PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET
RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

Tilaisuuden
nimi /
Tillställningens
namn

Piffens nationell tävling 15.12.2019

Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin
tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän (vähintään 200 henkilöä on läsnä
samanaikaisesti) tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai
paloturvallisuusriski. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi urheilutapahtumat, konsertit ja esitykset
sekä erilaiset seikkailutapahtumat. Väkimäärältään pienempäänkin tapahtumaan on laadittava
pelastussuunnitelma, jos yleisö on tapahtuman aikana jollakin tavalla vaarassa. Esimerkiksi, jos
tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta, esityksessä käytetään tehosteina
avotulta, ilotulitteita, muita pyroteknisiä tuotteita tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.
I räddningslagen (379/2011) finns ett krav på att uppgöra en räddningsplan för offentliga
tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors
säkerhet eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare (minst 200 personer beräknas
vara på plats samtidigt) eller av någon annan särskild orsak. Sådana evenemang är till exempel
sportevenemang, konserter och föreställningar och även olika äventyrsevenemang. Även till ett
evenemang med en mindre mängd människor bör en räddningsplan uppgöras, om åskådarna är
under föreställningen på något sätt i fara. Till exempel arrangemangen för utrymning av platsen
avviker från det normala, öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som
specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen.
Lisätietoja / Tilläggsinformation:
paikallinen pelastusviranomaisen yhteystiedot / lokala räddningsmyndighetens kontaktuppgifter
www.vspelastus.fi
muut / övriga,
www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu
www.poliisi.fi
1. YLEISTIEDOT / ALLMÄNNA UPPGIFTER
1.1 Tilaisuuden nimi /
Tillställningens namn
1.2 Järjestäjä, yhteystiedot /
Arrangör, kontaktuppgifter
1.3 Paikka, nimi, osoite / Plats,
namn, adress
1.4 Ajankohta, aukioloajat /
Tidpunkt, Öppethållningstider

Piffens natiomella tävling 2019
Pargas IF SkiTeam, Vesa Erkkilä
gsm 040-806256, e-mail: vesa.erkkila@kotikone .fi
Finbyvägen 89, 21600 Pargas
N 60o 18,6738’ E 22o 15,8652’
15.12.2019 kl 09:00 – 14:00

1.5 Tilaisuuden luonne / Hurdan
tillställning

Skidtävling, terrängskidning

100 deltagare, 100 publik, 1 rörelsehämmad (uppskattning)
1.6 Arvioitu osallistuja-,
yleisömäärä, liikuntarajoitteiset /
Uppskattad deltagar-,
publikmängd, rörelsehämmade

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS
OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA
Riskitekijä / Riskfaktor
Ennaltaehkäisy / Förebyggande
Pelastamistoimenpiteet /
Räddningsåtgärder
Vallningsutrymmena, parkeringen,
skidstugan, tornet och
försäljningspunkterna förses med
handbrandsläckare. Försiktighet vi da
hantering
av öppen
eld
Vårdpersonal
på plats

Varna, utrymma, släcka, 112, larma
säkerhetschefen GSM

2.3 Tapaturma / Olyckshändelse

Banan utmärkt, anvisade platser för
åskådare

Evakuering av skadade, 112, larma
säkerhetschefen GSM/VHF

2.4 Liikenne / Trafik

Parkeringsområdet utmärkt. Trafiken
dirigerad och övervakad

Evakuering, vägledning, 112, larma
säkerhetschefen GSM/VHF

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet
tai -majoitukset / Möjliga
tillfälliga konstruktioner eller
inkvarteringar
2.6 Mahdolliset tehosteet /
Möjliga specialeffekter

Servicetält rätt uppsatta och ankrade
ingen inkvartering ordnas från
arrangörens sida.

