössä tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa on järjestäjän hyvä aloittaa tiedus-

telemalla poliisiviranomaiselta, mitkä ovat poliisin omat vaatimukset ja mitä muita sel-
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vityksiä kyseisenlainen tapahtuma vaatii. Sen jälkeen tilaisuuden järjestäjä voi kääntyä 

niiden viranomaisten puoleen, joiden vastuualueelta tarvitaan lisäselvityksiä tai lupia. 

Pelastussuunnitelman ja muiden lisäselvitysten valmistuttua voidaan varsinainen tapah-

tumailmoitus jättää poliisille.  

 

Ilmoituksen jättämisaika 

Lain mukaan yleisötilaisuudesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan polii-

silaitokselle vähintään 5 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. Viisi vuorokautta riittääkin, jos kaikki tar-

vittavat muilta viranomaisilta vaadittavat hyväksynnät ovat ilmoituksessa mukana. Käy-

tännössä kuitenkin, kun on kyse suuresta yleisötilaisuudesta, ensimmäinen kontakti lu-

paviranomaiseen on hyvä ottaa vähintään puoli vuotta ennen suunniteltua tapahtumaa. 

Silloin ehtii hyvin valmistella turvallisuussuunnitelmat, sopia mahdollisesti vaadittavis-

ta ensiapu- ja pelastusmiehistöistä ja hoitaa aikaa vievät lupamenettelyt muiden viran-

omaisten kanssa. Liitteessä 1 on esimerkkinä viranomaisasioiden kalenteri eri toimenpi-

teiden aikataulutuksesta suuressa tapahtumassa. 

 

Viranomaisten yhteistyö 

Suurissa tapahtumissa, kuten rock-festivaaleilla, on hyvä pitää jo hyvissä ajoin tapah-

tuman suunnittelun alkuvaiheessa yhteinen palaveri kaikkien tilaisuutta valvovien vi-

ranomaisten ja järjestäjien kesken. Yhteispalaverin kokoonkutsujana voi olla esimerkik-

si poliisi saadessaan tiedon tulevasta tapahtumasta. Myös tapahtuman järjestäjä voi eh-

dottaa yhteispalaveria. Yhteiskokoontumisessa voidaan kerralla määritellä järjestäjältä 

vaadittavat selvitykset ja siten tilaisuuden järjestäjä säästää monta virasto-käyntiä.  Hy-

vin toteutetulla viranomaisyhteistyöllä voidaan poliisin ja muiden viranomaisten vaateet 

kirjoittaa samaan poliisiviranomaisen laatimaan lupapäätökseen. Näin menetellen karsi-

taan päällekkäiset vaatimukset ja tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt on helpompi hah-

mottaa, kun asiakirjat on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. 
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Valvontakatselmukset 

Tilaisuuksissa, joissa toimintaa valvoo useita viranomaisia, on järjestäjän kannalta sel-

keintä, että juuri ennen tapahtumaa tehtävä järjestelyjen vaatimustenmukaisuuden tar-

kastaminen tehdään yhteisenä viranomaiskatselmuksena. Katselmuksessa käydään ensin 

läpi järjestelyt yleisellä tasolla, jonka jälkeen eri osa-alueiden vastuuhenkilöt voivat pa-

neutua yksittäin tarkastettaviin kohteisiinsa. Viranomaiskatselmus määrätään yleensä 

lupaehdoissa ja se olisi suositeltavaa tehdä tilaisuutta edeltävänä päivänä, jolloin jää vie-

lä aikaa mahdollisesti vaadittaville muutoksille. Tavoitteena kuitenkin on, että katsel-

mus olisi enemmänkin suunnitelmien ja tilaisuudelle määriteltyjen ehtojen toteutumisen 

toteamista kuin määräysten antamista. Onhan järjestäjällekin taloudellisempaa saattaa 

asiat kuntoon etukäteen kuin tehdä viime hetkessä muutoksia järjestelyihin tai rakentei-

siin.  

 

Riippumatta siitä tehdäänkö tilaisuudessa viranomaisten yhteiskatselmus vai tarkiste-

taanko eri osa-alueet erikseen, tulee jokaisessa suuressa yleisötilaisuudessa viranomais-

ten varmentaa yleisön turvallisuuteen liittyvien vaatimusten toteutuminen ennen kuin 

tapahtuma voi alkaa.  
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4  PELASTUSSUUNNITELMA 

4.1  Yleistä pelastussuunnitelmasta 

 

Laki velvoittaa 

Pelastuslaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, 

varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä 

varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kykenevät. Määrä-

ykset edellyttävät liiketoiminnan harjoittajaa tai muuta yhteisöä laatimaan järjestämänsä 

tapahtumaa varten pelastussuunnitelman. Hyvin usein tilaisuuteen, johon vaaditaan po-

liisin tekemä lupapäätös, vaaditaan myös pelastussuunnitelma. Toisinaan voi kuitenkin 

olla myös tilaisuuksia joihin poliisi ei vaadi lupamenettelyä, mutta yleisön turvallisuu-

den vuoksi vaaditaan pelastussuunnitelma. 

 

Useimmiten yleisötapahtumaan tehdään yksi kaikki turvallisuusasiat kattava turvalli-

suussuunnitelma, jonka yhtenä osana on laissa mainittu pelastussuunnitelma. Myös sel-

laisessa ympäristössä tai rakennuksessa, jossa on jo olemassa pelastussuunnitelma, mut-

ta siinä ei ole huomioitu kyseisenlaista tilaisuutta tai toimintaa, tulee järjestäjän laatia 

erillinen liite jo olemassa olevaan suunnitelmaan. Esimerkiksi monitoimihallissa voi-

daan järjestää jääkiekko-ottelu, musiikkikonsertti, taikuriesitys tai ratsastuskilpailu. Ky-

seiset tapahtumat sisältävät osittain samoja riskejä, mutta jokaisessa on myös omia eri-

koisuuksiaan, jotka on huomioitava turvallisuusjärjestelyissä. Siis, mikäli tilaa tai aluet-

ta varten tehdyssä pelastussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon järjestettäväksi aiotun 

kaltaista tapahtumaa, tulee pelastussuunnitelmaan tehdä lisäykset sitä varten.   

 

Apuväline organisointiin ja työkalu taloudellisten riskien hallintaan  

Hyvin tehty pelastussuunnitelma on tapahtuman turvallisuussuunnittelun peruspilari. Se 

toimii järjestäjän muistilistana, jonka avulla on helppo käydä järjestelmällisesti läpi tur-

vallisuuteen liittyvät asiat. Asioiden kirjaaminen helpottaa myös järjestäjien keskinäistä 

viestintää. Pelastussuunnitelma onkin erinomainen työn organisoinnin apuväline. Vi-

ranomaiset taas saavat pelastussuunnitelman perusteella tietoa tapahtumasta ja sen tur-
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vallisuusorganisaatiosta ja voivat huomioida sen omassa operatiivisessa vaste- ja johta-

missuunnittelussaan. 

 

Ennakoivat, yleisöturvallisuutta parantavat toimenpiteet, jotka on toteutettu hyvissä 

ajoin yhteistyössä pelastus- ja muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa, 

ovat myös tapahtumajärjestäjän taloudellista riskienhallintaa erityisesti toistuvissa, elin-

kaareltaan monivuotisissa yleisötapahtumissa. Ajoissa tehty pelastussuunnitelma auttaa 

järjestäjää turvallisuusasioiden budjetoinnissa ja toimintojen käytännön suunnittelussa. 

Viranomaisyhteistyö kannattaakin aloittaa heti kun tapahtuman järjestämistä aletaan 

suunnitella. Pelastussuunnitelman tulee olla valmis ja se tulee toimittaa alueen pelastus-

viranomaiselle nähtäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua. Lisäksi 

ensiapusuunnitelmaosio on toimitettava ensiavusta ja ensihoidosta vastaaville viran-

omaisille. Katso luvut 3.7 ja 9.2. 

 

Suunnitelman jalkautus 

Tärkeintä pelastussuunnitelmassa on sen käytännön toimivuus. Pelastussuunnitelman 

tarkoitus on esittää selkeästi ja ytimekkäästi tapahtuman perustiedot, tapahtumaan sisäl-

tyvät ja siitä aiheutuvat riskit sekä niiden hallitsemiseksi käytettävät keinot. Jokaisen ta-

pahtuman toimihenkilön tulee ymmärtää ja osata tulkita sitä. Suunnitelmaan on suositel-

tavaa kuulua selkeitä irrotettavia laminoituja piirroksia tapahtuma-alueesta, siellä sijait-

sevista rakennelmista ja turvallisuusteknisistä käyttölaitteista. Siitä voidaan myös kopi-

oida toimintaohjeita erikseen jaettavaksi esimerkiksi järjestysmiehille.  

 
Pelastussuunnitelma tulee jakaa tapahtuman henkilökunnalle siten, että kaikki voivat siihen tutustua en-

nakkoon ja sen on oltava jokaisen saatavilla tilaisuuden aikana. Hyvä tapa on toimittaa pelastussuunni-

telma jokaiselle tapahtumassa työskentelevälle viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa ja tapahtuman al-

kaessa vaatia jokaiselta kirjallista kuittausta siihen tutustumisestaan. Siten varmistetaan, että kaikki tunte-

vat suunnitelman sisällön ja voivat vielä kysellä mahdollisista toiminta-alueeseensa liittyvistä epäselvistä 

asioista.    
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Tilaisuuksia, joihin vaaditaan pelastussuunnitelma, ovat 

• rockfestivaalit 

• suuret juhannusjuhlat  

• lavatanssit, joissa paljon yleisöä 

• nuorisofestivaalit 

• tapahtumat, joissa on yli 500 henkilöä pienellä alueella, esimerkiksi markkinat 

tai muu tapahtuma piha-alueella 

• tapahtumat, joissa on yleisöä yli 300 henkeä ja alkoholitarjoilu 

• tapahtuma teltassa, jossa yli 200 henkilöä 

• tapahtuma teltassa, jossa yli 100 henkilöä ja alkoholitarjoilu  

• tapahtumat, joissa on yleisönä erityisryhmiä, esimerkiksi vammaisia 

• tapahtumat, jotka ovat hankalien kulkuyhteyksien päässä, esimerkiksi saaressa 

• tapahtumat, joissa on suurienergisen vammautumisen riski, esimerkiksi mootto-

riurheilutapahtumat ja ilmailunäytökset 

• sisätilassa, joka ei ole suunniteltu yleisötapahtumiin satunnaisesti tai 

säännöllisesti järjestettävät tapahtumat, joissa yli 100 henkeä (jos 

alkoholitarjoilu, raja  50 henkeä)  esimerkiksi konsertti parkkihallissa 

• tapahtuma, jossa käytetään pyrotekniikkaa. 

 

4.2  Riskikartoitus 

Turvallisuus- ja pelastussuunnittelu alkaa riskien tunnistamisella. Tärkeimpinä ovat 

henkilöturvallisuuteen kohdistuvat riskit ja sen jälkeen omaisuuteen ja ympäristöön liit-

tyvät asiat. Riskianalyysissä ensimmäisenä kartoitetaan, minkälaisia vaaroja voi ky-

seisenlaiseen tapahtumaan ja toimintaan liittyä ja millä todennäköisyydellä. Sen jälkeen 

mietitään, mitä voi seurata kyseisen riskin toteutumisesta. Edellisten perusteella pääte-

tään toimenpiteet, millä riski voidaan poistaa tai sitä pienentää sekä päätetään toimenpi-

teistä joilla toteutuneen riskin seurauksia pienennetään. Riskikartoituksessa on huomioi-

tava seuraavia asioita:  

 

• yleisön ikäjakauma, erikoisryhmät (vip, potilasryhmät), seisova vai istuva yleisö 

• ohjelma, esiintyjät, fanikulttuuri, tilaisuuden kesto 

• alkoholitarjoilu ja/tai -myynti  
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• huumeiden käytön ja levittämisen todennäköisyys alueella 

• tilapäisrakennelmat ja käytettävissä olevien tilojen erityispiirteet  

• alueen laajuus ja sen erikoistekijät, esimerkiksi vesistö tai vaikea maasto 

• sään vaikutus ja tapahtuman vuorokaudenaika. 

 

Kirjaamalla uhkatekijöitä ja mahdollisia onnettomuusmalleja edellä mainitut asiat huo-

mioiden, voidaan alkaa suunnitella onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja toimimista on-

nettomuustilanteissa. Liitteessä 3 on riskien arvioimisen ja vertailemisen malli.  

 

4.3  Pelastussuunnitelman sisältö 

Pelastussuunnitelmasta ei ole olemassa mitään yhtä ja oikeaksi todettua muotoa, ja sitä 

koskevissa määräyksissäkin on ainoastaan mainittu asiat, joihin tulee kiinnittää huomio-

ta. Seuraavassa on kuvattuna pelastussuunnitelman rakenne, jonka on todettu soveltuvan 

hyvin yleisötapahtumiin. Osaa tämän luvun asioista käsitellään seikkaperäisemmin 

omissa kappaleissaan jäljempänä. Kunkin asian perässä onkin viittaus kappaleeseen, 

josta löytyy lisätietoa. Liitteessä 2 malli pelastussuunnitelman tekemiseen. 

 

Yleiskuvaus ja organisaatio 

Yleiskuvauksessa kerrotaan tapahtuman luonteesta, ajankohdasta ja odotetusta yleisö-

määrästä.  Tapahtuman organisaatio yhteystietoineen kuvataan tässä osiossa. Eri osa-

alueiden vastuuhenkilöt ja henkilökunnan määrä tulee ilmetä selkeästi yleiskuvauksessa. 

Yksityiskohtaisemmat tiedot ja kuvaukset tärkeimmistä osa-alueista, esimerkiksi en-

siapuryhmän koostumus ja sen toimintakuvaus, on oltava pelastussuunnitelmassa omina 

osioinaan. 

 

Alueen kuvaus ja kartat 

Tässä kohdassa kuvataan tapahtuma-alue ja tapahtumaan liittyvät rakennelmat, kuten 

esiintymislavat, myyntikojujen määrä ja anniskelupisteet. Liitteenä tulee olla selkeä 

kartta tapahtuma-alueesta. Siinä tulee näkyä muun muassa yleisön kulkureitit, aidat, pe-

lastustiet, ensiapupisteet, tilapäisrakennelmat ja muut tapahtumaan oleellisesti liittyvät 

rakennukset ja paikat. Katso luku 5. 
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Pelastus- ja ensiapuvalmius 

Pelastussuunnitelmassa tulee olla seikkaperäisesti kerrottuna, miten tapahtumassa  

on varauduttu yksittäisiin ja mahdollisiin suuronnettomuuksiin, tapaturmiin sekä sairas-

kohtauksiin. Siinä on kuvattava paikalla olevien pelastus- ja ensiapuhenkilöstön määrä, 

valmiudet, kalusto ja toimintatavat. Lisäksi on suunnitelmassa oltava toimintaohjeet 

kullekin eri ryhmälle. Katso luvut 9.2 ja 9.3. 

 

Toiminta onnettomuustilanteessa tai sen uhatessa 

Pelastussuunnitelmassa tulee olla selvitys tilaisuuden turvallisuusorganisaation keski-

näisen viestinnän toteuttamisesta ja toiminnasta onnettomuustilanteessa tai sen uhatessa.  

Pelastussuunnitelmassa tulee kuvata toiminta hätätilanteessa ja lisäavun hälyttäminen 

siten, että kaikki tapahtumassa työskentelevät voivat siitä etukäteen kerrata asiat. Ohjei-

den tulee olla selkeitä, yksinkertaisia ja nopeasti luettavissa. Tapahtuman mahdollinen 

keskeyttäminen onnettomuuden johdosta tai sen uhatessa voi olla joskus välttämätöntä. 

Sitä varten tulee pelastussuunnitelmassa olla mainittuna henkilöt, joilla on valtuudet eri 

toimintojen tai koko tapahtuman keskeyttämiseen. Katso luku 10. 

 

Vaaralliset aineet ja erikoistehosteet 

Mikäli tapahtuman yhteydessä järjestetään ilotulitus tai esityksissä käytetään pyrotekni-

siä tehosteita, tulee niistä olla erillinen selvitys. Katso luku 7 

Alueella käytettävistä ja varastoitavista muista vaarallisista aineista, kuten esimerkiksi 

polttoaineista ja nestekaasuista on tehtävä selvitys. Katso luku 5.9. 

 

Lukukuittaukset 

Pelastussuunnitelmassa tulee olla luettelo henkilöistä, joiden tulee siihen tutustua. Tur-

vallisuudesta vastaava henkilön tulee pyytää omaan kappaleeseensa kuittaus lukemises-

ta jokaiselta ja samalla varmistaa, että asiat on ymmärretty oikein. Kuittausten avulla ta-

pahtuman turvallisuudesta vastaava voi myös mahdollisessa kiistatilanteessa osoittaa, 

että hän on saattanut turvallisuusasiat kaikkien tietoon.  

 

 SÄÄDÖKSIÄ ja LISÄTIETOJA 
 
Pelastuslaki 2003/468 8§ ja 9§. 
 
Valtioneuvosto asetus pelastustoimesta 2003/787 9§ ja 10. 
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5 TAPAHTUMA-ALUE 

5.1  Liikenne 

Liikennesuunnittelulla on tärkeä rooli yleisön viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. 

Suunnittelussa on huomioitava yleisön sujuva liikkuminen alueelle ja sieltä pois. Tapah-

tuma-alueelle kulkeva ihmis- ja autovirta ei saa häiritä kohtuuttomasti ympäröivän alu-

een muuta elämää. Autoliikennettä tulee suunnata kauemmas varsinaiselta tapahtuma-

paikalta järjestämällä autojen pysäköinti erillisille alueille ja niiltä tarvittaessa yhteiskul-

jetus tapahtumapaikoille. Jo tapahtuman ilmoittelussa tulee selkeästi kuvata suositelta-

vat kulkuyhteydet ja -reitit. Mikäli tapahtuman takia joudutaan sulkemaan normaalisti 

käytössä olevia teitä, tulee muuttuneista liikennejärjestelyistä tehdä kartta, joka toimite-

taan paloasemalle ja mahdollisille sairaankuljetusyrityksille.  Liikennejärjestelyistä tulee 

aina neuvotella ajoissa poliisin kanssa ja pelastusviranomaiselta tulee selvittää mahdol-

lisen erikoiskaluston vaatimukset kulkureittien mitoitukselle.  

 

Tapahtuman yleisöalueet tulee suunnitella siten, että niillä ei tapahtuman aikana tarvitse 

liikkua moottoriajoneuvoilla muuten kuin hätätilanteissa. Mikäli alueen huoltoa varten 

täytyy moottoriajoneuvolla kulkea alueen läpi, tulee huoltoreitit eristää muusta alueesta. 