2.1 Tulipalo / Brand

2.2 Sairaskohtaus /
Sjukdomsattack

Livräddande åtgärder, 112, larma
säkerhetschefen GSM/VHF

Nej

2.7 Muuta / Övrigt

2.8

3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA / PERSONAL OCH
KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN
Tehtävä / Uppgift
Nimi / Namn
Puh.nro / Tel.nummer
3.1 Tilaisuuden johtaja /
Tillställningens chef

Vesa Erkkilä

040-806256

3.2 Turvallisuudesta vastaava /
Säkerhetsansvarig

Vesa Erkkilä

040-806256

3.3 Rakenteista vastaava /
Ansvarig för konstruktioner
3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) Henri Rask
sekä vastuuhenkilö /
Markus Mattsson
Ordningsmän (antal) och
ansvarsperson
Malin Johansson
3.5 Tiedotusvastaava /
Informationsansvarig

0400-669837
ordningsmannakort

5650 / J2017 / 14

050-5907469

3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä
vastuuhenkilö / FHJ-personal
(antal) samt ansvarsperson

Heidi Lindfors

050 354 1657

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö /
Räddningspersonal (antal) samt
ansvarsperson

Bengt Westerlund (2 personer)
Mönkieförare

050-5907469

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT / SÄKERHETSARRANGEMANG
Asia / Ämne
Järjestely / Arrangemang
4.1 Alkusammutuskalusto
(määrä, tyyppi sijoitus) / Primärsläckningsutrustning (antal, typ,
placering

Skidstugan

4.2 EA-välineistö ja -paikka /
FHJ-utrustning och -plats

Skidstugan

4.3 Kokoontumis-, evakuointipaikka / Samlings-,
evakueringsplats

Parkeringen vid skidstugan

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta / Utrymningsvägar från
området

Finbyvägen

4.5 Sisäinen hälyttäminen /
Intern alarmering

GSM, VHF, Högtalare

4.6 Pelastustiet / Räddningsvägar

Finbyvägen

5. MUUTA HUOMIOITAVAA / ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS
Asia / Ämne
5.1 Pysäköintijärjestelyt /
Parkeringsarrangemangen

Selvitys järjestelyistä / Redogörelse över arrangemanget
Golfbanans parkering, Skidstadions parkering. Parkeringsvakter leder
parkeringen och övervakar.

5.2 Ensiapukoulutus / Förstahjälputbildning

Briefing har ordnats för funktionärerna February 2019. Immobilisering av
rygg/nackskada och benbrott, hantering av sjukdomsanfall, frysskada,
lugnande av patient, alarmering.

5.3 Alkusammutuskoulutus /
Primärsläckningsutbildning

Funktionärerna har varit instrueras February 2019 i användning av
släckningsutrustning

5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja
koulutus / Information och
utbildning av personalen

Samtliga funktionärer instrueras dag före tävlingarna

5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt /
Övriga säkerhetsarrangemang

Tävlingarnas genomförande granskas och övervakas av skidförbundets
utnämnda TD, Henrik Malmberg. TDs uppgift är att övervaka att arrangörerna
fyller kraven för nationell skidtävling, även ur säkerhetsperspektiv.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen
yleisötilaisuutta.
Räddningsplanen skall delges räddningsmyndigheten för godkännande senast 14 dygn före
publiktillställningen
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt
ennen tilaisuuden aloittamista.
Räddningsmyndigheten bör ges möjlighet att granska publiktillställningens säkerhetsarrangemang
för tillställningen påbörjas.
Allekirjoitukset ja nimen selvennykset
Underskrifter och namnförtydliganden
Aika ja paikka / 10.12.2019 Pargas
Tid och plats
Vesa Erkkilä
Tapahtuman johtaja
Tillställningens chef

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava
Säkerhetsansvarig för tillställningen

LIITTEET / BILAGOR
1.

Karttaliiteet, joista selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoitus
paikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen
pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.
Kartbilagor, från vilka det framkommer primärsläckningsutrustningens placering, FHJ-platserna och
var FHJ-utrustningen är placerad, samlings- / evakueringsplatserna, utrymningsvägarna från området,
huvudelbrytare, räddningsvägar, parkeringsområdena i närheten, scenens placering, åskådarplatserna
och övrig viktig information