 

5.2  Pelastustiet 

Koko tapahtuma-alueelle tulee päästä nopeasti pelastusautoilla ja ambulansseilla. Ulko-

alueilla autojen tulisi päästä sujuvasti vähintään viidenkymmenen metrin etäisyydelle 

onnettomuuskohteesta. Alueella olevista rakennuksista, niiden uloskäytävistä ja vara-

teistä vastaava etäisyys on kaksikymmentä metriä.  Lisäksi alueen reunoille on hyvä 

määritellä etukäteen sairasautoja varten potilaiden noutopaikat, joille päästään helposti 

sairasautoilla. Edellä mainittujen asioiden toteutuminen vaatii lähes aina muusta tapah-

tuma-alueesta erotettuja pelastusteitä.  

 

Pelastusteiden leveyden tulee olla vähintään 4.0 metriä ja niiden tulee kantaa raskaiden 

pelastusajoneuvojen paino eli vähintään 16 tonnia. Mikäli alueella on muita, esimerkiksi 

pelkästään ambulanssin painon kestäviä, pelastustoiminnan kannalta käyttökelpoisia tei-

tä, väyliä tai siltoja, tulee ne merkitä painorajoituksineen selkeästi pelastussuunnitel-
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massa olevaan alueen karttaan. Yleisille teille sijoitettaville pelastusteille tulee hakea 

ajoissa lupa kunnan tiemestarilta, jolloin saadaan myös lupa tilapäiseen pysäköinnin 

kieltämiseen teiden ja katujen varsilla.   Pelastustiet tulee aina merkitä pelastustie-

liikennemerkillä ja maininnalla mahdollisista painorajoituksista.  

 

Pelastusteitä voidaan käyttää alueen huoltoajoon, mutta niiden auki pysymistä on val-

vottava koko tilaisuuden ajan. Pelastustiet on merkittävä selkeästi pelastussuunnitelman 

liitteenä olevaan alueen karttaan ja niistä on hyvä vielä erikseen tiedottaa alueella toimi-

via pelastuslaitoksia ja ambulansseja. Hyvä tapa onkin viedä kopioita tapahtuma-alueen 

kartasta paloasemalle ja sairaankuljetusyritysten tukikohtaan, joissa ne voidaan asettaa 

näkyville paikoille tilaisuuden ajaksi. 

 

Mikäli voidaan olettaa, että tapahtumapaikan läheisyydessä autoja parkkeerataan pelas-

tusteille tai muille pelastustoimia haittaaville alueille, tulee liikenteenohjaukseen varata 

riittävästi henkilöstöä. Lisäksi tapahtuma-alueella olevien järjestysmiesten tulee osal-

taan pitää huolta pelastusteiden ja muiden alueelle johtavien väylien auki pysymisestä.  

Liitteessä 4 on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen asuinalueita varten tehty pelastusti-

en suunnitteluohje, jota voidaan soveltaa myös yleisötilaisuuksien pelastusteiden suun-

nittelussa.  

 

5.3  Alueen mitoitus ja suoja-alueet 

 

Tapahtuma-alueella tulee olla yleisölle tarkoitettuja alueita ja suoja-alueita. Alue tulee 

mitoittaa siten, että tapahtumaan odotettu yleisömäärä mahtuu olemaan riittävän väljästi 

sille varatulla alueella.  Esimerkiksi konsertin varsinaisella kuuntelualueella tulee olla 

noin yhden neliömetrin suuruinen alueen henkilöä kohden. Siis, jos konsertissa lavan 

edustalle odotetaan tuhatta ihmistä, tulee alueen koko olla tuhat neliötä. Käytännössä 

ihmiset pakkaantuvat esityksen aikana tiiviisti lavan läheisyyteen, mutta edellä maini-

tulla mitoituksella saadaan alueen takaosaan riittävästi väljyyttä ihmisten liikehdintää 

varten. Mikäli ulkotiloissa järjestettävässä tapahtumassa on vähäriskinen yleisöjakauma 

ja alueella on useita toisistaan riippumattomia poistumisreittejä, voidaan alueen mitoi-

tusperusteena käyttää 1-2 m2 henkilöä kohden. Suurissa rock-konserteissa tulee katselu-

alueita jakaa osiin mellakka- eli paineaidoilla eli niin sanotuilla, jotka ehkäisevät ihmis-
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ten puristumista toisiaan vasten. Aidat myös ohjaavat mahdollisessa paniikkitilanteessa 

ihmismassoja liikkumaan sivusuuntaan väljemmille alueille.  

 
Riittävän väljiksi mitoitettujen yleisöalueiden lisäksi tulee niihin liittyä vähintään sama 

määrä suoja-aluetta, johon yleisö voi poistua mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

Suoja-alueita tulee olla esimerkiksi esiintymislavojen edustoilla olevien katselualueiden 

sivuilla siten, että mahdollisessa paniikkitilanteessa ihmismassat voivat poistua niille tai 

niiden kautta turvaan toisiaan tallaamatta. Katselualueiden ja suoja-alueiden väliset aita-

rakennelmat tulee olla helposti kaadettavia ja niiden kaatamiseen tulee turvahenkilöstön 

varautua pitämällä nopeasti saatavilla siihen tarvittavat välineet. 

 

 

 
Mellakka- eli paineaidalla voidaan ohjata ihmismassojen liikettä 

 sivusuuntaan ja  ehkäistä ihmisten puristumista toisiaan vasten. 
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Myyntikojut tulee sijoitella selkeisiin, enintään viiden kojun ryhmiin siten, että ryhmien 

väli on vähintään neljä metriä. Yleisömassojen nopea siirtyminen alueella paikasta toi-

seen tulee huomioida. Esimerkiksi musiikkifestivaaleilla, joissa on useita esiintymisla-

voja, yleisö pyrkii usein siirtymään esityksestä toiseen mahdollisimman nopeasti. Sil-

loin tulee kulkuväylien olla riittävän väljiä. Jos kulku ohjataan esimerkiksi myyntikoju-

jen välistä kujaa pitkin, tulee kujan leveys suhteuttaa oletettuun yleisömäärään. Väylien 

valmiita mitoituksia on vaikea määritellä, mutta kokemus on osoittanut, että kymmenen 

metrin levyinen kuja sumppuuntuu helposti jo muutaman tuhannen henkilön ihmisvir-

ralla.  Sopivana kulkuväylän leveytenä voitaisiinkin pitää noin puolta esiintymislavan 

edustalla olevan yleisömassan leveydestä. 

 

5.4  Kokoamispaikka  

Mahdollisia onnettomuustilanteita varten tulee alueella olla myös etukäteen määritelty-

nä tarpeellinen määrä kokoamispaikkoja, joihin hoitoa ja kuljetusta tarvitseva yleisö 

voidaan siirtää odottamaan jatkotoimenpiteitä. Kokoamispaikan tai -paikkojen tulee si-

jaita pelastustien lähettyvillä, esimerkiksi ensiapupisteen yhteydessä ja sijainnin on ol-

tava sellainen, että niille saadaan sujuvasti siirrettyä ihmiset koko alueelta. Kokoamis-

paikat on aina merkittävä pelastussuunnitelman liitteenä olevaan alueen karttaan. 
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Pääsy riskialtteille alueille on estettävä aidalla tai vartioinnilla. 

 

5.5  Valaistus 

Vaikka ulkona järjestettävistä tapahtumista suurin osa järjestetään Suomessa valoisaan 

kesäaikaan, tulee alueen valaistukseen silti kiinnittää huomiota. Yöllä, tapahtumien 

päättymisaikaan, on luonnonvaloa yleensä niin vähän, että tarvitaan lisävalaistusta. Va-

laistuksessa tulee huomioida myös muutkin kuin yleisölle tarkoitetut alueet. Mahdolli-

sessa hätätilanteessa yleisön poistuminen tapahtuu osittain suoja-alueiden ja pelastustei-

den kautta, joten niidenkin valaisu on ensiarvoisen tärkeää. Suojaisien ja sivummalla 

olevien alueiden valaiseminen vähentää myös merkittävästi väkivaltarikosten riskiä. 

Muutamalla hyvin suunnatulla valaisimella voidaan estää monta kompastumista, pa-

hoinpitelyä tai muuta turvallisuushenkilöstöä työllistävää tapahtumaa. 

 



                                         29 
 

 

5.6  Rakennelmat  

Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa 

Suuret yleisötilaisuudet vaativat yhteistoimintaa järjestäjien ja eri viranomaisten välillä. 

Myös tapahtumapaikkakunnan rakennuslupaviranomaisen, eli rakennusvalvonnan, tulee 

olla osaltaan mukana ohjaamassa ja valvomassa toimintaa. Vaikka suurissakaan yleisö-

tilaisuuksissa ei aina välttämättä ole mitään rakennusvalvontaa koskevaa luvanvaraista 

rakentamista, on sitä pääsääntöisesti silti informoitava tilaisuuden järjestämisestä ja ta-

pahtumapaikalle suunnitelluista rakennelmista.  

 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista maan-

käyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Tilaisuuden järjestäjä taas vastaa rakennus-

valvonnan informoimisesta ja tarvittavien rakennuslupien hakemisesta sekä rakentami-

sen vastuuhenkilöiden hyväksyttämisestä. Jos lupia ja hyväksyttämisiä ei ole haettu, 

vastuu mahdollisesta rakennelman rikkoutumisesta, palamisesta ja sortumisesta seuraa-

muksineen jää tilaisuuden järjestäjälle. Kun tarpeelliset luvat ovat kunnossa ja vastaavat 

työnjohtajat hyväksytetty, siirtyy vahinkotapauksessa ainakin osa korvausvastuusta ra-

kennustöistä vastaaville yrityksille tai niiden vakuutusyhtiöille. Myös tapahtumajärjes-

täjien omien vastuuvakuutusten myöntämisen ja mahdollisten korvausten ehtona on, et-

tä rakentamisessa on noudatettu voimassa olevia rakentamismääräyksiä.   

 

Aikataulu ja asiakirjat 

Rakennusvalvonnalle tulee esittää asemapiirustus ja rakennelman rakennepiirustukset 

sekä selvitys maa-alueen hallinnasta. Jos rakennusvalvonta katsoo rakentamisen edellyt-

tävän rakennus- tai toimenpidelupaa, edellytetään myös vastaavan työnjohtajan hyväk-

syntämenettelyä. Mikäli samat rakenteet on aiemmin pystytetty samalle paikalle, riittää 

rakennusvalvonnalle yleensä viittaus aiempaan lupaan. Silloin rakennusvalvonta arvioi 

tapauskohtaisesti, tarvitseeko rakennelmien pystytystöistä vastaava mestari kuitenkin 

hyväksyttää rakennusvalvonnassa. 

 

Tilaisuuden järjestäjällä on aina oikeus saada rakennusvalvonnalta tieto mahdollisen ra-

kennusluvan tarpeellisuudesta. Toisaalta järjestäjällä on velvollisuus toimittaa raken-

nusvalvonnalle sen tarvitsemat asiakirjat niin ajoissa, että rakennusvalvonnalla jää riit-

tävä aika ratkaista asia. Käytännössä on vaikea määritellä, kuinka paljon ennen tapah-
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tumaa varsinaisia lupapäätöksiä tulee hakea. Rakennusvalvonnan resurssit vaihtelevat 

kunnittain ja hakemusten käsittelyaikataulut saattavat vaihdella suurestikin. Esimerkiksi 

kesäaikana, jolloin muutenkin rakennetaan vilkkaasti, tuskin kannattaa odottaa saavansa 

rakennusvalvonnalta ratkaisua lupa-asioihin muutamassa päivässä hakemuksen jättämi-

sestä. Tapahtumajärjestäjän kannattaakin olla yhteydessä paikkakunnan rakennusval-

vontaan jo tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa.  Silloin voidaan määritellä pääpiir-

teittäin, mitä lupia ja ilmoituksia tarvitaan, ja voidaan sopia aikataulut niiden hakemisel-

le. 

 

Rakennuslupa, toimenpidelupa tai ilmoitus 

Rakennusluvan tarve määritellään aina rakennusvalvonnassa. Suurten lava- ja telttaka-

tosrakenteiden tai muiden vastaavien rakennelmien pystyttäminen voi edellyttää raken-

nusluvan tai toimenpideluvan hakemista. Myös olemassa olevan rakennuksen alkuperäi-

sen käyttötavan muuttaminen, esimerkiksi varastosta kokoontumisrakennukseksi vaatii 

yleensä rakennusluvan hakemista. Pääsääntöisesti rakennus- tai toimenpidelupaa edelly-

tetään, jos rakennelma suunnitellaan ja rakennetaan vain määrättyä tapahtumaa varten. 

Rakenteiden toteuttamisesta suunnitelmien mukaisesti valvoo vastaava työnjohtaja. 

 

Usein suuriin yleisötapahtumiin tarvitaan huomattaviakin määriä tilapäisiä, vähäisiä ra-

kennelmia kuten esimerkiksi WC-tiloja, myyntikojuja, kankaisia aurinkokatoksia, 

varastotelttoja tai vaikkapa muusta alueesta erotettuja pysäköintialueita. Vaikka vähäisiä 

rakennelmia sinänsä olisi paljon, esimerkiksi kymmeniä myyntitelttakatoksia, ei kutakin 

niistä erikseen tai aluetta kokonaisuutena voi pitää rakennusvalvonnan lupamenettelyä 

tarvitsevana lyhyessä, enintään viikon kestävässä tapahtumassa. Tapahtuman lyhytai-

kaisuus sulkee pois kaupunkikuvallisen tarkastelun eivätkä rakennelmat sinänsä aiheuta 

yleisölle tai sivullisille vaaraa. Myöskään kiertävien sirkusten ja tivolien sekä herätys-

kokoustelttojen pystyttäminen ei vaadi aina yhteydenottoa paikalliseen rakennusvalvon-

taan. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka rakennelman pystyttämisestä ei rakennus-

valvontaan tarvitsisikaan olla yhteydessä, vastaa tilaisuuden järjestäjä aina rakenteiden 

turvallisuudesta. 
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Tilapäisrakennelmien on oltava huolellisesti koottuja ja niiden 

 rakentamista on valvottava. 

 

Paikalla tehtävät rakennelmat, koottavat lavat ja katokset 

Paikalla kokonaan tehtävät lava- ja katsomorakenteet voivat olla isoja, korkeita ja mas-

siivisia rakenteita. Niiden suunnitelmat on yleensä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa.  

Rakentaminen siis pääsääntöisesti vaatii rakennus- tai toimenpideluvan. Suunnittelussa 

on otettava huomioon normaalien rakenteisiin kohdistuvien kuormitusten lisäksi muut 

kuormitukset, esimerkiksi tungoskuorma, osittain avointen rakenteiden poikkeukselliset 

tuulikuormat, kattovesien kerääntyminen ja niin edelleen. Itse rakentamisessa on nouda-

tettava rakennesuunnittelijan piirustuksia ja rakentamiseen määriteltyjä muita ohjeita. 

Rakennusvalvonta valvoo rakentamisen toteuttamista tarvittaessa paikan päällä tehtävin 

katselmuksin.  

 

Mikäli on kyseessä koottava lava tai muu ”valmisrakenne” ei varsinaista rakennuslupaa 

tarvita. Silloinhan rakennelma on suunniteltu ja valmistettu toistuvasti koottavaksi ja 

purettavaksi. Tällöin rakennusvalvonnalle tulee esittää rakennelman rakennepiirustuk-

set, jolloin sen tulee arvioida rakennelman tekniset ominaisuudet ja käyttökelpoisuus 

huomioiden tapahtuman tai yleisön mahdolliset erityispiirteet, ympäristö ja muut tekijät. 
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Lisäksi rakennusvalvonnalle jää arvioitavaksi rakennelmien kokoamisesta ja purkami-

sesta huolehtivan henkilökunnan pätevyys tehtäväänsä.  

 

Olkoon kyseessä koottava tai paikalla kokonaan tehtävä rakennelma, tulee pystytyspai-

kalla muiden rakennevaatimusten lisäksi aina kiinnittää erityishuomiota seuraaviin asi-

oihin:  

 

• maaperän kantavuus  

• tuuliolosuhteet 

• pintavesien johtaminen 

• tulvavaara  

• sähköturvallisuus. 

 

5.7  Sähköturvallisuus 

Kiinteitä sähköasennuksia sekä sähkölaitteiden vaativia korjaustöitä saavat tehdä vain 

kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt ja yritykset. Muut kuin sähköalan ammattilai-

set ovat oikeutettuja tekemään sähkölaitteille vain eräitä säädöksissä erikseen määritel-

tyjä toimenpiteitä. Esimerkiksi yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen 

ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä nimellisjännitteeltään enin-

tään 50 voltin vaihtojännitteisiin ja 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat 

sähkötyöt eivät vaadi sähköurakointilupia. Näitä toimenpiteitä saa kuitenkin tehdä vain 

sellainen henkilö, joka on riittävästi perehtynyt sähköturvallisuuteen ja osaa tehdä työt 

huolella ja turvallisesti. Sähkötöiden tekijä tai urakoitsija on aina vastuussa korjaamansa 

tai asentamansa laitteen turvallisuudesta.  

 

Kosteus on aina riskitekijä sähkönkäytössä ulkona järjestettävässä yleisötilaisuudessa. 

Ulkotiloissa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja, ehjiä sähkölaitteita ja -johtoja. Ulko-

käyttöön ja kosteisiin tiloihin soveltuvat ainoastaan maadoitetut jatkojohdot, ja koneissa 

ja laitteissa tulee olla vikavirtasuojaus. Aina on myös huomioitava sateen mahdollisuus 

ja varauduttava riittävään sadesuojaukseen sähkölaitteiden osalta. Sähkön syöttö- ja jat-

kojohdot on asennettava siten, että tapaturmavaaraa ei ole. Jos johto joudutaan vetä-

mään kulkuväylän poikki, on se mahdollisuuksien mukaan joko upotettava suojaputkes-
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sa maahan tai käytettävä ajosiltoja. Siten estetään johtojen vahingoittuminen ja turva-

taan ihmisten kulkeminen. 

 

Kun yleisötilaisuuteen rakennetaan esiintymislava tai muita metallirakenteita, tulee eri-

tyistä huomiota kiinnittää potentiaalitasaukseen eli lavan metallirakenteiden maadoitta-

miseen. Maadoituksella viedään metallisesta lavarakenteesta kireän puristusliittimen 

avulla kuparista maadoitusjohdinta hyväksikäyttäen mahdolliset vaurion tai salamanis-

kun aiheuttamat sähkövirrat maadoituspiikin avulla maahan.  

 
Ulkotiloissa on käytettävä kosteisiin tiloihin tarkoitettuja sähkötarvikkeita 

 ja kulkuväylillä olevat johdot tulee suojata vahingoittumiselta. 

 

5.8  Myyntipisteet 

Sijoittelu ja mitoitus 

Myyntipaikat ovat usein noin 4 x 4 metrin kokoisia kojuja tai telttakatoksia, joita liite-

tään yhteen, jolloin alueelle muodostuu yhtenäinen myyntipisteiden rivistö. Yhteen voi-

daan liittää enintään viisi myyntipaikkaa siten, että ryhmien väli on vähintään neljä met-

riä. Myynti-paikkojen sijoittelussa on huomioitava niiden toiminnallisuus asiakkaiden, 

pelastusteiden ja huollon suhteen. Myyntitoiminta onkin hyvä sijoittaa yleisöalueen lai-

doille, jolloin tapahtuman aikana tavarakuljetukset ja muu huolto ei vaadi kulkua ylei-
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söalueen läpi.  Pelastustoimintaa varten määriteltyjä pelastusteitä voidaan käyttää huol-

to-ajoon kun huolehditaan niiden, ettei niitä tukita ajoneuvoilla. 

 

Jätteille tulee olla varattuna riittävän suuret keruupaikat ja niiden on hyvä sijaita myyn-

tikojujen ja huoltoteiden läheisyydessä. Suuret jätteidenkeruusäiliöt eivät kuitenkaan 

syttymisvaaran vuoksi saa olla kahdeksaa metriä lähempänä myyntipisteitä. Pienet, 

myyntipisteiden välittömässä läheisyydessä olevat roska-astiat pitää pyrkiä sijoittamaan 

vähintään neljän metrin päähän rakennelmista. Hygieniavaatimukset tulee ottaa huomi-

oon suunniteltaessa myyntipisteiden ja käymälöiden sijoittelua tapahtuma-alueelle.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TURVAETÄISYYKSIÄ AVOTULELLE 
 
Ulkoroihu:   

• 4 metriä rakennelmista ja käytävistä (varmista,
ettei tuuli liikuta keventynyttä astiaa) 

 
Jätkänkynttilä  

• 5-10 metriä rakennelmista ja käytävistä (huo-
mioi lentävät kipinät) 

 
KAIKKEA AVOTULTA ON VALVOTTAVA 
 

 

 

Myyntipisteitä ja tavaran myyntiä koskevia vaatimuksia: 

• Yleisessä kaupassa ei saa pitää sellaisia myyntituotteita, jotka ovat Suomen lain 

vastaisia (mm. teräaseet, huumausaineet tai niiden käyttöön tarkoitetut välineet). 

• Alkoholin ja tupakkatuotteiden myynnissä on noudatettava ikärajoja. 

• Tilaisuuden järjestäjä on velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen ruuanval-

mistuspaikoista paikalliselle ympäristöterveydenhuollolle.  

• Ruuanvalmistuksessa on saavutettava hyväksyttävä hygieniataso. 
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• Hygienian ja paloturvallisuuden vuoksi on rasvakeitinten ja ruokapannujen ja 

asiakastilan välissä oltava vähintään 30 cm korkea suojus, esimerkiksi plexi-

muovia.  

• Käytettävien sähkölaitteiden tulee olla ulkokäyttöön hyväksyttyjä ja vikavir-

tasuojalla varustettuja. 

• Muita kuin myyntitoimintaan välttämättömiä kemikaaleja ei myyntipaikoilla tai 

niiden läheisyydessä saa varastoida. 

• Suljetun myyntipaikan, kuten teltan, osalta on huomioitava asiakaspaikkojen 

enimmäismäärä sekä riittävät ulostiet ja niiden merkitseminen. 

• Myyntipaikkaan, jossa käsitellään tulta, on sijoitettava vähintään yksi 120 x 180 

senttimetrin kokoinen sammutuspeite sekä vähintään yksi 6 kilon 27A 144B C 

käsisammutin. Ulkona tai epävakaissa olosuhteissa käytettävä sammutin on tar-

kastutettava hyväksytyllä tarkastusliikkeellä vuosittain. 

 

 

 
Elintarvikkeiden myyntipisteissä on huomioitava paloturvallisuus avotulen 
käytössä. Nestekaasulaitteiden letkujen ja liitosten tiiveys on testattava 
ennen käyttöä. 
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5.9  Nestekaasun käytössä huomioitavat asiat 

• Myyntipaikalla saa olla enintään 25 kg nestekaasua. Jokainen kaasupullo tulee 

olla kytkettynä käyttölaitteeseen. Jos kaasun kokonaismäärä alueella nousee 

huomattavaksi, voi pelastusviranomainen määrätä käyttölaitteeseen kytkettävän 

pullon enimmäiskooksi 5 kg. 

• Varapullot ja käytetyt nestekaasupullot tulee säilyttää tilaisuuden järjestäjän va-

rastokaapissa.  

• Nestekaasun varastokaapin on oltava lukittava, tuulettuva ja palamatonta materi-

aalia. Varastokaappi on sijoitettava vähintään 3 metrin etäisyydelle yleisestä lii-

kenneväylästä tai paikasta jossa kokoontuu ihmisiä. Se ei saa sijaita portaiden al-

la eikä poistumisteiden välittömässä läheisyydessä. 

• Mikäli varastokaapissa tullaan säilyttämään yli 200 kg nestekaasua, siitä on teh-

tävä hyvissä ajoin ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Alle 1000 kg sisältävä 

varasto voidaan sijoittaa rakennuksen ulkoseinälle, joka on osastoitu EI60 luok-

kaan. Seinässä ei saa olla ovia tai ikkunoita 1 metrin etäisyydellä varastokaapis-

ta.  

• Nestekaasupullojen varastokaappi tulee merkitä kilvellä "Tupakointi ja avotulen 

teko kielletty". 

• Täydet ja tyhjät pullot tulee sijoittaa kaappiin erikseen, ja niiden sijoituspaikat 

tulee merkitä selvästi. ”Tyhjässä” nestekaasupullossa on aina jäljellä nestekaa-

sua, joten laskettaessa nestekaasun enimmäismäärää, käytetyt pullot lasketaan 

mukaan täysinä. Esimerkiksi jos kaapissa on 10 täyttä 11 kilon pulloa ja 15 "tyh-

jää" pulloa, nestekaasua lasketaan olevan yhteensä 275 kg.  

• Autossa saa varastoida nestekaasua enintään 25kg.  

• Kaasuletku saa olla enintään 1,2metriä pitkä, eikä siihen saa asentaa ilman sul-

kuja olevaa T-liitintä. Mikäli letkuun halutaan asentaa haarakappale, on siinä ol-

tava joka suuntaan oma sulku ja letkujen yhteenlaskettu pituus saa olla enintään 

1,2 metriä. Käyttölaitteiden letkut ja liitokset on vuototestattava ennen käyttöä 

esimerkiksi saippualiuoksella. 

• Kaasulaitteiden on oltava tyypiltään hyväksyttyjä (CE-merkintä). Kiinteiden 

putkistojen on oltava hyväksytyn kaasulaiteasentajan asentamia. Asennustodis-

tus on esitettävä viranomaiselle sitä pyydettäessä.   
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5.10  Alkoholin anniskelualueet 

Alkoholin anniskelualueet tulee eristää muusta alueesta. Ulkotiloissa eristäminen teh-

dään usein matalilla aidoilla. Alueet voidaan sijoittaa siten, että niiltä voi seurata esityk-

siä tai tapahtumia. Silloin pitää kuitenkin muistaa, että tarjoilualueita pöytineen ei saa 

sijoittaa esiintymislavan edustan ja sen sivuilla olevan suoja-alueen tai poistumiseen 

suunnitellun reitin väliin, koska mahdollisessa paniikkitilanteessa tulee olla riittävästi 

avointa poistumistilaa myös sivusuunnassa. Asiakaspaikat tulee mitoittaa myyntialueel-

le siten, että varsinaisella anniskelualueella on 1 m2 tilaa henkilöä kohden. Anniskelu-

alueen portti tulee sijoittaa siten, ettei sille syntyvä jono estä tai haittaa muun yleisön 

liikkumista tapahtuma-alueella. 

 

 

 

 

 

 SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA 
 
Rakentamismääräyskokoelma (RakMk )E1. 
 
Ympäristöopas 39. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausraken-
tamisessa-opas. 
 
Ympäristöopas 101. Ympäristömelun arviointi ja torjunta.2003. 
 
Pelastuslaki 468/2003 33§ ja Sm:n asetus 1384/2003 1§. Pelastustien merkitseminen.

Nestekaasuasetus 1993/711. 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 2005/390. 

TUKES (Turvatekniikan keskus) www.tukes.fi: Vaaralliset aineet-opas ja Käytä nes-
tekaasua oikein-opas. 
 
SESKO ry.  Pienjännitesähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus (SFS 144). 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK. Pihan roska-astiat ja tuhopolton torjunta.
 
Tapio Välikylä. Turvallinen yleisötilaisuus. Ympäristö ja terveys-lehti. (Elintarvi-

keasiaa ym.)  

Kuluttajaviraston verkkosivut. www.kuluttajavirasto.fi 
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6 YLEISÖTILAISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSES-

TA POIKKEAVASSA SISÄTILASSA 

 

Ensisijaisesti käytettävä yleisötilaisuuksiin suunniteltua tilaa 

Sisätiloissa järjestettävä yleisötilaisuus tulisi ensisijaisesti sijoittaa yleisölle suunnitel-

tuun kokoontumistilaan. Sellaisia tiloja ovat muun muassa ravintoloiden asiakastilat, 

konserttisalit, auditoriot, teatterit, messukeskukset ja monitoimihallit. Niiden rakentami-

sessa ja käytössä on huomioitu suurten yleisömäärien edellyttämät rakenteelliset vaati-

mukset ja niiden turvallisuutta valvotaan säännöllisesti. Niissä on myös jo valmiina pe-

lastussuunnitelma, jolloin yleisötilaisuuksiin riittää yleensä pelastussuunnitelman tarkis-

taminen ja toimiminen sen mukaisesti. Tosin siinäkin tapauksessa on huomioitava myös 

muiden kuin pelastusviranomaisten mahdolliset vaatimukset.  

 

Erityisehdoilla myös käyttötarkoituksesta poikkeavaan tilaan 

Aina ei kuitenkaan ole käytettävissä kokoontumiskäyttöön suunniteltua tilaa tai johon-

kin tilaan halutaan ottaa enemmän ihmisiä kuin rakennusluvassa on määritelty. Esimer-

kiksi pelkästään harjoittelukäyttöön suunnitellussa jalkapallohallissa halutaan järjestää 

tanssit, jolloin yleisömäärä on moninkertainen normaalitilanteeseen verrattuna, tai tyh-

jillään olevassa teollisuushallissa halutaan järjestää rock-konsertti. Hyvin usein kyseisiä 

tiloja voidaankin käyttää erityisjärjestelyjen avulla. Silloin paikallinen pelastusviran-

omainen määrittelee ehdot tapahtuman järjestämiselle, joiden täyttyessä poliisiviran-

omainen voi myöntää luvan tapahtumalle. Tarvittaessa pelastusviranomainen tekee eh-

tojen määrittelyn yhteistyössä kunnan rakennusvalvontaviranomainen kanssa. On myös 

hyvä muistaa, että pelastusviranomaisella on lakiin perustuva velvollisuus valvoa tapah-

tuman turvallisuutta ja oikeus tapahtuman keskeyttämiseen, kunnes onnettomuuden eh-

käisemiseksi määrätyt toimenpiteet on suoritettu.   
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Tapahtumaa järjestettäessä varsinaisesta käyttötarkoituksesta poikkeavassa tilas-

sa tulee huomioida seuraavat asiat: 

 

• Mikäli yleisötilaisuuden järjestämistä ei ole huomioitu kohteen pelastussuunni-

telmassa tai tapahtuma poikkeaa oleellisesti kohteen normaalitapahtumista, tulee 

pelastussuunnitelmaan tehdä tapahtumasta liite. 

• Rakennuksesta tulee voida turvallisesti poistua tulipalossa tai muussa hätätilan-

teessa. Poistumisreittien tulee olla avoinna ja esteettömiä. Kulkureitin enim-

mäispituus on 45 metriä silloin, kun voidaan poistua kahteen eri suuntaan. Mikä-

li poistuminen tapahtuu ”pussinperältä”, eli voidaan mennä vain yhteen suun-

taan, kulkureitin enimmäispituus on 22,5 metriä. Matka lasketaan ulko-ovelle tai 

palo-osaston ovelle. 

• Poistumiseen käytettävien reittien leveys voi rajoittaa maksimihenkilömäärän 

taulukossa 1 esitetyllä tavalla.  

 

Taulukko 1. Kahden ensimmäisen rivin arvot ovat ohjeellisia, muut perustuvat RakMk 

E1 kohtaan 10.4. Uloskäytävällä tarkoitetaan suoraan ulos johtavaa ovea tai muuta 

turvallisesti ulos johtavaa reittiä, esim. porrashuonetta. 

 
 

 

Maksimihenkilömäärän laskennassa huomioidaan uloskäytävien (vähintään 2 x 1200 mm) yh-

teenlasketusta leveydestä 1200 mm ensimmäistä 120 henkeä kohden ja aina 400 mm seuraavia 

60 henkeä kohden. 
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• Rakennuksen ulkopuolella olevat uloskäytävien(ovien) edustat tulee pitää vapai-

na. Niillä ei saa tapahtuman aikana pysäköidä autoja tai polkupyöriä. Talvella on 

huolehdittava alueen lumitöistä ja lisäksi on oltava määriteltynä korvaava läm-

min tila lähistöltä, johon ihmiset voivat siirtyä, jos joutuvat poistumaan ulos pel-

kissä sisävaatteissa.  

 

• Evakuointia ja mahdollisten loukkaantuneiden kokoamista ja hoidon tarpeen 

selvittämistä varten on etukäteen määriteltävä kokoamispaikka tai -paikkoja 

uloskäytävien läheisyyteen. 

 

• Käytettävissä olevan tilan koko rajoittaa suurinta sallittua henkilömäärää. Henki-

lömäärä voidaan laskea kahdella tavalla. Esimerkiksi jalkapalloharjoituksiin tar-

koitetussa hallissa on selkeää varata koko käytettävissä olevasta tilasta 3 m2 

henkilöä kohden. Tällöin kokonaispinta-alaan kuuluvat myös wc-tilat, pukukopit 

ja vastaavat taustatilat. Tyhjillään olevassa teollisuushallissa taas päästään tar-

kempaan tulokseen laskemalla istumapaikkojen lukumäärä ja sen lisäksi varaa-

malla yleisölle tarkoitetusta vapaasta tilasta 1 m2 henkilöä kohden (seisomapai-

kat). Poistumiseen tarvittavien reittien riittävyys tulee kuitenkin aina muistaa 

huomioida ensisijaisena henkilömäärää rajoittavana tekijänä (taulukko 1). 

 

• Rakennuksen paloluokka voi rajoittaa maksimihenkilömäärää. P3-luokan raken-

nuksen ensimmäisen kerroksen kokoontumistilassa voi olla enintään 500 henki-

löä ja toisessa kerroksessa enintään 50 henkilöä. P2-luokan rakennuksen toisen 

kerroksen kokoontumistilassa voi olla enintään 250 henkilöä. P2-luokan ensim-

mäisen kerroksen ja P1-luokan rakennusten kokoontumistilojen maksimihenki-

lömäärää ei rajoiteta rakennuksen paloluokan perusteella. 

 

• Kokoontumistiloissa pitää olla riittävästi alkusammutuskalustoa, vähintään yksi 

27A 144B C-luokan käsisammutin (esim. 6 kg:n jauhesammutin) jokaista alka-

vaa 300 m² kohden. Lisätty alkusammutuskalusto ei saa heikentää rakennuksen 

muuta alkusammutusvalmiutta eli niitä ei saa siirtää muista tiloista kokoontu-

mistilaan. 
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• Viranomaiset voivat määrittää tilan maksimiyleisömäärän ylityksen johdosta tai 

muun turvallisuusriskin perusteella tilaisuuden järjestämisen ehdoksi turvalli-

suustason hetkellisen kohottamisen. Paikalle voidaan vaatia esimerkiksi vapaa-

palokunnan yksikkö tapahtuman ajaksi. Toisinaan joudutaan teatterisavujen 

vuoksi kytkemään automaattinen paloilmoitin pois käytöstä tilaisuuden ajaksi, 

myös tällöin pelastusviranomainen voi määrätä turvallisuutta lisääviä toimenpi-

teitä. Katso luku 9.3. 

 

• Erikoistehosteista tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta 

ennen tapahtuman ajankohtaa. Katso luku 7. 

 

• Automaattisen paloilmoituslaitteiston irtikytkentään on aina saatava lupa pelas-

tusviranomaiselta. Yksittäisen ryhmänkin irtikytkennästä, esimerkiksi teatte-

risavujen vuoksi, on neuvoteltava pelastusviranomaisen kanssa, joka voi tarvit-

taessa määrätä irtikytkennän ajaksi paikalle palovartion. 

 

• Mikäli tila on varattu normaalikäyttötavasta poiketen yleisötapahtumaan, siellä 

ei voi olla samaan aikaan normaalitoimintaa. Esimerkiksi autosuojassa ei saa ol-

la autoja, jos siellä järjestetään kirpputori. 

 

Pelastusviranomainen voi siis harkintansa mukaisesti määrätä turvallisuustason hetkelli-

sen kohottamisen, jolloin voidaan sallia yleisötilaisuuden järjestämisen tilassa, jonka 

normaaliin käyttöön sitä ei ole määritelty. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikki tilat eivät 

sovi kokoontumistiloiksi edes erityisjärjestelyjen avulla.  Mikäli henkilöturvallisuuden 

riskit ovat liian suuria, pelastusviranomaisen pitää kieltää tilaisuuden järjestäminen ky-

seisessä tilassa. 
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SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA  

Rakentamismääräyskokoelma (RakMk )E1.  

Ympäristöopas 39. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvalli-

suus korjausrakentamisessa-opas.  

Ympäristöopas 103. Monitoimihallin paloturvallisuus. (Rakennus

tieto). 

Pelastuslaki 2003/468 19§, 20§ ja 38§. 

Valtioneuvoston päätös uloskäytävien merkitsemisestä.Vnp 
976/94. 
 
Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkit

semisestä ja valaisemisesta 2005/80
 

loskäytävät on merkittävä itsevalaisevalla poistumistiekilvellä ja ovien edustoille tu-
e jättää riittävästi tilaa väkijoukon nopeaa poistumista varten. 
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7  VAARALLISET AINEET JA ERIKOISTEHOS-

TEET 

7.1 Kaasut ja palavat nesteet 

Mikäli yleisötilaisuusalueella käsitellään kaasuja tai palavia nesteitä, tulee niiden säiliöt, laitteistot ja va-

rastointitilat olla tarkastettuja ja niistä on tehtävä asianmukaiset ilmoitukset pelastusviranomaiselle. Katso 

luku 5.9. 

 

 

 

Varalla olevat nestekaasupullot on varastoitava järjestäjän 
 varaamaan säilytyskaappiin. 
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7.2.  Ilotulitus ja pyrotehosteet 

Ilotulitteiden käyttö tai esitysten tehostaminen pyrotuotteilla tai avotulella vaatii lähes 

aina turvallisuuteen liittyviä erityisvalmisteluita ja viranomaisille tehtävän lupailmoi-

tuksen. Ainoastaan vuodenvaihteessa 31.12. klo 18.00 ja 1.1. klo 06.00 välisenä aikana 

on kaupoissa myytävien ilotulitteiden käyttö sallittua ilman kirjallista ilmoitusta ja vi-

ranomaisen päätöstä. Ammattimaisiin ilotulitusnäytöksiin luvan myöntää poliisiviran-

omainen ja ilotulitusyritysten toimintaa valvoo Turvatekniikan keskus (TUKES). Saa-

dessaan ilmoituksen ilotulitusnäytöksestä, tulee poliisin ilmoittaa siitä pelastuslaitoksel-

le ja aluehälytyskeskukselle. Muista ammattimaisista pyroteknisistä toteutuksista ja 

yleisötilaisuuksien performatiivisista tulenkäytöistä on tehtävä ilmoitus pelastusviran-

omaiselle. Myös yksityishenkilöiden pienimuotoisesta ilotulitteiden käytöstä tulee jär-

jestäjän tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle. Pelastusviranomainen voi päätöksessään kiel-

tää ilotulitteiden käytön esimerkiksi sääolosuhteiden johdosta tai sellaisissa paikoissa, 

joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.  

 

Seuraavien lukujen pyrotekniikan käyttöön liittyvät turvallisuusasiat perustuvat alan so-

velluksiin erikoistuneen Flame Game Oy:n1 koulutusmateriaaliin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Aalto T., Kuustie J.: Tehosteräjäyttäjä, Luokka E 2006;2:41. 
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Pyrotehosteiden käyttö on ammattimaista toimintaa ja se vaatii aina pelastusviran-
omaisen hyväksynnän. 
 

 

7.3  Pyrotehosteilmoitus  

 
Yleisötilaisuuden räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja eli pyrotekniik-

kaa sisältävistä esityksistä tapahtumajärjestäjän tulee tehdä pelastusviranomaiselle hy-

vissä ajoin erillinen ennakkoilmoitus. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella 

määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehto-

ja aiotulle käytölle, Käyttö voidaan myös kieltää, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna 

ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusva-

hinkojen vaaraa. 

 

Pyrotehosteiden käyttöön tulee aina olla nimettynä vastuuhenkilö, jolla on oltava panos-

tajalaissa tarkoitettu panostajan pätevyys. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, 

että tilaisuuksissa räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja käytetään sään-

nösten sekä pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.  

Pelastusviranomaiselle tehtävään ilmoitukseen tulee sisältyä seuraavat asiat: 
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• vastuuhenkilö (vastuuampuja) ja todistus hänen pätevyydestään sekä muut yh-

teyshenkilöt 

• tapahtumapaikka, tilaisuuden luonne ja odotettu yleisömäärä 

• käytettävät tehosteet yksilöityinä   

• käytettävien tehosteiden luokka, lajit ja määrät  

• käytettävien tehosteiden käyttöturvallisuustiedotteet  

• käytettävien tehosteiden turvaetäisyydet 

• aikataulu tehosteiden käytöstä 

• kuva ja selvitys käyttöpaikasta suojaetäisyyksineen 

• selvitys alkusammutusvalmiudesta ja palovartioinnista 

• vakuutusyhtiö ja vakuutusmäärä. 

 

Huomioitava on myös, että esiintymislavan verhojen ja muun sisustusmateriaalin on 

täytettävä syttymisluokkavaatimukset. Erikoistehosteista tehtyyn ilmoitukseen ja tapah-

tumapaikan olosuhteisiin perustuen pelastusviranomainen määrittää esityksen ajaksi 

vaadittavan alkusammutuskaluston ja mahdollisesti vaadittavan palovartioinnin. Liit-

teessä 5 on mallikaavake pelastusviranomaiselle tehtävästä pyrotehosteilmoituksesta. 

 

7.4  Turvavarusteet 

 
Yleiset turvavarusteet 

 
Pyroteknisiä tuotteita käsiteltäessä tulee tilan oman alkusammutuskaluston lisäksi pai-

kalla olla vähintään 4 kappaletta kuuden kilon 27A 144B C teholuokan käsisammutinta. 

 

Muita tarpeen mukaan paikalle vaadittavia varusteita ovat 

 
• sammutuspeite 

• sankoruisku 

• vesisanko 

• ensiapulaukku 

• varoitusvalot, -nauhat ja lippusiimat 
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• varoitusliput 

• varoituskyltit  

• viestivälineet 

• hälyttimet 

• palamattomat suojakankaat ja peitteet. 

 

Henkilökohtaiset turvavarusteet 

 
Pyroteknisiä tuotteita käsiteltäessä tulee aina käyttää suojalaseja. Sähkötoimisia tuotteita 

käsiteltäessä ei saa käyttää keinokuidusta valmistettuja tuotteita staattisen sähkön vara-

uksen ehkäisemiseksi. Lisäksi tuotteiden käsittelijöiden tulee maadoittaa itsensä tarvit-

tavan usein työtä tehdessään. 

 

Muita tuotteiden käsittelijöiden suojavarusteita ovat 

 

• palonsuoja-aineella käsitellyt suojakäsineet 

• palamattomat suojavaatteet 

• kuulonsuojaimet (tuplakuulosuojaus) 

• turvajalkineet 

• kypärä (silmäsuojus) 

• heijastinliivi tai itsevalaisevat materiaalit 

• sadeasu 

• taskulamppu 

• monitoimityökalu tai puukko. 
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7.5  Pyroteknisten tuotteiden palotarkastus 

Pyroteknisten tuotteiden palotarkastus tehdään hyvissä ajoin ennen esitystä ja paikalla 

tulee pelastusviranomaisen lisäksi olla vastuuampuja ja tapahtuman turvallisuudesta 

vastaava henkilö sekä palovartiointia suorittava henkilöstö. Lisäksi tarpeen mukaan pai-

kalle kutsutaan poliisin edustaja, rakennusviranomainen ja ympäristöviranomainen. Pa-

lotarkastuksen yhteydessä pelastusviranomainen voi määrätä tuotteiden turvallisen kä-

sittelyn kannalta rajoituksia aiotulle käytölle ja tarvittaessa määrätä käytön edellyttämis-

tä varotoimenpiteistä. Pelastusviranomainen voi myös kieltää tuotteiden käytön tai vaa-

tia tuotteiden testiajon tarvittavilta osin. Käytännössä palotarkastus on hyvä suorittaa 

kahdessa osassa siten, että hyvissä ajoin esityspaikan valmistelun yhteydessä tarkiste-

taan yleiset esityspaikkaan ja sen ympäristöön liittyvät asiat, ja juuri ennen esitystä teh-

dään pikainen palovartiointihenkilöstön tarkastus ja yleiskatsaus tilaan.    

 

Palotarkastukset tehdään yleensä pyrotuotteiden laukaisupaikalta. Tarkastuksissa var-

mistetaan ensin lupien voimassaolot: panostajan pätevyyskirja, tulityölupa sekä viran-

omaisten etukäteen pyrotuotteiden käytölle myöntämä lupa. 

 

Palotarkastuksessa tarkastetaan lisäksi: 

 

• tilan oma pelastussuunnitelma ja tapahtuman pelastussuunnitelma 

• ympäristön huomiointi ja mahdolliset meluhaitat 

• palovartio- ja järjestysmiesten sijoittuminen ja näköyhteys tuotteisiin 

• palovartio- ja järjestysmiesten varusteet, tiedot ja taidot 

• alkusammutuskalusto ja niiden sijoittelu  

• tilan oman savunilmaisimien ja hälytysjärjestelmän poiskytkentä tai päälle kyt-

keminen 

• tilan ilmastoinnin päälle kytkeminen tai poiskytkentä 

• tilan pölyttömyys 

• yleinen siisteys ja järjestys 

• laukaisupaikan näköyhteys tuotteisiin ja niiden vaikutusalueelle 

• laukaisupöydän asianmukaisuus ja siihen liittyvä ohjelman hätäpysäytys 

• tuotteiden sijoittelu, suuntaaminen ja kiinnittäminen 
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• tuotteiden vaikutusalueen rajaaminen 

• tuotteiden välittömässä läheisyydessä olevien materiaalien palosuojaukset 

• esiintyjien vaatteiden palosuojaukset 

• kulkureitit sekä katsomotila 

• hätäpoistumistiet sekä pelastustiet 

• merkinnät, opasteet ja neuvonta 

• ensiapupiste ja tarvikkeet 

• mahdollinen esityksen harjoittelu 

• viestivälineet sekä merkinantovälineet 

• panostajan henkinen ja fyysinen vireys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA 
 
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 2005/390 

91§, 92§, 94§ ja 97§ 

Panostajalaki 2000/219 

Panostaja-asetus 2002/122, panostajan luokat 

Panostaja-asetus 2002/124, panostajakoulutus 

Räjähdeasetus 1993/473 

Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 1986/410 

SM:n ohje sisusteiden paloturvallisuudesta Dnro 4/011/98 

Turvatekniikan keskus. www.tukes.fi 
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8  VIESTILIIKENNE 

8.1  Viestiliikenteen toimivuus varmistettava kaikissa tilanteissa 

Toimiva viestiliikenne on suuren yleisötilaisuuden onnistumisen perusedellytys. Tapah-

tuman sujuminen on suoraan verrannollinen siihen, kuinka hyvin viesti kulkee toimitsi-

joiden kesken ennen tilaisuutta ja sen aikana. Tapahtuman normaalien toimintojen läpi-

vieminen vaatii hyvin suunniteltua viestintäjärjestelmää, jonka tärkeänä osa-alueena 

ovat turvallisuusorganisaation viestiyhteydet. Turvallisuusorganisaation yhteydenpidon 

on oltava suunniteltua ja sujuvaa sekä normaalissa tilaisuuden aikaisessa toiminnassa, 

että onnettomuustilanteessa tai sen uhatessa. Hyvissä ajoin etukäteen on suunniteltava 

minkälaisilla välineillä yhteydet hoidetaan, keiden tulee olla yhteydessä toisiinsa, miten 

koulutetaan henkilöstö ja kuinka yhteydet vaaratilanteessa hoidetaan hätäkeskukseen, 

pelastusviranomaisiin ja poliisiin. Lisäksi on oltava suunniteltuna, miten yleisölle tiedo-

tetaan toimintaohjeita mahdollisissa onnettomuustilanteissa.  

 

Viestisuunnitelma on yksi tapahtuman pelastussuunnitelman osa ja se tulee saattaa 

kaikkien toimitsijoiden tietoon. Ensiarvoisen tärkeää on, että kaikki tapahtuman toimi-

henkilöt lipunmyyjästä lätynkääntäjään tietävät, mistä ja millä välineillä hälytetään lisä-

apua onnettomuuden tai sairaskohtauksen tapahduttua. Järjestäjän onkin varmistettava 

ennen tilaisuuden alkua, että kaikki tapahtuman toimihenkilöt ovat tutustuneet viestioh-

jeeseen ja osaavat käyttää yhteydenpitolaitteita. Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

yleisötilaisuuksien turvallisuusorganisaation käyttöön soveltuvia yhteydenpitojärjestel-

miä ja -laitteita. Pelastusviranomaisilta ja poliisilta saa tarvittaessa ohjeita ja näkemyk-

siä järjestelmien sopivuudesta kulloinkin kyseessä olevaan tapahtumaan ja paikkakun-

nan olosuhteisiin. 

 

8.2  VIRVE-viranomaisverkko 

Valtion omistaman, Suomen Erillisverkot Oy:n hallinnoiman viranomaisradioverkon 

(VIRVE) ensisijaisia käyttäjiä ovat valtion ja kuntien turvallisuudesta vastaavat viran-

omaiset. Verkon keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat palo- ja pelastustoimi, poliisi, rajavartio-

laitos, sosiaali- ja terveystoimi, tullilaitos ja puolustusvoimat. Järjestelmän hyviä puolia 

ovat sen maanlaajuisuus, riippumattomuus muista puhelinverkoista ja monipuolisuus. 
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Laitteita voidaan muokata joustavasti tapahtuman ja tilanteen vaatimusten mukaisiksi, 

esimerkiksi puheryhmiä (kanavia) voidaan lisätä tai poistaa puhelinkohtaisesti hätäkes-

kuksesta käsin. VIRVE-radiolaitetta voidaan myös käyttää tavallisena matkapuhelime-

na. Huonona puolena järjestelmässä on kaluston heikko saatavuus muuhun kuin viran-

omaistoimintaan. VIRVE on monipuolisten ominaisuuksiensa vuoksi myös jonkin ver-

ran monimutkaisempi käyttää kuin perinteinen radiopuhelin, joten sen käyttö vaatii pe-

rusteellista harjoittelemista. 

 

VIRVE-verkon väliaikainen käyttölupa voidaan myöntää myös turvallisuusvalvontaa 

harjoittaville yhteisöille. Käytännössä yleisötapahtuman turvallisuusorganisaatioille on 

saatavissa lupa VIRVEn käyttöön. Lupa haetaan Suomen erillisverkot oy:ltä ja sen saa-

minen vaatii aina yhteistoimintaa poliisin tai pelastusviranomaisen kanssa. Vaikka 

VIRVEn käyttöoikeus onkin saatavissa, ongelmaksi muodostuu usein laitepula. Virve-

päätelaitteet (radiopuhelimet) ovet melko kalliita, joten niiden hankkiminen yhtä tapah-

tumaa varten ei yleensä kannata. Puhelimia ei ainakaan vielä ole vuokrattavissa tilapäis-

tä käyttöä varten. Käytännössä ainoa keino saada järjestelmä käyttöön yleisötilaisuuk-

sissa on lainata puhelimet pelastuslaitoksilta. Kun niilläkään ei yleensä ole ylimääräisiä 

laitteita, joudutaan lähes aina yleisötilaisuuksien viestiyhteydet rakentamaan VHF-

radiopuhelinten sekä GSM- ja lankapuhelinten varaan.  

 

8.3  VHF- radiot 

Perinteiset VHF-radiopuhelimet ovat yksinkertaisia käyttää, edullisia hankkia ja ne toi-

mivat hyvin lyhyellä kantamalla. Laajalla tai katveisella alueella ne vaativat kuitenkin 

tukiaseman tai tukiasemia. Lupa VHF-puhelimen käyttöön haetaan viestintävirastolta. 

Markkinoilla on myös joitain radioita, joissa ei tarvita lupaa muun muassa PR-27 ja LA-

puhelimet. 

 

 

 

8.4  GSM-puhelimet 

Pienissä tapahtumissa voidaan yhteydenpito hoitaa matkapuhelimilla. Se kuitenkin edel-

lyttää järjestäjältä etukäteen alueella olevien puhelinverkkojen kapasiteetin selvittämis-
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tä. Esimerkiksi Olympiastadionilla jalkapallo-ottelussa Suomen tehdessä maalin, on yh-

teyden saaminen matkapuhelimella todennäköisesti hetken aikaa melko hankalaa. Voi 

vain kuvitella, kuinka hankalaa on soittaa matkapuhelimella apua onnettomuustilantees-

sa, jossa yhtaikaa saatetaan yrittää yhteyttä sadoilla puhelimilla hyvinkin pienellä alu-

eella. Matkapuhelimet voidaankin suuressa tapahtumassa pitää osana turvallisuusjärjes-

telmää ja normaalitilanteen aikaisina yhteydenpitovälineinä. Onnettomuustilannetta var-

ten pitää kuitenkin olla varajärjestelmä, esimerkiksi riittävästi lankapuhelinyhteyksiä.  

 

8.5 Viestisuunnitelma 

Yleisötilaisuuden viestisuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 

• käytettävien viestivälineiden kuvaukset ja käyttöohjeet 

• toimitsijaryhmittäin eritellyt puheryhmät tai kanavat 

• puheryhmä, kanava (jos radiopuhelimet käytössä) tai puhelinnumero, jolla turva-

johto on yhteydessä hätäkeskukseen tai pelastusjohtoon  

• toimintaohje hätätilannetta varten (mihin hätäilmoitus, ja millä yhteys) 

• varajärjestelmä avun hälyttämistä varten 

• suunnitelma toimintaohjeiden antamisesta yleisölle onnettomuustilanteessa. 
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9  VARAUTUMINEN ONNETTOMUUKSIIN 

9.1  Yleistä 

Yleisötapahtuman pelastus- ja ensiapuvalmius tulee sovittaa paikallisiin pelastustoimen 

ja terveydenhuoltojärjestelmän resursseihin. On otettava huomioon muun muassa pai-

kallisen pelastustoimen ja sairaankuljetuksen toimintavalmiusajat, miehistövahvuudet ja 

kalusto sekä paikallisten hoitolaitosten päivystysajat, kapasiteetti ja etäisyydet tapahtu-

mapaikalta hoitolaitoksiin. Tapahtuman järjestäjän tulee olla yhteydessä kunnan pelas-

tustoimesta ja terveydenhuollosta vastaaviin viranomaisiin jo suunnittelun alkuvaihees-

sa, jotta viranomaiset pystyvät ajoissa varautumaan tapahtumapaikkakunnan tilapäiseen 

väkimäärän ja onnettomuusriskin kasvuun. 

9.2  Ensiapuvalmius 

Ensiapuvalmiuden merkitys 

Yleisötilaisuuden ensiapupalveluiden tarkoituksena on lisätä tapahtuman turvallisuutta, 

antaa ensiapua ja kotihoito-ohjeita lievästi loukkaantuneille tai sairastuneille, seuloa jat-

kohoitoa vaativat asiakkaat oikeaan hoitopaikkaan, aktivoida tarvittaessa paikallinen en-

sihoitojärjestelmä sekä aloittaa hätätilapotilaan ensiapu tai ensihoito ennen sairaankulje-

tusyksikön tuloa. Tavoitteena on vähentää julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle ta-

pahtumasta aiheutuvaa kuormitusta. Hyvin hoidetuilla ensiapujärjestelyillä on myös 

imagollinen vaikutus. Yleisö kokee tärkeäksi, että järjestäjät ovat ajatelleet heidän hy-

vinvointiaan. Tilaisuuden järjestäjälle asianmukaiset ensiapupalvelut ovat tärkeät myös 

vastuukysymysten kannalta mahdollisissa vahinkotapauksissa ja niiden korvauskäsitte-

lyissä.  

 

Yleisötilaisuuksissa tapahtuu kansainvälisten tutkimusten mukaan keskimäärin  

1 - 2 sairaustapausta tai loukkaantumista tuhatta osallistujaa kohden1. Suomessa tehdys-

sä tutkimuksessa luku oli noin neljä tapausta per tuhat osallistujaa2. Suurin osa asiak-

kaista on lievästi loukkaantuneita tai sairastuneita3. Koko ensiavun asiakasmäärästä ai- 
1 Baker W, Simone B, JN, Daly A: Special event medical care: the 1984 Los Angeles Summer Olympics.  Ann Emerg Med. 

1985;15:185 -190. 
2 Nurmi Jouni,RN, stud med.;Mustonen Veera, stud med.; Rosenberg Per H., MD, professor, Bäckman 

Riitta, RN: Castren Maaret, MD, PhD: Layperson firstresponders in on-site emergency medical ser-
vice of mass gathering events. 

3 Milsten AM, Maguire BJ, Bissell RA, Seaman KG. Mass-Gathering Medical Care:A review of the 
literature. Prehospital Disaster Med. 2002;17:151-162. 
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noastaan noin yksi prosentti tarvitsee jatkohoitoa. Sairaalaan menevistä asiakkaista hen-

keä uhkaavia hätätiloja on suhteellisen harvoin. Käytännössä yleisötapahtuman hoito-

tehtävät ovat siis suurelta osalta rutiininomaista haavojen ja kaatumisjälkien paikkausta 

sekä päihtyneiden tai muuten väsähtäneiden virvoittamista ja valvontaa. Organisaation 

tulee silti varautua toimimaan myös vakavissa sairastumis- tai vammautumistapauksissa 

sekä mahdollisessa suuronnettomuudessa.  
 
Yhteys alueen terveydenhuoltojärjestelmään  

Kansanterveyslain mukaan kunta vastaa alueensa terveydenhuollosta ja ensiapujärjeste-

lyistä. Kunnan terveydenhuollon edustajilla on oikeus ohjeistaa ensiapupäivystys yleisö-

tapahtumissa sekä tarkistaa siihen liittyvät käytännön järjestelyt. Ennen ensiapusuunni-

telman tekoa tulee aina selvittää, mitä terveyspalveluita tapahtuman aikana on saatavil-

la. On siis tunnettava paikallinen ensihoidon järjestelmä ja selvitettävä lähimmän terve-

yskeskuksen ja sairaalan sijainti sekä niiden toimintakyky ja kapasiteetti. Voihan olla, 

että paikallinen sairaala tai terveyskeskus toimii esimerkiksi kesäviikonloppuna mini-

mimiehityksellä henkilökunnan lomien vuoksi. Silloin on tärkeää, että paikkakunnan 

terveysviranomaiset saavat ajoissa tiedon paikkakunnalle saapuvista juhlijoista ja osaa-

vat mitoittaa toimintavalmiutensa sen mukaiseksi. Tilaisuuden ensiapusuunnitelmasta 

onkin hyvä neuvotella alueen ensihoidon vastuulääkärin kanssa hyvissä ajoin ja suunni-

telma on hyväksytettävä vähintään kuukausi ennen tapahtumaa. 

 

Yleisötapahtuman omien ensiapujärjestelyiden tulee aina nivoutua paikalliseen ensihoi-

to- ja terveydenhoito-organisaatioon, jonka resurssit vaikuttavat ensiapuvalmiuden ta-

soon. Jos kunnan ensihoidon vastuulääkäri edellyttää paikalle erityisjärjestelyjä, tulee 

tapahtuman ensiapupalveluiden tuottajan huolehtia esimerkiksi terveydenhuollon ja en-

sihoidon ammattilaisten toimintalupa-asiat kuntoon. Muilla kuin lääkäreillä toimintalu-

vat ovat yleensä sidottuja omaan toimipisteeseen tai toimialueeseen. Suurissa tapahtu-

missa tulee kunnan terveystoimen kanssa selvittää myös potilaiden hoitoonohjausohjeet.  

 

Alueen hätäkeskusta, sairaaloita ja pelastusviranomaisia on informoitava tilaisuudesta. 

Tapahtuman turvapäällikkö sopii viranomaisten kanssa menettelyistä avun hälyttämisen 

ja muiden siihen liittyvien asioiden osalta. Hätäkeskukselle kerrotaan ensiavun osalta 

järjestelyt, henkilöstön osaamistaso, varustetaso sekä viestiyhteys ensiapuhenkilöstöön. 
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Myös monipotilastilanteen mahdollisuus on pidettävä mielessä ja mietittävä toiminta-

malli yhdessä järjestävän organisaation ja viranomaisten kanssa. 

 

Ennaltaehkäisy 

Ensiapuhenkilöstön tulee avustaa tapahtuman järjestäjää turvallisen tilaisuuden luomi-

sessa. Jos suunnitteluvaiheessa käy ilmi riskialttiita kohteita tai järjestelyjä, kannattaa 

järjestäjän kanssa neuvotella mahdollisista muutoksista. Ensiaputilanteita ennaltaehkäi-

see muun muassa ilmainen vedensaanti, alueella olevat ruokailumahdollisuudet sekä 

asianmukaiset saniteettitilat. Myös nopea reagointi havaittuihin puutteisiin on tärkeää. 

Tapahtuman aikana saattaa ensiapupisteeseen tulla useita vammautuneita samasta pai-

kasta esimerkiksi huonoista tilapäisrakenteista johtuen. Silloin tulee ensiapuhenkilöstön 

ilmoittaa välittömästi asiasta järjestäjälle ja tarvittaessa myös pelastusviranomaiselle, 

jotta asia saadaan pikaisesti korjattua ja siten estettyä lisätapaturmat. Alueen terveys-

keskusta on myös informoitava ajoissa terveydenhuollon asiantuntija-apua vaativista 

ongelmista, esimerkiksi useista epäillyistä ruokamyrkytyksistä. 

 
Vesipisteet kuuluvat kesäiseen suureen yleisötapahtumaan 
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Ensiapuorganisaatio  

Ensiapuhenkilöstöä tulee olla riittävästi suhteutettuna arvioituun väkimäärään, alueen 

kokoon ja tapahtuman riskeihin. Ihannetapauksessa henkilöstön määrä ja sijoitus olisi-

vat sellaiset, ettei hätätilapotilaan tavoittamisviive olisi yli viittä minuuttia missään 

osassa päivystettävää aluetta. On myös huomioitava, että hätätilanteessa tarvitaan aina 

useampi kuin yksi auttaja ja se, että avuntarvetta voi ilmetä yhtä aikaa eri puolilla aluet-

ta. Ensiapuorganisaatiolla tulee aina olla nimettynä johtaja, joka vastaa ryhmän toimin-

nasta. Ensiapuryhmissä ryhmien vetäjinä toimivien on hyvä hallita johtamisen perustei-

ta. Koko ensiapuhenkilöstön tulee olla suorittanut vähintään ensiapu 1- ja 2-kurssit. 

Kaikkien ensiapuorganisaatioon kuuluvien tulee hallita toiminnan erityispiirteet 

yleisötilaisuuksissa.  

 

Ensiapuorganisaation lisäksi kaikkien tapahtumassa toimivien henkilöiden, muun muas-

sa järjestysmiesten, tulee tietää ensiapujärjestelyt ja osata toimia hätätilanteessa. En-

siapujärjestelyistä vastaavan on tehtävä tapahtuman pelastussuunnitelmaan ensiaputoi-

mintaa koskeva ohjeistus. Toimintaohjeistus on syytä suunnitella yhteistyössä tapahtu-

man turvajohdon kanssa ja se tulee toimittaa ensiapuhenkilöstölle viimeistään viikkoa 

ennen tapahtuman alkua. Järjestysmiehinä toimiville voidaan tarvittaessa tehdä oma, 

suppeampi ensiaputoiminnan kuvaus ja ohjeistus. Jokaisen tapahtumassa toimivan, niin 

ensiapuhenkilön kuin järjestysmiehenkin, tulee kuitata lukeneensa ja ymmärtäneensä 

toimintaohjeensa.  

 

Ensiapupiste ja ensiapupäivystäjät 

Suurissa yleisötapahtumissa tulee olla kiinteä, jatkuvasti miehitetty ensiapupiste. Yleisö 

voi itse hakeutua sinne apua saamaan tai hakea sieltä apua alueelle. Ensiapupiste tulee 

merkitä selkeästi ja sen henkilöstön määrä tulee suhteuttaa yleisömäärään. Kiinteässä 

ensiapupisteessä voidaan potilaita tutkia paremmissa olosuhteissa kuin yleisöalueella ja 

taata heille intimiteettisuojaa. Riskiarvion pohjalta ja tilaisuuden laadusta riippuen 

suunnitellaan mukaan otettava ensiapuvälineistö. Etukäteen kannattaa miettiä mahdol-

lista potilasprofiilia. Suurin osa asiakkaista kärsii lievistä vammoista, joten perussidon-

tamateriaali muodostaa perusosan tarvikkeista. Kaikissa tapahtumissa tulee olla myös 

potilaiden siirtoon tarvittavaa välineistö. Jos osallistujien ikäjakauma, tausta tai määrä 

nostaa riskiä sairaskohtauksille, tulee harkita myös defibrillointivalmiutta.  
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 Ensiapupisteessä tulee aina olla lepopaikkoja mahdollisesti seurantaa vaativia potilaita 

varten. 

 

Suurelle alueelle levittäytyvässä tapahtumassa tulee tasaisesti sijoittaa ensiapupäivystä-

jiä siten, ettei potilaiden tavoittamisviive veny liian pitkäksi. Silloin yleisö voi myös 

apua tarvitessaan suoraan pyytää apua heiltä. Riskikohteet kannattaa huomioida sijoitte-

lussa. Ensiapupäivystäjät voivat liikkua myös polkupyörillä, moottoripyörillä tai autolla. 

Moottoriajoneuvoilla liikkumisen tarve alueella tulee kuitenkin pyrkiä minimoimaan.  

Ensiapuhenkilöstön määrä 

Suurten tapahtumien ensiapuhenkilöstön määrä mitoitetaan yleisömäärän, päivystettä-

vän alueen, alueen terveydenhuollon resurssien ja riskikartoituksen pohjalta tapauskoh-

taisesti. Mitään yksiselitteisiä henkilöstömääriä ei ole annettavissa, mutta suuntaa anta-

via lukuja voidaan tapahtumien jaottelun pohjalta määritellä seuraavasti: 

 

1. Vähäinen riski 

• ei erityisriskejä 

• alue helposti hallittavissa  

• yleisömäärä alle 3 000 

=> Ensiapuhenkilöstön määrä 3–5 henkilöä. 

 

2. Ilmeinen riski 

• joitain riskialttiita osioita 

• alue suhteellisen helposti hallittavissa 

• yleisömäärä 3 –10 000 

=> Ensiapuhenkilöstön määrä 5–10 henkilöä 

 

3. Erityinen riski 

• selkeästi riskialtis tapahtuma luonteensa vuoksi 

• yleisömäärä yli 10 000  

=> Ensiapuhenkilöstön määrä kymmenestä ylöspäin 
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Sairaankuljetus ja ensihoito 

Suurten yleisötapahtumien ensiavun asiakkaista vain hyvin pieni osa tarvitsee jatkohoi-

toa ja heistäkin pääosa on joko itse hoitoon hakeutuvia tai kiireetöntä sairaankuljetusta 

tarvitsevia. Siksi tapahtumiin tarvitaan harvoin paikan päälle päivystämään omaa sai-

raankuljetusyksikköä. Tärkeää on, että paikalla on ensiapuhenkilöstöä, joka tunnistaa 

hätätilanteen, aktivoi ensihoitojärjestelmän ja aloittaa potilaan ensiavun ja ensihoidon.  

 

Joissain tapahtumissa esimerkiksi urheiluliiton lajisäännöt edellyttävät sairaankulje-

tusyksikön läsnäoloa kilpailun aikana. Silloin kilpailu joudutaan keskeyttämään yksikön 

poistuttua kuljetustehtävälle, joten kuljetuksessa joudutaankin usein tukeutumaan alu-

een ensihoitojärjestelmään. Jos alueen omat resurssit ovat pienet ja kuljetusmatkat pit-

kät, voivat viranomaiset edellyttää oman yksikön hankkimista tapahtumaan kiireettömiä 

tehtäviä varten turvatakseen kuntalaisten päivittäisen avunsaannin. Kunnan ensihoidon 

vastuulääkärillä on päätösvalta asiasta. 

 

Merkitseminen 

Ensiapupisteet ja ensiapuhenkilöstö tulee merkitä näkyvästi.  Punaisen ristin merkin 

käyttöoikeus on ainoastaan Punaisen Ristin järjestöllä, armeijan lääkintähuollolla ja il-

maisilla terveydenhuollon laitoksilla kuten terveyskeskuksien ja sairaaloiden päivystys-

poliklinikoilla. Muut tapahtumiin ensiapupalveluita tuottavat tahot merkitsevät organi-

saationsa ja henkilökuntansa joko valkoisella pohjalla olevalla vihreällä ristillä tai teks-

tillä. Tekstinä voi olla esim. "Ensiapu" tai "Lääkintä". Terveydenhuollon ammatti-

koulutetut voi käyttää myös omaa ammattinimikettään, jos he toimivat sitä vastaavassa 

tehtävässä.  
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Ensipuhenkilöstön on erotuttava yleisöstä 

 

Potilasasiakirjat 

Jokainen potilaskäynti tulee dokumentoida. Usein potilas, viranomainen tai vakuutusyh-

tiö tarvitsee jälkikäteen tietoja tapahtuneesta onnettomuudesta tai sairastumisesta. Kir-

jaamisessa, potilasasiakirjojen käsittelyssä ja säilyttämisessä pitää noudattaa olemassa 

olevia määräyksiä. Asiakirjoja voi käsitellä ainoastaan potilasta hoitava henkilöstö. Tie-

toja potilaasta voidaan antaa ainoastaan hänen suostumuksellaan. Potilaspaperit tulee 

säilyttää viisi vuotta. Asiakirjojen ja muiden potilaan hoitoon liittyvien dokumenttien 

säilyttämisestä vastaa se toimintayksikkö tai terveydenhuollon ammatissa toimiva hen-

kilö, jonka toiminnassa ne ovat syntyneet. Ensiapua hakeva potilas voi myös halutes-
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saan olla antamatta tietojaan ensiapuhenkilökunnalle. Silloin kirjanpitoon merkitään 

henkilötietojen kohdalle ainoastaan asiakkaan ikä ja sukupuoli.  

 

9.3  Pelastusvalmius 

Yleisötapahtuman pelastusvalmiutta suunnitellaan yhteistyössä alueen pelastuslaitoksen 

kanssa. Riskikartoituksen perusteella harkitaan riittääkö, että onnettomuustapauksessa 

tapahtuma-alueelle hälytetään yksiköitä aluepelastuslaitoksen paloasemalta, vai varau-

dutaanko onnettomuuksiin alueella tapahtuman ajan päivystävillä pelastusmiehistöillä. 

Alueen pelastusviranomaisella on velvollisuus järjestäjän esittämiin tietoihin ja alueen 

olosuhteisiin perustuen tarvittaessa määrätä tapahtuma-alueelle sellaiset pelastusval-

miudet, että ne kykenevät onnettomuustilanteessa aloittamaan tehokkaan pelastustoi-

minnan. Paikalla päivystävien yksiköiden tulee pystyä suorittamaan pelastustoimia itse-

näisesti paikalle hälytettyjen muiden aluepelastuslaitoksen yksiköiden saapumiseen 

saakka ja sen jälkeen niiden alaisuudessa.  

 

Monissa toistuvissa tapahtumissa on järjestäjille muotoutunut käytännöksi sopia paikal-

lisen vapaapalokunnan käyttämisestä tapahtuman aikaiseen turvavartiointiin. Esimer-

kiksi autourheilukilpailuissa lajiliitto edellyttää tiettyä miehitystä kilpailun ajaksi ja 

niissä monilla järjestäjäseuroilla onkin joka kilpailuissa samat VPK:t hoitamassa turva-

vartiointia. Myös monilla kesäfestivaaleilla turvavartiointia ja ensiapupäivystystä hoide-

taan vuodesta toiseen samojen vapaaehtoisjärjestöjen toimesta. Käytettäessä vapaapalo-

kuntia tai muita organisaatioita, pelastusviranomaisten ja osaltaan terveysviranomaisten 

roolina on valvoa, että miehitys ja kalusto ovat jokaisella kerralla ja jokaisessa toimipis-

teessä asianmukaiset. Myös tapahtuman järjestäjän on tärkeää vaatia vastiketta turva-

palveluista maksamalleen hinnalle ja varmistaa aina jo sopimisvaiheessa, että paikalla 

päivystävät yksiköt ovat asiansa osaavia ja kyseiseen tapahtumaan ja tehtävään oikein 

varustettuja. Pelastushenkilöstön näkyminen yleisötapahtumassa herättää luottamusta 

yleisön keskuudessa, mutta sen tulee olla luottamuksen arvoinen myös mahdollisessa 

onnettomuustilanteessa. 
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Miehistön määrä ja valmiudet 

Yleisötilaisuuden pelastusvalmiustason nostoa mietittäessä on muistettava tapauskohtai-

sesti huomioida yleisön rakenne ja mahdollinen riskikäyttäytyminen. Myös käytettävän 

tilan soveltuvuus kyseisentyyppiseen tapahtumaan sekä tapahtuma-alueen ja sen ympä-

ristön riskit suhteessa paikallisen pelastustoimen valmiuteen kokonaisuudessaan tulee 

huomioida. Aina on hyvä muistaa, että riittävän turvallisuustason ja pelastusvalmiuden 

tuottaminen tapahtumaan tapahtuu aina tilaisuuden järjestäjän vastuulla ja kustannuksel-

la. Pelastusviranomainen voi oman harkintansa mukaan sijoittaa etupainotteisesti yksi-

köitään suuriin tilaisuuksiin, mutta pääsääntöisesti tapahtuman edellyttämän pelastus-

valmiuden kohottamisen paikkakunnan normaalia valmiustasoa korkeammaksi kustan-

taa tapahtuman järjestäjä.  Yleisötilaisuuden pelastusvalmiuden tasoa voidaan arvioida 

seuraavanlaisella jaottelulla. 

 

Pelastusvalmiuden tasot 

Perustaso  

Tilan tai tapahtuma-alueen oma alkusammutuskalusto riittävä. Ei tarvetta erityistoimille 

tapahtuman ajaksi. 

 

Esimerkkejä: 

• luento auditoriossa 

• kevätjuhla koulun juhlasalissa 

• pieniriskiset ulkoilmatapahtumat, ei avotulta. 

 

Tehostettu alkusammutusvalmius 

Alkusammutuskalustoa lisätty tapahtuman ajaksi. 

Järjestysmiehet ja muu henkilöstö opastettu alkusammutukseen ja lisäavun hälyttämi-

seen. 

Sisätapahtumissa tehostetut poistumisreittien merkinnät ja valvonta. 

 

 

Esimerkkejä: 

• disco koulun juhlasalissa, henkilömäärä sama kuin tilan normaalikäytössä 

• kirpputori tilassa, jota ei ole suunniteltu kyseiseen käyttöön 
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• konsertti vanhassa teollisuushallissa. 

 

Kohde- tai palovartiointi 

Tilaisuuden jollekin yksittäiselle osa-alueelle asetettu valvonta.  

 

Esimerkkejä: 

• teatteriesitys, jossa elävä tuli (palovartija) 

• tilaisuus, jossa ei muita oleellisia riskejä kuin veden varaan joutuminen, esi-

merkiksi lastenjuhla veden läheisyydessä (uinninvalvoja tai pintapelastajat). 

 

Kohotettu valmius 

Tilaisuuden ajan paikan päällä päivystää yksi pelastusyksikkö. 

 

Esimerkkejä: 

• kansainvälinen jalkapallo-ottelu 

• suuririskinen rock-konsertti rajoitetulla alueella 

• ilmailunäytös 

• moottoriurheilutapahtuma rajatulla alueella. 

 

Suuri valmius 

Tapahtuma-alueella päivystää koko tilaisuuden ajan useita pelastusyksiköitä. 

Johtokeskus on perustettuna tapahtuma-alueelle koko tapahtuman ajaksi. Pelastusviran-

omainen on paikalla koko tapahtuman ajan tehtävänään pelastusvalmiuden koordinointi 

sekä pelastustoiminnan käynnistäminen ja johtaminen yhteistyössä poliisin ja järjestäjän 

kanssa.  

 

Esimerkkejä: 

• rock- festivaalit 

• suuririskinen, kansainvälinen urheilutapahtuma. 
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Pelastusyksikön miehitys ja taso 

Yleisötilaisuudessa päivystävän pelastusyksikön miesvahvuuden on oltava vähintään 

1+3 (johtaja, kuljettaja ja työpari) pystyäkseen toimimaan tehokkaasti. Kaikkien miehis-

tön jäsenten tulee kyetä toimimaan sammutus- ja pelastustehtävissä. Jokaisen on tunnet-

tava käytettävissä oleva kalusto ja kaikilla tulee olla takanaan harjoittelua juuri kyseisel-

lä kalustolla. Harjoittelusta ja kalustoon tutustumisesta ei saa olla kulunut aikaa yhtä 

kuukautta enempää. Ennen tilaisuuden alkua on vielä syytä kerrata ryhmän kanssa to-

dennäköisemmät tilaisuuteen liittyvät onnettomuustyypit ja kerrata toiminta niissä. Esi-

merkiksi jos pelastusyksikkö on sijoitettu takaamaan tilapäisen leirintäalueen palo-

turvallisuus, täytyy etukäteen miettiä, mitä tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Riittä-

vätkö miehet ja letkut, jos syttyy useamman teltan palo? Mistä saadaan riittävästi vettä? 

Miten sijoitetaan miehet ja kalusto, jotta tavoitetaan koko alue nopeasti? Ei siis riitä, et-

tä paikalla on niin sanottu palovartio, vaan mahdollisia onnettomuuksia tulee pohtia etu-

käteen ja pelastusmiehistöjen toimintaedellytykset niissä tulee varmistaa. 

 

 
Tapahtumapaikalla päivystävien yksiköiden varusteiden tulee olla tarkoituksenmu-

kaiset ja henkilöiden koulutettuja tehtäviinsä. 
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Hätäensiapuvalmius 

Kaikkien ammattipelastajien koulutukseen Suomessa kuuluu ensihoito ja useimmilla 

vapaapalokunnillakin hätäensiapuun koulutettua henkilöstöä. Yleisötapahtuman pelas-

tusmiehistö tuleekin valita siten, että ainakin puolella paikalla päivystävistä henkilöistä 

on vähintään hätäensiapukoulutus, ja kalustossa on oltava asianmukaiset välineet toi-

mintaa varten.  

 

Pelastusyksikössä on oltava vähintään seuraavat hätäensiapuvälineet: 

 

• tekohengityspalje ja nielutuubeja 

• sidetarpeita 

• kauhapaarit tai rankalauta 

• säädettäviä niskatukikaulureita 

• kirjaamisvälineet 

• kannettava hapenantolaite. 

 

Edellisten lisäksi suositellaan yksikön varustamista elvytyksessä käytettävällä puoliau-

tomaattisella defibrillaattorilla. Niitä onkin alettu sijoittaa yhä enemmän myös vapaa- ja 

sopimuspalokuntien yksiköihin. Mikäli tapahtuman turvavartioinnissa oleva yksikkö on 

varustettu defibrillaattorilla, tulee varmistaa, että miehistössä on sen käytön hallitsevaa 

henkilöstöä.    
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Alueille, joilla on hukkumisriski, tulee asettaa valvonta ja varusteet.  
Tapahtuman pelastussuunnitelmassa määritellään vedestä pelastamisen 
 valmiudet.  
 
 
 

Vesipelastus 

Kun yleisötapahtuma järjestetään alueella, jossa yleisöllä on oleellinen riski joutua ve-

den varaan, tulee vesipelastustoiminta huomioida turvallisuusjärjestelyissä. Monet mu-

siikkifestivaaleista järjestetään meren, järven tai joen läheisyydessä. Varsinkin nuoriso-

painotteisissa kesätapahtumissa aina osalle yleisöstä tulee mieleen käydä vedessä vil-

voittelemassa. Vesialueen erottaminen aidallakaan ei riitä poistamaan riskiä eikä liene 

aina järkevääkään. Mikäli ranta on loiva ja turvallinen uintia varten, on ehkä viisaampaa 
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antaa ihmisten nauttia vedestä ja suosiolla järjestää paikalle asiallinen valvonta. Veteen 

pääsy venelaitureilta ja jyrkiltä joentörmiltä sekä uiminen pehmeäpohjaisissa lammissa 

ja virtaavissa vesissä tulee kuitenkin aina estää vartioinnilla tai aitaamisella.  

 

Kaikissa veden äärellä järjestettävissä suurissa tapahtumissa tulee siis olla vesipelastus-

valmius, riippumatta siitä, onko uinti sallittua vai ei. Järjestäjän tulee määrittää toimin-

nan taso ja vaadittavat resurssit yhteistyössä alueen pelastusviranomaisen kanssa. Paras 

tilanne olisi, jos paikalla sekä vesisukellus- että pintapelastusvalmius. Esimerkiksi Tu-

russa kesällä järjestettävässä Ruisrock-tapahtumassa partioi koko kolmepäiväisen tapah-

tuman ajan festivaalialueen edustalla olevalla merialueella sukeltajilla miehitetty meri-

pelastusseuran vene. Turussa oli ratkaisuun päädytty aiempien vuosien kokemuksen ja 

suuren yleisömäärän perusteella. Yleensä kuitenkin valmiudeksi tapahtumapaikalle riit-

tää pintapelastusvalmius, joka tarkoittaa veden pinnalta ilman vesisukelluslaitteita, teh-

tävää pelastamista. Pintapelastusvalmiutta suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, et-

tä pintapelastustehtävä saattaa muuttua vesisukellustehtäväksi. Sukeltajat hälytetään 

yleensä aluepelastuslaitokselta, ja vesipelastustilanteessa ne tuleekin aina heti hälyttää 

kohteeseen, samanaikaisesti kun paikalla olevat pintapelastajat aloittavat pelastustoi-

minnan.  

 

Yleisötapahtuman pintapelastusvalmiuden ylläpitämiseksi riittää usein alueella päivys-

tävä pelastusyksikkö. Sen sijoitus alueelle tulee suunnitella siten, että se pääsee viivy-

tyksittä oletetuille riskialueille. On myös varmistettava, että yksikkö hallitsee pinta-

pelastuksen ja sillä on toimintaan vaadittavat varusteet. Pintapelastus voidaan määrittää 

myös muiden kuin pelastusyksikön vastuulle. Silloin tehtävään määrättävillä tulee olla 

sopiva, esimerkiksi uinninvalvojan, koulutus ja heille tulee varata välineet pintapelas-

tusta varten. Silloin tulee myös erikseen nimetä toiminnalle johtaja, joka huolehtii va-

rusteista ja koulutuksesta ja on nopeasti hälytettävissä onnettomuuspaikalle johtamaan 

pelastusryhmän toimintaa. 

 

Jokaiselle hukkumisriskipaikalle ei voida asettaa pintapelastajia valmiuteen, jolloin nii-

den valvonta on suoritettava järjestysmiesten voimin. Heillä on oltava tiedossa, miten 

hälyttää alueella olevat pintapelastajat nopeasti paikalle. Lisäksi alueille tulee varata pe-

lastusrenkaita köysineen ja veneitä mahdollisuuksien mukaan, jotta järjestysmiehet tai 

yleisö voivat aloittaa pelastustoimet heti uhkatilanteen havaittuaan. 
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Kaikessa vedestä pelastamisessa on aina erityisesti muistettava huolehtia pelastajien 

omasta turvallisuudesta. Järjestysmiesten yhtenä tehtävänä onkin estää liian innokasta 

yleisöä turhaan vaarantamasta itseään pelastustöissä. Tapahtuman turvallisuusvastaavan 

tai pelastustoimista vastaavan tehtävänä taas on valvoa, että pelastustehtäviin nimetyt 

ovat asiansa osaavia ja oikein varustautuneita tehtävien turvallista suorittamista varten. 

 

Pintapelastusvarustus 

Varsinainen pintapelastus suoritetaan aina pelastusyksikön toimesta ryhmätyöskentely-

nä, jolloin pintapelastajien minimivarustuksena tulee olla 

 

• pelastuslautta tai vene  

• pelastusliivit  

• turvaköyttä yli 50 metriä   

• räpylät  

• talvella jäänaskalit. 

 

-
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10  TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA  

10.1  Yleistä 

Jokaisen velvollisuuksiin kuuluu auttaa hädässä olevaa ja kykyjensä ja taitojensa mu-

kaan ryhtyä toimenpiteisiin uhrin auttamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Yleisöta-

pahtumassa sattuvassa onnettomuus- tai sairastilanteessa hyvin usein alkuvaiheen tär-

kein rooli on järjestysmiehillä tai muulla tapahtuman henkilökunnalla. Heidän on tun-

nistettava tilanteen vakavuusaste, tunnettava tapahtuman hälyttämisohje ja osattava teh-

dä nopea päätös avun hälyttämiseksi paikalle. Avun hälyttämisen jälkeen heidän on pys-

tyttävä toimimaan yleisön auttamiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi. Se vaatii tapah-

tumalta hyvin suunniteltua onnettomuustilanteiden toimintaohjetta ja koko tapahtuman 

henkilökunnan siihen perehdyttämistä. 

 

Oleellisinta avun hälyttämisessä on toimintamallista riippumatta, että jokainen paikalla 

toimija tietää mihin ja millä ottaa yhteyttä hätätapauksessa. Mahdolliset radiokanavat tai 

puheryhmät tulee olla selvitettynä ja yhteyksien kuuluvuus kokeiltuna etukäteen. Tar-

peelliset puhelinnumerot täytyy olla kaikilla ajan tasalla ja talletettuina puhelimiin. On 

myös sovittava varajärjestelmästä käytössä olevien yhteydenpitolaitteiden vikatilan-

teiden varalle. Lisäksi on oltava etukäteen suunniteltuna, kuka opastaa pelastushenkilös-

tön onnettomuuspaikalle.  
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Yleisötilaisuuden turvallisuusjohto vastaa tilaisuuden aikaisista turvallisuusjärjeste-

lyistä. Onnettomuustilanteissa pelastustoimintaa johtaa aina paikalle hälytetty pelas-

tusviranomainen. 

 

10.2  Johtaminen onnettomuus- tai vaaratilanteessa 

Kaikissa yleisötapahtumissa on oltava nimettynä turvallisuusvastaava. Hänen tärkein 

tehtävänsä on valvoa, että hyvällä ennakkosuunnittelulla ehkäistään mahdollisimman 

paljon onnettomuuksia ja lievennetään niiden seurauksia. Hänen vastuullaan on koko 

tapahtuman turvallisuus ja hänen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä alueen pelastusviran-

omaisen ja poliisin kanssa. Tapahtuman aikana turvallisuusvastaavan tulee johtaa tur-

vallisuusorganisaation toimintaa tai nimetä tehtävään joku muu turvajohtajaksi. Turva-

johdossa tapahtuman aikana olevan tulee tuntea koko käytettävissään olevan henkilös-

tön taidot, toimintatavat ja kalusto. Hänen on pystyttävä onnettomuustilanteessa määrit-

tämään pelastus- ja ensiapuryhmilleen tarkoituksenmukaiset vastuualueet ja samanai-

kaisesti johdettava järjestysmiesryhmiä ja muuta turvaorganisaatioita. Lisäksi hänen on 

jo onnettomuuden alkuvaiheessa informoitava paikalle hälytettyä pelastustoiminnan 
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johtoa tilanteesta. Pelastuslaitoksen hälyttämisen jälkeen johtovastuu siirtyy automaatti-

sesti pelastustoimintaa johtavalle viranomaiselle. Turvajohtajan tulee siinä vaiheessa 

toimia asiantuntijana, tiiviissä yhteistyössä pelastusjohdon kanssa. 

 

Joissain suurissa tai riskialttiissa tapahtumissa on päädytty perustamaan poliisille ja pe-

lastustoimelle yhteinen tapahtuman aikainen johtokeskus tai johtopaikka. Se tulee ky-

seeseen, kun tapahtumaan odotetaan erittäin runsaasti yleisöä tai kun arvioidaan, että ta-

pahtuman luonne kasvattaa häiriöiden ja onnettomuuksien todennäköisyyttä. Esimerkik-

si Vantaan Korsossa vuosittain loppukesästä järjestettävässä Ankkarock-tapahtumassa 

on jo useana vuonna käytetty aluepelastuslaitoksen johtokeskusbussia yhteisenä johto-

keskuksena. Kaksipäiväisellä musiikkifestivaalilla yleisöä on yli 20 000 henkeä molem-

pina päivinä ja on katsottu tarpeelliseksi, että alueella päivystää useita poliisipartioita ja 

pelastusyksiköitä. Lisäksi alueella toimii ensiavussa ja ensihoidossa lukuisia henkilöitä. 

Organisaatioiden johto on sijoitettuna yhteiseen johtobussiin, jolloin onnettomuustilan-

teessa pelastustoimien tehokas johtaminen saadaan alkamaan ilman viiveitä. Pelastus-

toimen johtokeskuksen lisäksi tulee tapahtuman omalla turvajohdolla olla lisäksi oma 

johtopaikkansa normaalitilanteen aikaista järjestysmiesten ja muiden turvallisuusasioi-

den johtamista varten.  

 

10.3 Lisäavun hälyttäminen 

 

Lisäavun hälyttämistapa riippuu tapahtuman koosta ja johtamisjärjestelmästä. Suuressa 

tapahtumassa on yleensä turvallisuusorganisaatiolla käytössään radiopuhelimet, jolloin 

onnettomuustilanteissa avun hälyttäminen on järkevää tehdä keskitetysti turvallisuus-

johdon kautta. Silloin onnettomuustilanteissa otetaan yhteys tapahtuman turvajohtoon. 

Turvajohdolla on tarkka tieto tapahtuman omista resursseista, esimerkiksi ensiapu- ja 

pelastusryhmistä ja niiden sijainnista. Johto voi tilanteen vakavuuden arvioituaan pyytää 

tarvittaessa lisäapua hätäkeskuksen kautta. Lisäksi turvajohto pystyy apua hälytettyään 

järjestämään opastuksen paikalle saapuville yksiköille ja tarvittaessa keskeyttämään 

muun toimia toiminnan tapahtuma-alueella. Kun on kyse kiireellisestä sairasauton hä-

lyttämisestä, esimerkiksi sairaskohtauksen vuoksi, on hätäkeskukseen pyrittävä olemaan 

yhteydessä potilaan läheisyydestä, jolloin hänen voinnista voidaan antaa paremmin tie-
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toa. Sairastapauksissa avun hälyttäminen voidaankin etukäteen ohjeistaa ensiapuhenki-

löstön tehtäväksi. Aina on kuitenkin muistettava välittömästi ilmoittaa myös tapahtu-

man turvajohdolle, joiden tehtävänä on järjestää riittävä opastus sairasautoille ja järjes-

tyksenvalvojien avulla taata työrauha ensiapuhenkilöstölle. 

 

Mahdollista suuronnettomuutta tai sen uhkaa varten tulisi järjestäjällä olla suunnitelmat 

ja valmiudet kuulutuksilla tai käytössä olevilla näyttötauluilla tiedottaa yleisölle tilan-

teesta. Yleisölle voidaan valmiiksi suunnitelluilla tiedotteilla ilmoittaa esimerkiksi, että 

apua on tulossa tai että matkapuhelinverkko on varattuna viranomaiskäyttöön ja yleisö 

voi käyttää matkapuhelimiaan vain hätäpuheluihin.  

 

 
 

Tapahtumapaikalle hälytetyille pelastusyksiköille ja ambulansseille on muistettava 
järjestää riittävä opastus onnettomuuskohteeseen. 
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10.4  Tapahtuman keskeyttäminen 

Yleisötapahtumassa on oltava suunnitelma tilaisuuden toimintojen osittaiseksi tai koko-

naan keskeyttämiseksi onnettomuuden tai uhkaavan tilanteen vuoksi. Esimerkiksi kon-

sertissa lavan edustalla voi tapahtua jotain, joka uhkaa henkilöturvallisuutta tai vaikkapa 

telttakokouksessa rankkasade uhkaa sortaa rakenteita. Silloin pitää olla luotuna järjes-

telmä, jolla viesti vaarasta kulkee välittömästi sellaiselle henkilölle, joka pystyy anta-

maan käskyn toiminnan keskeyttämiseksi. Turun Ruisrockin avauskonsertissa kesällä 

2005 alkoi raju vesisade ja salamointi pari minuuttia ensimmäisen esiintyjän soiton aloi-

tuksen jälkeen. Siellä järjestelmä toimi siten, että kyseisen esiintymislavan vastuuhenki-

lön ja turvapäällikön lyhyen keskustelun jälkeen todettiin vaaran olevan todellinen ja 

konsertti päätettiin keskeyttää välittömästi katkaisemalla sähköt esiintymislavalta. Asi-

allisen yleisölle tiedottamisen jälkeen kaikki yleisökin ymmärsi keskeytyksen välttämät-

tömyyden ja odotteli rauhassa ukkoskuuron laantumista. 

 

Keskeytysprosessin suunnittelussa voidaan yhtenä mallina käyttää Tuska Open Air  

-festivaalia varten tehtyä suunnitelmaa 1, jossa keskeyttäminen jaetaan eri tasoihin. Ta-

soja ovat yksittäisten toimintojen ja koko tapahtuman keskeyttäminen. Suunnitelmassa 

määritellään vastuuhenkilöt, jotka voivat milläkin tasolla keskeytyksen tehdä. Esimer-

kiksi esiintymislavan tai anniskelualueen vastuuhenkilö voi määrätä toiminnan keskeyt-

tämisestä omalla vastuualueellaan, kun taas tapahtuman turvapäällikkö tekee koko ta-

pahtumaa koskevat päätökset. Keskeyttämisvastuun jakaminen eri tasoille takaa tarvit-

taessa toiminnan nopean keskeyttämisen ennen onnettomuuden uhan kehittymistä todel-

liseksi suuronnettomuudeksi. Järjestelmän toimivuus edellyttää kuitenkin selkeää vas-

tuualueiden jakoa, vastuuhenkilöiden asiantuntemusta ja toimivia viestiyhteyksiä.  

 

 

 

 

 

 

 

1.  Björn Westermark. Suurten ulkoilmassa toteutettavien musiikkipainotteisten yleisötapahtumien onnettomuuksien 

ehkäisytoiminnan kehittäminen. Pelastusopiston opinnäytetyö, 2004. 
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Taulukko 2. Tapahtuman keskeytysvaltuudet. 

 

Toimivaltaraja Toimijat 

 

Koko tapahtuman keskeyttäminen 

Poliisi 

Pelastustoimi 

Turvajohto 

Yksittäisen esityksen tai toiminnon kes-

keyttäminen 

Turvaorganisaation aluevastaava 

Lisäavun hälyttäminen 

Yksittäisen häiriötekijän poistaminen 

Muu turvaorganisaatio: 

- ensiapu 

- järjestysmiehet 

 

 

  

10.5  Evakuointi 

Onnettomuustilanteessa tai sen uhatessa voidaan yleisö joutua kiireesti poistamaan ta-

pahtuma-alueelta tai sen osalta. Jotta poistumisesta ei aiheutuisi vahinkoja tai seuraisi 

paniikkia, on alue ja sillä olevat rakennelmat suunniteltava sellaisiksi, että ne mahdollis-

tavat ihmismassojen nopean liikkumisen pois tapahtumapaikalta. Henkilökunnan ja var-

sinkin järjestysmiesten, on tunnettava hätäpoistumissuunnitelma ja heillä on oltava val-

miudet ohjata ihmismassoja. Yleisön poistamista alueelta ei tietenkään voi harjoitella 

ennen tapahtuman alkamista, mutta on hyvä käydä henkilökunnan kanssa läpi jokin ku-

viteltu tilanne, jossa joudutaan poistamaan yleisö nopeasti alueelta. Silloin voidaan ker-

rata jokaisen tehtävät ja varmistaa, että jokaisella on tiedossa reitit, jolle yleisö tulee oh-

jata. Mielikuvaharjoittelua voidaan käyttää myös muunlaisten onnettomuustilanteiden 

toimintaohjeiden kertauksen apuvälineenä. Katso myös luku 5.4.  

 

Mikäli tapahtuma-alue on aidattu väliaikaisaidoilla, tulee niissä olla riittävästi helposti 

avattavia portteja tai aitojen tulee olla helposti kaadettavia ja järjestysmiehillä muka-

naan välineet, joilla saa nopeasti purettua aitojen kiinnitykset. Sisätiloissa järjestettäväs-
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sä tilaisuudessa tulee poistumisreittien olla riittävän väljiä ja selkeästi merkittyjä. Lisäk-

si on huolehdittava, ettei poistumisreiteille eikä ovien tai hätäuloskäyntien edustoille ke-

rätä tavaraa tai sijoiteta esimerkiksi myyntipöytiä ja että ovet ovat nopeasti aukaistavis-

sa hätätilanteessa. Myös ulkona on ovien edustoilla oltava riittävästi väljää tilaa hätä-

poistumista varten, joten esimerkiksi polkupyörien tai autojen pysäköinti ovien edustoil-

le tulee estää tapahtuman ajaksi. Talvella on lisäksi muistettava huolehtia poistumiseen 

suunniteltujen ulkoalueiden lumitöistä ja määriteltävä etukäteen lämmin suojatila, johon 

ihmiset voivat siirtyä, jos ovat joutuneet poistumaan ulos pelkissä sisävaatteissa. 

Muista: Poistumiseen tarkoitetut ovet tai kulkureitit eivät saa olla tapahtuman ai-

kana lukittuina.  
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11  TILAPÄISMAJOITUS 

11.1  Yleistä 

Usein pitemmissä kuin yhden päivän mittaisissa yleisötilaisuuksissa tai muissa tapah-

tumissa perustetaan tilapäinen leirintäalue tapahtumapaikan läheisyyteen tai 

henkilökuntaa ja yleisöä majoitetaan esimerkiksi kouluihin tai päiväkoteihin. Tilapäisen

leirintäalueen perustaminen vaatii huolellista valmistautumista ja sitä koskevat samat 

säädökset kuin jatkuvasti toiminnassa olevaa leirintäaluettakin. Sille siis pitää olla oma 

pelastussuunnitelmansa tai liite yleisötilaisuuden varsinaisessa pelastussuunnitelmassa.  

Tilapäismajoitus sisätiloissa vaatii myös erillisen pelastussuunnitelman, mikäli kiinteis-

tön omassa suunnitelmassa ei erikseen ole kirjattuna hyväksyttyjä järjestelyjä sitä var-

ten. Tilapäismajoitukseen tarkoitetut tilat tulee myös tarkastaa pelastuslaitoksen toime

ta ennen niiden käyttöönottoa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tilapäismajoittumi-

sessa huomioitavia asi

 

s-

oita. 

 

11.2 Tilapäisleirintäalue 

 

• Leirintäalue on sijoitettava turvalliselle alueelle huomioiden vaaraa aiheuttavat 

liikenneväylät, vesialueet ja mahdolliset lähistöllä olevat vaaraa aiheuttavat teol-

lisuuslaitokset. Myös mahdolliset alueen asukkaille aiheutuvat häiriöt on huomi-

oitava mietittäessä alueen sijoittelua ja valvontaa. 

• Teltat on sijoitettava vähintään neljän metrin etäisyydelle toisistaan. Etäisyys 

määritellään teltan pystypinnasta toiseen pystypintaan (ei katosrakenteista). Sa-

mat etäisyydet koskevat matkailuautoja -vaunuja. 

• Telttarivistöjen väliin on jätettävä riittävästi pelastusteitä, jotka on merkittävä 

hyväksytyllä ”PELASTUSTIE” kilvellä. Pelastusteitä pitkin on päästävä pelas-

tusajoneuvoilla alueen jokaiseen paikkaan. 

• Leirintäalueelle on sijoitettava riittävästi alkusammutuskalustoa. Palovesitynny-

reitä on oltava vähintään 25 metrin etäisyydellä toisistaan sekä käsisammuttimia 

alueen järjestyksenpitoa ja turvallisuutta valvoville henkilöille. 

 

• Leirintäalueen läheisyyteen on osoitettava WC ja suihkumahdollisuus. 
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• Leirintäalueella ei saa tehdä tulta (myös ns. hiiligrillit) muualla kuin tulen te-

koon varatulla alueella 

• Leirintäalueella ei saa varastoida tai käsitellä vaaralliseksi luokiteltuja kemikaa-

leja. Asuntoautoissa ja asuntovaunuissa saa käyttää ja varastoida nestekaasua 

niille osoitetun maksimimäärän mukaisesti. 

• Leirintäalueen paloturvallisuudesta vastaamaan on nimettävä henkilö, jonka on 

oltava tavoitettavissa koko leirintätapahtuman ajan. 

 

Pelastusviranomainen määrää tarvittaessa muita ehtoja tilapäisen leiriytymisen osalta. 

Esimerkiksi hellesäällä voidaan syttymisherkässä maastossa sijaitsevalle tilapäisleirin-

täalueelle tarvittaessa määrätä ympärivuorokautinen palovartiointi. 

 

 

11.3  Koulumajoitus 

Tilapäismajoituksen järjestäminen koulussa tai muissa vastaavissa tiloissa on mahdollis-

ta, kunhan huolehditaan seuraavista turvallisuusasioista.  Edellytyksenä on myös erilli-

nen pelastussuunnitelma, johon asiat kirjataan ja hyväksytetään pelastusviranomaisella.  

Enimmäishenkilömäärä tulee olla määriteltynä ja kirjattuna pelastussuunnitelmaan. 

    

Majoitustilat 

• Majoittuminen tulisi järjestää maantasolla olevaan kerrokseen mahdollisimman 

lähellä poistumisteitä. 

• Käytettävien tilojen tulee soveltua majoittumiseen. Esimerkiksi fysiikan ja ke-

mian laboratoriot eivätkä kapeat käytävät sovellu majoituskäyttöön. 

• Jokaisessa majoitustilassa on oltava palovaroitin alkavaa 60 m2 kohden. Käytä-

villä palovaroittimien etäisyys toisistaan saa olla enintään 12 metriä. 

• Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän lämpöilmaisimien lisäksi on käytettävä 

palovaroittimia (reagoivat myös pelkkään savuun). 

• Majoitukseen käytettävien tilojen ovien ulkopuolelle on merkittävä suurin sallit-

tu majoittuneiden lukumäärä. Sallittua määrää ei saa ylittää. 

 

• Majoitushuoneiden ovissa on oltava kartta kerroksen uloskäytävistä. 
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Poistumisturvallisuus 

• Majoitustiloista on oltava mahdollista poistua kahteen toisistaan riippumatto-

maan uloskäytävään tai suoraan ulos. 

• Uloskäytävien tulee olla majoittumisen ajan vapaakulkuisia ja poistumisen on 

oltava mahdollista ilman avainta. 

• Uloskäytävien tulee olla merkitty jälkivalaisevilla kuvatunnuksellisilla kilvillä 

tai merkkivalaistuksella 

• Valvojien pitää sopia poistumishälytystapa majoittuvien kanssa. 

 

Alkusammutuskalusto 

• Alkusammutuskaluston riittävyys, sijainti, laatu ja käyttö on oltava varmistettu. 

• Alkusammutuskaluston tulee olla merkitty jälkivalaisevilla kuvatunnuksellisilla 

kylteillä. 

 

Tilojen valvonta 

• Pienen ryhmän majoittuessa yksikerroksiseen parakkikouluun tai päiväkotiin 

riittää yksi valvoja. 

• Pääsääntöisesti yöaikana on tiloissa oltava kaksi valvojaa. 

• Vähintään toisen valvojista on oltava koulun henkilökuntaan kuuluva tai hän on 

perehtynyt tiloihin koulun henkilökunnan opastuksella. 

• Valvojat pitävät päiväkirjaa tapahtumista. 

• Valvojien tulee olla valveilla koko valvonta-ajan. 

 

Valvojien ennakkovalmistautuminen 

• Pelastussuunnitelman on oltava valvojien käytössä. 

• Hätäilmoituksen tekeminen, hätänumerot ja lähin puhelin on oltava valvojien 

tiedossa. 

• Hätäilmoituksen teko-ohjeessa on kiinteistön nimi ja osoite.  

• Valvojilla on oltava majoittuneista henkilöistä nimilista yhteistietoineen. 

• Valvojilla on käytettävissä ensiaputarvikkeet. 

• Valvojat tuntevat alkusammutuskaluston sijainnin ja osaavat käyttää niitä. 



                                         78 
 

 

• Mikäli rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, valvojat tunte-

vat lähimmän paloilmoitinpainikkeen sijainnin ja osaavat käyttää sitä. 

• Valvojat tuntevat veden pääsulun, ilmastoinnin hätäpysäytyspainikkeen ja 

sähköpääkeskuksen sijainnin. 

• Valvojat testaavat poistumiseen tarkoitetut uloskäytävien ovien toimivuuden. 

 

Muita turvallisuuteen liittyviä ohjeita 

• Osastoivat palo-ovet on pidettävä kiinni, mikäli niissä ei ole automaattista, sa-

vuun reagoivaa suljinlaitteistoa. Palo-ovia ei saa kiilata aukiasentoon. 

• Tiloissa, joissa nukutaan, ei saa tupakoida, polttaa kynttilöitä eikä käyttää grille-

jä tai muita vastaavia ruuanvalmistusvälineitä.  

• Ulkopuolisia vierailijoita päästetään sisään vain valvojan määrittelemässä eri-

tyistapauksessa.  

• Tarpeettomien tilojen tulee olla lukittuna. 

• Murtohälytin on kytkettävä pois päältä yökäytön ajaksi. 

• Ulkoalueilla tulee huomioida, että pelastustiet ovat kulkukelpoiset, eikä niille ole 

pysäköity autoja. 

Liitteessä 6 on malli pelastuslaitokselle tehtävästä ilmoituksesta tilapäismajoitukses-

ta sisätiloissa 

 

SÄÄDÖKSIÄ  ja OHJEITA 

Pelastuslaki 2003/468. 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2003/787. 

Suomen rakentamismääräyskokoelma E1. Rakennusten paloturvallisuus. 

Ympäristöopas 39. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausra-
kentamisessa-opas. 
 
Sm:n asetus 1384/2003 1§. Pelastustien merkitsemisestä. 
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SÄÄDÖKSET JA OHJEET 
 
Pelastuslaki  2003/468 
Pelastusasetus 2003/787 
Sisäasiainministeriö. Toimintavalmiusohje A:71.  
Sisäasiainministeriö. Pintapelastus- ja vesisukellusohje A:70. 
Sm:n asetus pelastustien merkitsemisestä 1384/2003 1§. 
 
 
Kokoontumislaki 1999/530 
Vahingonkorvauslaki 1974/412 
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta 2004/75 
Kuluttajansuojalaki 1978/38 
Laki järjestyksenvalvojista 1999/533 
Alkoholilaki 1994/1143 
Asetus alkoholivalmisteista 1994/1345 
STM päätös 54/02/95 (elintarvikkeiden myynti) 
 
Rakentamismääräyskokoelma (RakMk )E1 
Nestekaasuasetus 1993/711 
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 2005/390. 
Ympäristönsuojelulaki 2000/86 
Ympäristönsuojeluasetus 2000/169 
Sähköturvallisuuslaki 1996/410 
Sähköturvallisuusasetus 1996/498 
Valtioneuvoston päätös uloskäytävien merkitsemisestä.Vnp 976/94 
Sisäasiainministeriön asetus 
rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 2005/805 
SM:n ohje sisusteiden paloturvallisuudesta Dnro 4/011/98 
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 2005/390  
Panostajalaki 2000   /219 
Panostaja-asetus 2002/122,  
Panostaja-asetus 2002/124 
Räjähdeasetus 1993/473 
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 1986/410 
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785 
Potilasvahinkolaki 1985/585  
Laki Suomen Punaisesta Rististä 2000/238  
Asetus Suomen Punaisesta Rististä 2005/811 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden säilyt-
tämisestä. 2001. 
 
Sisäasiainministeriö. Ohje sisusteiden paloturvallisuudesta Dnro 4/011/98 
 
Ympäristöministeriö. Ympäristöopas 39. Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvalli-
suus korjausrakentamisessa-opas (Edita)  ja Ympäristöopas 103. Monitoimihallin palo-
turvallisuus (Rakennustieto). 
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Ympäristöministeriö. Ympäristöopas 101. Ympäristömelun arviointi ja torjunta.2003. 
 
SESKO ry (Sähkö- ja elektroniikka-alan standardisointijärjestö).  Pienjännitesähkö-
asennukset ja sähkötyöturvallisuus (SFS 144). 
 
TUKES (Turvatekniikan keskus) Vaaralliset aineet-opas ja Käytä nestekaasua oikein-
opas. 
 
 
 

 

 



                                         81 
 

 

LÄHDEKIRJALLISUUS 

 
Arvonen, Sirpa. Yhdistyksen turvallisuusopas. Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Suomen 
Latu ry. 2004.    
 
Baker W, Simone B, JN, Daly A: Special event medical care: the 1984 Los Angeles 
Summer Olympics.  Ann Emerg Med. 1985;15:185 -190. 
 
Aalto, T. Kuusitie, J. Tehosteräjäyttäjä, Luokka E 2006;2:41. Flame Game Oy. 2003. 
 
Milsten AM, Maguire BJ, Bissell RA, Seaman KG. Mass-Gathering Medical Care:A 
review of the literature. Prehospital Disaster Med. 2002. 
 
Nurmi Jouni,RN, stud med.;Mustonen Veera, stud med.; Rosenberg Per H., MD, pro-
fessor, Bäckman Riitta, RN: Castren Maaret, MD, PhD: Layperson firstresponders in 
on-site emergency medical service of mass gathering events. 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK. Pelastussuunnitelma, opas yrityksille ja lai-
toksille.2004. 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK. Pihan roska-astiat ja tuhopolton torjunta. 
 
Välikylä, Tapio.  Turvallinen yleisötilaisuus. Ympäristö ja terveys-lehti. 2003.  
 
Westermark, Björn. Suurten ulkoilmassa toteutettavien musiikkipainotteisten yleisöta-

pahtumien onnettomuuksien ehkäisytoiminnan kehittäminen. Pelastusopiston opinnäyte-

työ, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         82 
 

 

LIITTEET ja MALLIKAAVAKKEET 

Liite 1  Viranomaiskalenteri 

 

Seuraavassa on kuvattu kaksipäiväisen musiikkifestivaalin tapahtuman järjestäjän vi-

ranomaiskalenteri. Tapahtumaa odotetaan 15 000 vierailijaa päivässä.  Kalenteriin on 

merkitty esimerkinomaisesti ne asiat, jotka tapahtuman järjestävän tulee selvittää tapah-

tumaa suunniteltaessa ja sen aikana. 

 

5 kuukautta ennen tapahtumaa 

Järjestäjä ilmoitettua lupaviranomaiselle (poliisi) tapahtuman päivämäärän ja aikatau-

lun, lupaviranomainen kutsuu koolle viranomaispalaverin, johon osallistuvat tapahtu-

man johto ja turvallisuuspäällikkö sekä poliisi ja pelastusviranomainen. Lisäksi kutsu-

taan tarvittaessa rakennusvalvonta-, terveys- ja ympäristöviranomaiset. 

 

Viranomaispalaverissa tapahtuman johto ja turvallisuuspäällikkö esittelevät alustavat 

suunnitelmansa seuraavista asioista: 

•  tilapäiset rakennelmat 

•  myyntipisteiden sijoittelu ja turvallisuuskalusto 

•  tapahtuma alueen sisä- ja ulkopuoliset pelastusreitit 

•  mahdollinen pyrotekninen suunnitelma 

•  mahdollisten vesistöalueiden turvallisuussuunnitelma 

•  järjestyksenvalvonta  

•  ensiapuvalmius 

•  palovartiointivalmius 

•  anniskelualueiden henkilömäärät ja turvallisuusjärjestelyt 

•  mahdollinen tilapäinen yöpyminen tapahtuma-alueella. 

 

Palaverista laaditaan muistio ja avoimet asiat jäävät selvitettäviksi seuraavaan palave-

riin. 

 

 

 



                                         83 
 

 

 

2 kuukautta ennen tapahtumaa 

 

Toinen viranomaispalaveri. Käydään lävitse edellisten palaverien muistiot ja käsitellään 

selvityksessä olevat asiat. Tapahtuman järjestäjällä tulee olla tapahtuman turvallisuus- ja 

pelastussuunnitelman luonnos esiteltäväksi viranomaisten käsittelyä varten. 

 

1 kuukausi ennen tapahtumaa 

 

Kolmas viranomaispalaveri. Viranomaiset esittävät tapahtuman järjestäjälle lupaehton-

sa. Kihlakunta kirjaa lupaehdot viranomaisten yhteiseen lupaluonnokseen. 

 

1 viikko ennen tapahtumaa 

 

Tapahtuman järjestäjä saa kihlakunnasta lupapäätöksen yleisötilaisuuden järjestämiseen. 

Kuluvan viikon aikana tapahtuman järjestäjä toimittaa lupaehdoissa vaaditut selvitykset 

ja suunnitelmat viranomaisille. 

 

1 vuorokausi ennen tapahtumaa 

 

Tapahtumaan edeltävänä päivänä suoritetaan tapahtuma-alueelle viranomaiskatselmus, 

jonka kutsuu koolle tapahtuman järjestäjä. Katselmuksessa käydään lävitse viranomai-

sittain kihlakunnan lupapäätökseen kirjatut asiat. 

 

1 tunti ennen tapahtuman alkua 

 

Tapahtuman turvallisuuspäällikkö ja alueella päivystävä poliisi- ja pelastushenkilöstö 

sekä mahdollinen johtokeskushenkilöstö käyvät läpi turvallisuusasiat ja toimintaohjeet. 

Poliisi käy toimintaohjeet läpi turvallisuusvastaavien kanssa. Radioliikenteen yhteysko-

keilut.  

Tapahtuman johtokeskuksen ja ensiapuorganisaation tulee olla toimintavalmiina. 
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30 minuuttia ennen pyroteknistä esitystä 

 

Tapahtuman turvallisuuspäällikkö, pyrotekninen vastuuhenkilö ja pelastusviranomainen 

suorittavat katselmukset esiintymislavalle, jossa aiotaan käyttää erikoistehosteita. 

 

 

Tapahtuman aikana 

 

Tapahtuman turvallisuusvastaavat kokoontuvat kolmen tunnin välein tai tarvittaessa yh-

dessä poliisin ja pelastusviranomaisen kanssa tapahtuman johtokeskukseen. Palaverissa 

käydään läpi tapahtuman kulkua ja mahdollisesti esille tulleita ongelmakohtia.  

 

Porttien sulkeuduttua 

 

Tapahtuman turvallisuusvastaavat kokoontuvat poliisin ja pelastusviranomaisen kanssa 

tapahtuman johtokeskukseen. Palaverissa käydään läpi tapahtuman kulkua ja mahdolli-

sesti esille tulleita ongelmakohtia. Toimintaohjeiden tarkennuksia seuraavaa päivää var-

ten jos tarpeen.  

 

Viikko-kuukausi tapahtuman jälkeen 

 

Tapahtuman käydään läpi yhdessä pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa.  Kerrataan tapah-

tuman kulku ongelmineen ja onnistumisineen sekä laaditaan muistio, jonka perusteella 

voidaan kehittää järjestelyjä seuraavassa tapahtumassa. 
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LIITE 2  Tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunni-

telma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Järjestäjä: 
 
Tilaisuus 
 
Tapahtuma-aika 
 
Laatija  / yhteystiedot 
 
  
Toimitetaan poliisi- sekä pelastusviranomaiselle. 
Mahdollisista tapahtumaa varten pystytettävistä rakennelmista / rakennuksista yhteys rakennusvalvontaan.  
 

 
 
 
 
 
 
Viranomaismerkinnät: 

Vastaanottomerkinnät poliisiviranomainen / pelastusviranomainen 
      
 

 
 

Ei huomautettavaa 
 

 
 

Korjattava 
Päivänmäärä 

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä  
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Toiminnan kuvaus 

Tiedot tapahtumasta/ paikasta / ajankohdasta / järjestäjästä yhteystietoineen 

      

Toiminnan turvallisuudesta vastaavat 

Tapahtuman vastaava / järjestelijät yhteystietoineen 

      

Toimintapaikat ja ajo-ohjeet 

Selvitys toimintapaikan sijainnista ja ajoreittiohjeet 

      

Reittiselosteet 

Selvitys opastuksesta tapahtumapaikalle 

Pelastusajoneuvot 

 

Sairaankuljetus (tarvittaessa helikopterin laskeutumispaikka) 

      

Poliisi 

      

 

 

Riskien hallinta 

Osallistujien enimmäismäärät 

Selvitys odotetusta osallistuja- / kävijämäärästä  

      

Toimintaan liittyvät rajoitukset 

Selvitys mahdollisista tapahtumaa rajoituksista (esim. ikä, liikenne) 

      

Ohjaajien pätevyysvaatimukset 

Selvitys järjestäjien / järjestyksenvalvojien / mahdollisen ensiapuhenkilökunnan pätevyydestä 
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Toimijoiden työnjako ja viestintä 

Selvitys vastuunjaosta / viestinnän kulusta /  

      

Toimijoiden valmistautuminen 

Ohjeistuksen ja tiedonkulun selvittäminen eri toimipisteissä oleville (esim.ryhmänvetäjät) 

      

Paloturvallisuus 

Selvitys miten järjestelijät ovat selvittäneen pelastus ja turvallisuussuunnitelman mahdollisia vaaratilanteita silmälläpitäen 

      

Ensiapuvalmius 

Selvitys minkälainen ensiapuvalmius on järjestetty 

      

Vakuutusturva 

Selvitys tapahtumaa koskevista vakuutuksista 

      

Luvat ja ilmoitukset viranomaisille 

Selvitys viranomaisille tehdyistä ilmoituksista / suunnitelmista / lupahakemuksista 

      

Pelastustoimen järjestelyt tapahtumassa 

Selvitys pelastustoimen osuudesta tapahtuman aikaiseen turvallisuuteen tapahtumapaikalla. Kuka vastaa tapahtuman palo-

turvallisuudesta. 

      

Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa 

Selvitys vahinko / onnettomuustilanteen toiminnasta / hälytysten teosta 
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Yleiset toimintaohjeet 

Selvitys mahdollisista muista ohjeista (ravinnon tarjoaminen ym.) 

      

Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen 

Raportit 

Selvitys mahdollisesta raportoinnista tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen 

      

Kriisiviestinnän ohjeet 

Selvitys mahdollisista toimintaohjeista kriisin sattuessa 

      

Viranomaisille ilmoittaminen 

Selvitys kenen toimesta viranomaisilmoitus tehdään 

      

Jälkihoito 

Selvitys miten hoidetaan mahdollisen kriisin aiheuttama jälkihoito 

      

Ravinto- ja hygieniaohjeistus 

Selvitys annettavasta ravinto- ja hygieniaohjeistuksesta 

      

Seurantajärjestelmä ja tilastointi 

Selvitys mahdollisesta tapahtuman seurantajärjestelmästä ja osallistujien tilastoinnista 

      

Missä / milloin läpikäyty 

Selvitys miten ja koska tapahtuman järjestäjien kanssa käyty läpi ko. suunnitelma. 
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LIITE 3  RISKIKARTOITUS 
 
KOHDE 

Yrityksen nimi  

Yrityksen osoite  

Tapahtuman johtaja, nimi ja puh  

tapahtuman turvapäällikkö, nimi ja puh  

 
 
RISKIN KARTOITUS 

No Riskin kuvaus (vaara ja syyt) Toden-
näköisyys
T 

Seuraus 
 
S 

Riski- 
luku 
T x S 

Parannusesitys 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 
ARVION KRITEERIT (tarvittaessa harkitse kriteerit kohteen mukaan) 
 
Riskin todennäköisyys T arvioidaan luvuilla 1–5 esim. seuraavasti 
 
1 =Erittäin epätodennäköinen  =Voi sattua kerran 5 
vuodessa 
2 =Epätodennäköinen   =Voi sattua kerran 
vuodessa 
3 =Lievästi todennäköinen   =Voi sattua kerran 
kuukaudessa 
4 =Todennäköinen   =Voi sattua kerran 
viikossa 
5 =Erittäin todennäköinen   =Voi sattua kerran 
päivässä 
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Seuraavan vahingon suuruus S arvioidaan luvuilla 1 – 5 esim. seuraavasti 
 
1 =Pieni   =Yksittäinen vahinko, alle 200 € 
2 =Vähäinen   =Yksittäinen vaikea vahinko, alle 
2000 € 
3 =Suuri   =Laajempi vaikea vahinko, alle 
20 000 € 
4 =Hyvin suuri   =1 kuolemantapaus tai vahinko 
alle 100 000 €  
5 =Katastrofi   =useita kuolleita tai vahinko yli 
100 000 € 



                                                                                                                                                                       

LIITE 4  PELASTUSTIEN SUUNNITTELU JA TO-

TEUTUS 

 
Pelastustie 

Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääse-
vät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle raken-
nusta ja sammutusveden ottopaikkoja. 
 
Puomitikasautolle tulee järjestää nostopaikat siten, että pelastaminen on-
nistuu kaikista kolmatta kerrosta korkeammalla sijaitsevista poistumis-
osastoista, joihin on suunniteltu pelastuslaitoksen toimintaa edellyttävä va-
ratie. Maanpäällinen kerros lasketaan paloteknisessä mielessä kerrokseksi. 
 
Sammutusautolla tulee päästä yleensä uloskäyntien välittömään läheisyy-
teen, pientaloalueella vähintään 50 m etäisyydelle. Lisäksi tulee päästä 
sammutusveden syöttö- ja ottopaikkojen sekä paloilmoitin- tai sprinkleri-
keskuksien läheisyyteen. 
 
Sairasautolla tulee päästä yleensä uloskäyntien välittömään läheisyyteen, 
pientaloalueella vähintään 50 m etäisyydelle. 
 

Merkitseminen 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49§:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun rakennus-lupa-asiakirjaan merkitty pelastustie tulee merkitä tielii-
kenneasetuksen (182/1982) 21§:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä seu-
raavasti: 

1. Pelastustie; tai 
2. Pelastustie Räddingsväg; tai 
3. Räddningsväg. 

 
Kilpeä käytetään sellaisenaan tai liikennemerkin lisäkilpenä. Pelastus-
tiekilpi täydennetään tarvittaessa ajo- tai pysäköintikieltomerkein. Vain 
mitoituksen täyttävä pelastustie voidaan merkitä virallisella merkillä. Li-
säksi kaikki kansirakenteet on merkittävä tarvittavilla painorajoituskyltein. 
 
Pelastustielle on järjestettävä talvella kunnossapito. Nostopaikka tulee 
merkitä maastoon mikäli se ei ole muuten helposti havaittavissa. Nosto-
paikan alkamiskohta voidaan merkitä liikennemerkkitolppaan kiinnitettä-
vällä kyltillä, jossa lukee nostopaikka ja jossa nuoli osoittaa missä suun-
nassa nostopaikka jatkuu.  
 
Pelastustien käyttökelpoisuuden kannalta on tärkeää, että pelastustien si-
jainnit ovat kiinteistössä asuvien ja asioivien tiedossa. Porrashuoneisiin 
asennetaan pelastustiepiirros. Vain sairasauton mitoituksen täyttävää ajo-
reittiä ei merkitä pelastustiekilvellä vaan se merkitään opastauluun. Opas-
taulu tulee olla riittävän suuri, jotta keskeiset asiat nähdään nousematta au-
tosta. Opastaulu tulee sijoittaa ajoreitin välittömään tuntumaan. 
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Pelastustie, kilpimalli  

 

 
Kilven mitoituksessa sovelletaan Tiehallinnon 
liikennemerkkipiirustuksissa (TIEL 2131908) 
esitettyjä lisäkilpien mitoitusperiaatteita.  
 
Pelastusteiden sisäänajoreittien kilpien ja mui-
den pelastustien merkintöjen on oltava asennet-
tuna rakennuksen tai sen osan käyttöönottokat-
selmuksessa.

 
 
Pelastustien suunnittelu 

Ajoreitit nostopaikoille ja nostopaikat tulee mitoittaa seuraavasti: 
 

 

 
Puomitikasauton mitat 
Leveys:                       2,6 m 
Korkeus:                       3,9 m 
Pituus:                      14,5 m 
Kokonaispaino:                       27 tn 
Etuakseli:                       8 tn 
Taka-akseli:                       20 tn 
Tukijalkapaine:                       9,5 kg/cm2 

(aluslevyllä 50x750x750        3,0 kg/cm2) 
 
Ajoreitin mitat 
Tien leveys suoralla: 3,5  m 
Vapaa korkeus:                           4,0  m 
Tien leveys mutkat: 6,0  m 
Kääntösäde ulko: 12,0 m 
Kääntösäde  sisä: 5,5  m 
Takaylityksen max. 
kulma (tien pituus- 
suuntainen kaltevuus): 9 astetta 

Nostopaikan mitat 
Leveys:  6,5 m 
Pituus:   15 m 
Optimaalinen etäisyys  
seinästä keskiviivaan: 6 m 
Max. kaltevuus (si- 
vuttaissuunnassa): 4 astetta 
 
Sairasautoreitin mitoitus 
Leveys:   2,3 m 
Vapaan kulkuaukon  
korkeus:   3,0 m 
Kääntösäde ulko:  6,5 m 
 



                                                                                                                                                                       

Ulottuvuuskaaviot Bronto F 42 HDT ja F 33 HDT ERX  
 

 
 

Suunnittelussa huomioitavia asioita 
Kiinteistön omistaja on velvollinen pitämään pelastustiet ajokelpoisina ja esteettöminä 
kaikkina vuodenaikoina. Pelastustien päällysteenä voi olla kiveys, asfaltti, betoni tai kivi-
tuhka. Vahvistetun nurmikon kunnossapidon puute, erityisesti talvisin, on käytännössä 
estänyt niiden käytön pelastustienä. Sen käyttämiseen tulee olla erityisiä perusteita, joista 
neuvotellaan pelastusviranomaisen kanssa.  
 
Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Jätekatokset, 
autosuojat, aidat, kuivaustelineet, istutukset ym. on sijoitettava siten, että ajoreittien ja pe-
lastusteiden kulkukelpoisuus hälytysajoneuvoille säilyy. 
 
Pelastusteiden suunnittelussa on syytä huomioida työmaatiet sekä työmaan tarvitsemat 
nostopaikat. 
 
Mikäli pelastustietä ei pystytä tekemään rakennukselle, tulee vaihtoehtoisesta p
järjestelystä neuvotella pelastusviranomaisen kanssa. 

oistumis-

 
Piirros 

Tontin pelastustiet ja suunnitellut nostopaikat esitetään pelastustiepiirroksessa 
(1:200/1:500). Piirros liitetään rakennuslupapiirustuksiin sekä rakennuksen käyttö- ja 
huolto-ohjeeseen. Pelastustiepiirroksen tiedot tulee huomioida pihasuunnittelussa. 

 
                          Lisätietoja alueen palotarkastajalta tai päivystävältä palotarkastajalta 
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Liite 5  Ilmoitus tehosteräjähteiden käytöstä 

Säädösperusta: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
81 § (390/2005) 
 
Pyydämme kirjallista päätöstä saada käyttää räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia 
kemikaaleja erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä ko-
kouksissa ja yleisötilaisuuksissa. 
 
 

E-luokan panostajan  
pätevyyden omaava vastuu-
henkilö 

 
 
 
Nimi ja yritys jota edustaa, osoite ja puhelinnumero päivisin 

Käyttöaika sekä ehdotus palo-
tarkastuksen ajankohdaksi 

 
 
Päivämäärä ja kellonaika 

Tapahtumapaikka  
 
Osoite ja kohteen nimi 

Yleisömäärä enintään  

Käytettävät  
tehosteet 

Tehoste  
 
 
 
 

Luokka 
 
 
 
 

Määrä 
 
 

Varoetäisyys metriä 
 

Perusedellytykset erikoistehos-
teiden  yleisötilaisuudessa 

Kohteen ja erikoistehosteyrittäjän vakuutukset ovat kunnossa. 
Kohteen turvallisuussuunnitelmassa on huomioitu erikoistehos-
teiden käyttö käytölle 
Ilmoitus paikalliselle pelastusviranomaiselle räjähteiden tai palo- 
ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina on 
tehty vähintään 7 vrk ennen aiottua käyttöajankohtaa. 
Laukaisupaikalta on näköyhteys tehosteisiin. 
Selvitys tulivartioinnista ja kalustuksesta erillisessä liitteessä  

 
 
 
_______________________________________________________________ 
Päiväys ja vastuuhenkilön allekirjoitus   
 
Liitteet       Pohjapiirros tilasta ja käyttöpaikoista 
                  Selvitys alkusammutuskalustosta ja palovartioinnista 
                 Erikoistehosteiden käyttöturvallisuustiedotteet 
                 Muu, ___________________________________________________ 
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LIITE 6 ILMOITUS TILAPÄISMAJOITUKSESTA  

 
 
 
Kunta 
 
Kiinteistön nimi 
 
 
Kiinteistön osoite 
 
 
Majoituksen ajankohta 
 
 
Majoittuvien henkilöiden lukumäärä 
 
 
Majoitukseen käytettävät tilat 
 
 
 
Valvojien/vastuuhenkilöiden nimet ja puhelinnumerot (majoitushetkellä) 
 
 
 
 
 
Onko tilaa käytetty aiemmin vastaavaan tilapäiseen majoituskäyttöön 
(Kyllä/Ei) 
Pelastusviranomainen on tehnyt ko. tilaan palotarkastuksen tilapäistä majoituskäyttöä varten 
(Kyllä/Ei) 
 
 
 
Päiväys ja allekirjoitus 
 
 
 
 
 
TOIMITETAAN PELASTUSLAITOKSELLE. 
 
 
 
 
 
 


